Instruktioner och förtydligande från Distrikt 2390
Betalning av PHF och bidrag till The Rotary Foundation
I dokumentet ”Betalningsanvisningar för bidrag till Rotary Foundation” framgår olika möjligheter att
betala. Det går även bra att klicka på ”Skänk” längst upp till höger på distriktets hemsida.
Det enklaste för klubbar i Sverige som betalar in summor för klubbens räkning är att följa
nedanstående rutin:
1. Sätt in pengarna på RI:s bankgiro 5788-6525 i svenska kronor. Ange vad avser.
2. Fyll i blanketten ”The Rotary Foundation Contribution Form”:
a. Kryssa för ”Rotary Club” under punkt 1 och ange de aktuella uppgifterna
b. Kryssa för syftet med betalningen under punkt 2. De punkter som anges på
blanketten ger PHF-poäng till klubben
c. Ange belopp och valuta SEK under punkt 3 samt kryssa för ”Wire transfer” och ange
datum för bankgirobetalning.
d. Fyll i punkt 5 och ange ditt namn och kontaktuppgifter.
3. Skicka blanketten ”The Rotary Foundation Contribution Form” och kvitto på betalningen till
Anders.nordhag@rotary.org.
4. Ni kommer därefter att få en bekräftelse på inbetalningen från Anja.

Beställning av Paul Harris Fellow, PHF
Fyll i blanketten ”Paul Harris Fellow Recognition Transfer Request Form” (undre delen av blanketten
”The Rotary Foundation Contribution Form”).
1. Fyll i uppgifterna på den som ska få PHF-utmärkelsen under punkt 1, ”Recipient of
Recognition”
2. Ange under punkt 2 hur många poäng som ska användas (normalt 1000 för en PHF) samt
ange klubbens nummer. Firmatecknaren för klubben ska skriva under.
3. Ange under punkt 3 adressen dit PHF-nålen ska skickas
4. Ange under punkt 4 kontaktuppgifter på den som beställer och fyller i blanketten
Fyll även i övre delen på blanketten om ni samtidigt gör en inbetalning.
Skicka blanketten till Anders.nordhag@rotary.org.

”Kontroll” av klubbens bidrag till The Rotary Foundation (TRF) och innestående Paul
Harris Fellow (PHF)-poäng

Om ni vill veta hur många PHF-poäng ni har innestående i klubben eller i distriktet så kan den som
har behörighet hitta informationen på ”MyRotary”.
1. Logga in och klicka på ”The Rotary Foundation” och sedan på ”Foundation Reports”.
2. Se längre ner på sidan ”Contributions & Recognition” och därunder ”Club Giving”. Klicka
”View Report.

3. Klicka på ”Club Fundraising Analysis” . Ange t ex June och klicka fram värdet med högerpilen
och klicka ok. Där hittar man hur mycket klubben bidragit med till Årliga fonden och Polio
Plus under de fem senaste åren och hur klubben ligger till i förhållande till distriktet.
4. Under ”Club Recognition Summary” framgår antal PHF-poäng under rubriken Foundation
Recognition Pts Available. 1000 poäng ger 1 PHF. I tabellen ser man också vem i klubben som
fått en eller flera PHF och när.

Ytterligare frågor
Ytterligare frågor kring betalningar inom TRF samt för betalning och beställning av PHF besvaras av
skattmästaren i distriktet eller av vårt kontor i Zürich.
Kontaktperson:
Anders Nordhag (Foundation Services Specialist)
Anders.nordhag@rotary.org
+41.44.387.7144

