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Fem orsaker till varför vi donerar

till Rotary Foundation

Ansvarstagande (accountability)

Inflytande (impact)

Dokumenterad framgång
(record of success)

Globalt omfång (global reach)

Fredsbyggande (bringing about peace)
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De flesta av TRF:s donatorer är enskilda rotarianer
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• 2 % till förvaltning och 6 % till medelinsamling

• jämfört med andra stiftelser osv är dessa mycket
små andelar

Rotary Foundation arbetar mycket effektivt



• Grundprinciperna för Rotary Foundation 

https://www.rotary.org/en/about-rotary/financials

• Bokslut och balansräkning

https://www.rotary.org/en/annual-report-2021

• Räkenskapsåret betecknas enligt det senare året
RY22

https://www.rotary.org/en/about-rotary/financials
https://www.rotary.org/en/annual-report-2021


Rotary Foundation: pengarna går precis dit de skall

- strikta projektkriterier

- strikta rapporteringskrav

- projekten baserade på rotarianernas

eget arbete
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Bestäm dig, välj

Rotary Foundation 



Regelbundna donationer

gör stor skillnad

• Paul Harris Society (1000 $ / år)

• Sustaining Member (100 $ / år) 

• födelsedags- och minnesgåvor för
vänner, familj osv

• kumulativt 10 000 $ (med partner) -> 
Major Donor

• donatorn bestämmer själv hur
pengarna ska användas
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Providing
Clean Water
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Supporting
Education

Fighting
Disease

Saving Mothers
and Children

Growing
Local Economies

Promoting
Peace



VOIKO KUKA TAHANSA LAHJOITTAA TRF:LLE?
En donation beror på två saker:

1. Viljan att ge

2. Att man har lite extra pengar, med vilka man kan göra

gott

Om viljan inte finns, räcker inte alla världens rikedomar.

Om viljan finns, hittar man också pengarna. Det behöver

inte vara mycket, men helst ännu så, att de räcker till något

(100 $ / år, 1000 $ / år eller någon gång ännu mera).

Alla kan stödja Rotary Foundation 



I vår zon 17 har vi många oanvända resurser…
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MD + AKS BS Medlemmar Medl/MD

FIN 27 5 8403 311

SWE 29 4 18561 640

RUS 15 2 1010 67



Testamentdonationer

• kan göras till Annual Fund, Peace 
Centers och Endowment Fund

• > 10 000 $ Bequest Society 

• > 25 000 $ egen nämnd fond möjlig
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Annual gifts 
to The Rotary Foundation help

people around the globe live 

better lives today.
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Planning a gift to Rotary’s Endowment 

supports these same life-changing programs 

forever.
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A $25,000 gift made to the Endowment

can yield approximately $1,000 in spendable

earnings for Rotary programs every year.



20-year Growth Snapshot; En nämnd fond från 1994 inom TRF
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Market 
value: 
$30,026

Cumulative spending :

$29,366

Initial gift: $25,000

Spendable earnings Market value 

 Spendable earnings  Market value

The illustration depicts past performance and cannot be relied upon as an indicator of future performance.



Planera nu för att ta hand om framtiden
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