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Vi är en svensk stiftelse som bildades 2007 till stöd för klubbar 

och distrikt men även för donationer från allmänheten.

Våra ledord är Hälsa, Hunger och Humanitet.

Vi arrangerar inga egna insamlingar men vi förmedlar gåvor och 

donationer till Rotarys många hjälpverksamheter och stödjer klubbar 

och distrikt med insamlingsadministration. Det är därför vi heter Rotary 

Hjälper.

VAD ÄR ROTARY HJÄLPER?



• Att stödja Rotaryklubbar och distrikt vid insamlingar

• Att ansvara för insamlingsadministration och förmedla gåvor till 

The Rotary Foundation (TRF) eller andra mottagare utifrån 

uppdragsgivarens beslut.

• Att erbjuda allmänheten, d.v.s. icke Rotarymedlemmar, möjlighet 

att lämna bidrag till Rotarys verksamhet.

• Vi förmedlar även minnes-/gratulationsblad vid behov.

VÅR UPPGIFT ÄR



Fördelar med våra 90-konton på Swish, Bg och Pg:

• De ökar möjligheterna att samla in bidrag från allmänheten, 

företag och andra givare.

• The Rotary Foundation är en stiftelse med säte i USA och kan 

därför inte söka 90-konto i Sverige.

• Vi granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och 

är kvalitetssäkrade. Tillsammans med Rotarys goda varumärke 

garanteras pålitlighet, förtroende för insamlingen och att medlen 

kommer till avsett ändamål.

• Inbetalning till våra 90-konton är avgiftsfritt!

ROTARY HJÄLPER 90-KONTO



Catharina Gyllenhammar Ordförande 2340

Staffan Björklund Vice ordförande 2350

Johan Larsson Sekreterare 2330 

Claes-Henrik Martinsson Ledamot 2380

Philip Cohen Suppleant 2320

Lena Liljenhed Ekman Suppleant 2360

Christian Hertz Suppleant 2400

Alla arbetar ideellt, utan arvoden eller andra ersättningar!

ROTARY HJÄLPER - STYRELSE



Rotary Hjälper förmedlar bidrag till TRF

• Bidrag till PolioPlus-fonden är fortsatt störst.

• Många bidrag går också till Årliga Fonden – ger underlag till 

distriktens DDF-medel.

• Mindre bidrag går också till övriga TRF-fonder.

• Vi sköter all rapportering till CDS i Zürich.

• Givaren erhåller PHF-poäng (Paul Harris Fellow).

THE ROTARY FOUNDATION



123 9002973

HUR SKÄNKER JAG PENGAR?

900-2973

900 297-3
Bli månadsgivare via tjänsten Pennybridge och 

ditt betalkort – anmäl här: 

pennybridge.org/sv/causes/Rotary_Hjalper

Du kan även starta en egen insamling via vår Facebook-sida!



Svensk Insamlingskontroll – tillsyn: 5 000 SEK/år

Länsstyrelsen i Stockholm – tillsyn: 200 SEK/år

Årlig revision: 6 250 SEK/år

IT-tjänster (hemsida m m): 1 800 SEK/år

Årsredovisning 2020-2021: Insamlingskostnader i 

förhållande till insamlade medel var 2%, bland de 

absolut minsta bland alla 90-kontohavare!

ROTARY HJÄLPER - KOSTNADER



• Det är alltid klubbarna och distrikten som driver och ansvarar för 

sina insamlingar. Det enda vi förväntar oss är att 

insamlingsändamålet ryms inom Rotarys sju fokusområden. 

• Om pengarna ska gå till lokala, nationella eller internationella projekt 

är uppdragsgivarnas beslut.

• Vår uppgift är att hjälpa till med insamlingsadministration genom 

våra 90-konton. Klubbarna får en enklare bokföring, slipper egna 

bankupplägg och swishkonton och kan fokusera på utåtriktade 

insamlingsaktiviteter.

• Med Rotary Hjälper går det snabbt att starta ett insamlingsprojekt.

Vi förenklar för klubbar och distrikt



➢ Coronahjälpen Norra Skaraborg (dec 20 – feb 21)  

66 000 kr

➢ Rotary mot matsvinnet (dec 21)

38 000 kr

Exempel på insamlingsprojekt



Den bistra verkligheten:

• Rotary är tyvärr relativt okänt i vårt land.

• Få personer, inte ens våra medlemmar, har önskvärd kunskap om 

vår verksamhet.

• Att Rotary är en hjälporganisation är nästan helt okänt (jmf. Lions, 

Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Röda Korset m.fl.).

• The Rotary Foundation (TRF) är om möjligt ännu mer okänt.

• Namnet lockar därför inte allmänheten att ge en gåva eller besöka 

ett arrangemang till förmån för TRF (End Polio Now undantaget).

• Så här kan vi inte fortsätta. 

Rotarys varumärke i Sverige måste stärkas

Rotary – ett okänt varumärke



Vad kan Rotary Hjälper bidra med?

• Namnet i sig berättar att Rotary är en hjälporganisation.

• Genom olika samarbeten mellan Rotary Hjälper och övriga svenska 

verksamheter, får Rotary en tydligare profil som hjälp- och 

insamlingsorganisation.

• Rotary Hjälpers 90-konto stärker bilden av Rotary som en pålitlig och seriös 

organisation.

• Ju oftare klubbar och distrikt exponerar Rotary Hjälpers logo i sina egna 

aktiviteter, desto snabbare stärks Rotarys profil som hjälporganisation och 

positiv kraft i vårt samhälle.

Nästa steg:  Ökad samverkan mellan distrikt, klubbar, samarbetspartners och   

Rotary Hjälper

Resultat: Rotarys varumärke stärks

Bättre insamlingsresultat

Fler medlemmar i Rotary

Varumärket måste stärkas



Hemsida



Hemsida



Hemsida



TACK!

Hemsida: www.rotaryhjalper.se

Facebook: www.facebook.com/rotaryhjalper/


