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Hvordan blir Rotarys lover og regelverk til, og 
hvor finner jeg dem? 

Council on Legislation (CoL)

Lovrådet er Rotarys lovgivende forsamling. Én delegat fra hvert eneste 
Rotarydistrikt i hele verden (+++, uten stemmerett) møtes fysisk hvert 3. år for å 
gjennomgå og stemme over foreslåtte endringer i Rotarys lover samt prinsipielle 
uttalelser («Position Statements») fra Rotary Internationals (RI) styre. Neste CoL 
finner sted i 2019.



Council on Resolutions (CoR)

Resolusjonsrådet (opprettet på CoL i 2016), skal møtes «online» hvert år for 
å stemme over forslag til vedtak innen områder som ikke medfører endringer i 
Rotarys lover, f eks anmodning til RIs styre og The Rotary Foundations (TRF) 
Trustees om «å foreta seg noe». CoR skal (ideelt sett) behandle forslag som er 
gjeldende for / påvirker hele Rotaryverden, og ikke lokale eller administrative 
problemer. Distriktets lovrådsdelegat er også distriktets resolusjonsdelegat. 
Første CoR finner sted i oktober 2017.



Lov- og vedtektsamling

Manual of Procedure (MoP) – kortfattet versjon av Rotarys 
lover og vedtekter, gjeldende for alle Rotaryklubber, 
Rotarydistrikter og Rotary International. Oppdateres etter 
hvert CoL, og sendes ut til alle klubber.



Hvordan endre lover og vedtekter i Rotary?
• Hvem kan foreslå endringer?

• Klubber, distrikter, (RIBI), RIs styre og TRFs styre

• Hva kreves for å endre?
• Rotary Internationals lover CoL, 2/3 

flertall
• Rotary Internationals vedtekter CoL, 

alminnelig flertall
• Klubbloven

CoL, alminnelig flertall
Article 2 (Navn på klubben) og Article 4 (Klubbens lokalisering) Klubben

• Resolusjoner/anmodninger CoR, 
alminnelig flertall

• Klubbvedtekter
Klubben



Frister / datoer å huske på for klubbene:

•Forslag til CoL 2019: 30. november 2017 
Distriktet skal ha ferdigbehandlet – og fremsendt - forslaget til RI 
innen 31. desember 2017.

•Forslag til CoR 2018: 31. mai 2018 
Distriktet skal ha ferdigbehandlet – og fremsendt - forslaget til RI 
innen 30. juni 2018



«De tre friheter» / fleksibilitet for klubbene
CoL 2016 besluttet at en klubb, dersom den ønsker det, kan 
fravike klubblovene innenfor følgende områder:

• Møtefrekvens og møteform [Article 8, section 1] (NB! Alle 
klubber må møte minimum 2 ganger pr måned)

• Fremmøte [Article 12 (fremmøte og fravær) & Article 15, section 4 
(terminering av medlemskap)]

• Medlemskap (type(r)) [Article 10, sections 2 & 4-8]

NB! Evt avvik / fravikelser fra klubblovene må fremkomme i 
klubbens forskrifter / vedtekter!



«De tre friheter» - hva kan vi lære fra andre?

For å sikre at klubben er relevant, gjenspeiler lokalsamfunnet, tiltrekker seg - og 
beholder - de «riktige / ønskelige medlemmene» og at klubben er en Rotaryklubb, bør 
klubben gjennomgå, vurdere og beslutte:

• Når, hvor ofte, hvor og hvordan skal vi avholde klubbmøter?

• Skal vi ha krav om fremmøte og / eller engasjement i klubben?

Hva regner vi som «fremmøte og / eller engasjement»?

• Skal vi ha andre typer medlemskap (enn aktive medlemmer og æresmedlemmer) i 
vår klubb?

«Familiemedlemskap»
«Bedriftsmedlemskap»
«Studentmedlemskap»
«Offentlig verv-medlemskap»?
«?»

(NB! Evt nye medlemskapsklasser må betale ordinær kontingent til RI)


