ROTARYS U-FOND, VIVECA SERDER
Möjligheter till utbildning
Svenska Rotarianers fond för internationellt utvecklingsarbete – U-fonden, startade 1968 efter ett
upprop av Carl-Herman Hjortsjö, distriktsguvernör i dåvarande distrikt 139, till Sveriges fyra övriga
distriktsguvernörer och till de fem inkommande. Precis som nu, gällde det att svenska rotarianer
skulle få möjlighet att i utvecklingsländer ge hjälp till utbildning. Citaten nedan är från DG Hjortsjös
månadsbrev i mars 1968. Jubileumskonserter kommer att anordnas på flera ställen i landet under
verksamhetsåret 2017 - 2018 i samarbete med Läkarbanken, som fyller 30 år i år.

Försäljningen av jul- och korrespondenskort har liksom tidigare år utgjort U-fondens utan jämförelse
största inkomstkälla. Båda korten av litografier av konstnären Nils E Johansson i Karlskrona.
Priset för korten har varit 100 kronor per bunt om 15 kort med kuvert. Sedan två år tillbaka säljer vi
också anteckningsblock i A6-format, som säljs för 20 kronor stycket.

För första gången på länge ser vi att försäljningen av kort ligger på samma nivå som föregående år,
medan gåvorna ökade med 42 000 kronor, vilket innebär 35 procent. En del gåvor kom in i samband
med 50-årsdagen i mars. Allt fler skickar digitala julkort och diskussioner pågår om hur julkorten på
sikt ska kunna ersättas. Brev till alla Sveriges presidenter går ut både digitalt och med vanlig post i
september.
Totala intäkter under verksamhetsåret var 611 164 kronor, varav 444 356 kronor avsåg kort- och
blockförsäljning. Kostnader för tryckning, distribution och frakter uppgår till 160 894 kronor, alltså
cirka 36 procent av intäkterna för korten. Administrations- och förvaltningskostnader (inklusive IT
och revision) uppgick till 64 365 kronor, vilket innebär 10,5 procent av insamlade medel. Vi ser över
tid en ökning av gåvor, medan kortförsäljningen som redan nämnts, går ner över tid.
Som framgår av tabellen nedan ”leder” vårt distrikt stort i bidrag till U-fonden, 212 610 kronor,
106 080 kronor genom försäljning och 106 530 kronor i gåvor. Detta innebär att 35 procent av
intäkterna kommer ifrån distrikt 2390. Det framgår också att distrikt 2400, alltså södra Halland,
Kronoberg och Blekinge är god tvåa. Tolv klubbar har bidragit med 5 000 kronor eller mer. Nio
klubbar har inte bidragit alls. Lund-Ideon är störst bidragsgivare genom sitt årliga spex som rotarianer
från hela distriktet deltar i. I tabellen finns alla klubbar och deras bidrag. Vi tackar för alla bidrag,
stora som små!
De insamlade medlen är ju till för att användas till och glädjande var att vi kunde bevilja 16
ansökningar från Rotaryklubbar i Sundsvall i norr till Ystad i söder. 349 750 kronor delades ut, vilket
var i samma nivå som föregående år. Av dessa gick 78 2500 kronor till fem klubbar i vårt distrikt,
nämligen Lund-Ideon för IT-utbildning för unga kvinnor i Tanzania, Helsingborg-Kärnan för tandvård i
Rumänien, Skurup och Ystad-Tornväktaren för utbildning av kvinnor i Kenya samt Malmö-Skeppsbron
för tandläkarutrustning i Brasilien.

Glada skolbarn med skolböcker i Kamerun

Klubbar i distrikt 2390 som deras bidrag till U-fonden
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