
”The Rotary Foundation transforms 

your gifts into service projects 

that change lives both close to home 

and around the world. ”

Paul Harris sa: ”Vad än Rotary betyder för oss, blir Rotary i världen känt för vad vi 
åstadkommer”. Detta gäller än. Vi rotarianer har en av världens absolut bästa och 
mest effektivt skötta hjälporganisationer. Rotary Foundation topprankas år efter år 
när den granskas av Charity Navigator. Tack vare Rotary Foundation kan alla rotary-
klubbar genomföra projekt som vida överstiger klubbkassan. 
    Alla rotarianer förväntas bidra till projektverksamheten. Målsättningen är att 
varje rotarian årligen skall bidra med något, var och en efter förmåga ─ 
Every Rotarian Every Year.  

Vi vädjar till alla rotarianer:
Drag ditt strå till stacken och bli månadsgivare! Många väljer 100 kr/månad, men du 
väljer naturligtvis det belopp du föredrar. Alla bidrag är välkomna. Du kan enkelt 
ändra eller avsluta ditt månadsgivande när du så önskar.

Ditt stöd behövs!
Nu mer än någonsin behövs ditt stöd. Registrera dig som månadsgivare idag!  
Klicka här så får du en utförlig beskrivning på hur du ska göra.

        Anders Svensson          Per Jannersten                      Leif Carlsson
ARRFC, Assistant Regional                               EMGA                         EndPolioNow Zone Coordinator
Rotary Foundation Coordinator Endowment /Major Gifts Adviser

DISTRICT ROTARY FOUNDATION 
CHAIRS 2020 – 2021

Agneta Ekman 2320 - Leif Carlzon 2330 -  
Anneli Jelgert 2340 - Carin Johannesson 2350
Peter Gunnarson 2360 - Åsa Hörnberg 2370 – 

Lars-Erik Kullenwall 2380 - Viveca Serder 2390 
- Annika Svensson-Sörensen 2400 –  

Indra Klavina/Rumar Carlsson  2410

DISTRIKTSGUVERNÖRER 2020 – 2021

Lars-Olov Söderström 2320 -   
Anna Godevärn 2330 - Karl Beijbom 2340 – 

Soledad Aguilar Oddershede 2350 -  
Ulla-Britt Andreasson 2360 - Claes Nilsson 2370  

Claes Sjögren 2380 - Stefan Knutsson 2390 -  
Agneta Råberg 2400 - Louise Giljam 2410

När varje rotarian ger varje år finns det ingen utmaning som är så stor att vi inte kan göra skillnad. 
Dina bidrag hjälper oss att bekämpa sjukdomar, främja fred, tillhandahålla rent vatten och sanitet,  

rädda livet på mödrar och barn, stödja utbildning, få lokala ekonomier att växa och agera vid katastrofer.

https://www.rotary.se/ClubAdmin/Rotary_Root_Folder/2340/13035/_Editor_Images/Nyhetsbrev%20Sverige/Starta%20m%C3%A5nadsgivande.pdf

