
ASKØY ROTARY KLUBB’S FOND  
Oversikt over utdeling av midler: 

 

Askøy Rotary Klubb har et fond bygget opp av medlemmenes dugnadsinnsats.   
Fondets største inntektskilde er  annonseinntekter fra messebladet klubben gir ut i 
forbindelse med klubbens store, årlige arrangement:  Utdanningsmessen. 
 
De siste årene har det vært delt ut ca Kr. 100 000 hvert år til lokale, nasjonale og 
internasjonale formål. 
 
 

ROTARYÅRET  2010 – 2011: 
 
Lokalt:  

- Bidrag til klassetur for spesialklasse på Askøy v.g. skole 
- Tur til Ramsholmane for spesialklasse på Askøy v.g. skole 
- Ny PC til innvandrer skolejente 
- Bidrag til CISV barneleir på Askøy 
- Rotarys ildsjelpris 
- Bidrag og dugnadsinnsats ved Flerkulturell Familiefest på Askøy 
- Betalt for deltaker på Rotarys lederutviklingsseminar for unge (RYLA) 
- Bidrag til bladet Megafon i Bergen 

 

Nasjonalt / Internasjonalt: 

- Støtte til Rotarys fond for bekjempelse av Polio (Polio Plus) 
- Støtte til Rotarys fond for hjelpearbeid (TRF) gjennom kjøp av hederstegn (PHF) 
- Betalt skolepenger et år for student fra Kenya som tar utdannelse  

i Utviklingsarbeid på Kampala Internasjonale Universitet 
- Ny PC til klubbens student i Kampala, Uganda. 

 
 

ROTARYÅRET  2011 – 2012 

Lokalt: 

- Bidrag og dugnadsinnsats ved Flerkulturell Familiefest på Askøy 
- Rotary’s Ildsjelpris 
- Betalt for 2 deltakere på Rotary’s lederutviklingsseminar for unge (RYLA) 
- Bidrag til Vokseopplæringen på Askøy ift et arrangement 
- Bidrag til oppsetting av musikalen Annie på Askøy 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Nasjonalt / Internasjonalt: 

- Bidrag og innsats på stort Polio Plus arrangement i Bergen  
i samarbeid med andre Rotary klubber i Bergensområdet. 

- I samarbeid med Askøy v.g. skole:  En oppusset minibuss  
fylt med klær og leker sendt til skole og kirke i Litauen. 

- Betalt skolepenger et år for student fra Kenya som tar utdannelse  
i Utviklingsarbeid på Kampala Internasjonale Universitet 

- Betalt for praksisopphold for klubbens student i Uganda. 

 

ROTARYÅRET 2012 – 2013 – pr oktober 2012 

Lokalt: Nytt bidrag til oppsetting av musikalen Annie på Askøy 

- Bidrag til CISV barneleir på Askøy 
- Bidrag til prosjektet ”Comenius”, et fredsfremmende utvekslingsprogram  

i EU-regi som Ravnanger Ungdomsskole deltar i. 
- Bidrag til prosjektet ”Sommerfugl” sin markering på Askøy i 2012  

(Kamp mot vold mot kvinner) 
- Bidrag til åpningen av ungdomstiltaket ”Mekkeriet” på Askøy. 
- Bidrag til ”Eldrekveld” 1. oktober. 

 

Nasjonalt / Internasjonalt: 

- Bidrag til TV-aksjonen 2012 til inntekt for Amnesty International 
- Betalt skolepenger et år for student fra Kenya som tar utdannelse 

 i Utviklingsarbeid på Kampala Internasjonale Universitet 
- Støtte til Rotarys fond for hjelpearbeid (TRF) gjennom kjøp  

av hederstegn (PHF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


