
                 Mjerskaug, Ytre Enebakk, 1. september 2019 

 

 

Til klubbene i Rotarydistrikt 2260 
 

Forslag til lov- og vedtektsendringer, eller resolusjoner  
 

Rotarys lover og vedtekter er rammeverket for Rotarys virksomhet, dvs hvordan Rotary samlet (Rotary 

International, RI) og de enkelte klubber rundt i verden skal operere. 

Er klubben tilfreds med hvordan dagens lover og vedtekter er – og fungerer, eller ønsker dere å gjøre 

endringer? Enhver Rotaryklubb kan komme med forslag til endringer, enten ved å fremme forslag til 

endringer i Rotarys lover og vedtekter, eller ved å fremme resolusjonsforslag. 

Rotarys konstitusjonelle dokumenter / rammeverk består av tre deler: 

• Constitution of Rotary International: Rotary Internationals lover. For å endre disse, kreves 2/3 

flertall. 

• Bylaws of Rotary International: Rotary Internationals vedtekter. For å endre disse, kreves 

simpelt flertall. 

• Standard Rotary Club Constitution: Klubblover, som er identiske og obligatoriske for alle 

Rotaryklubber å etterleve. For å endre disse, kreves simpelt flertall. 

I tillegg er det besluttet, og utarbeidet: 

• Recommended Rotary Club Bylaws: Anbefalte klubbvedtekter, hvor klubbene kan utarbeide og 

gjøre tilpasninger som passer for den enkelte klubb – så lenge de ikke bryter med forannevnte lover 

og vedtekter. (Er klubben i tvil om de endringer klubben har foretatt er «innenfor»; ta gjerne først 

kontakt med lovrådsrepresentanten, eller distriktsguvernøren. Er disse i tvil, vil klubbens endringer 

bli fremsendt til RI for vurdering.) 

• Rotary Code of Policy: en samlet oversikt over alle Rotarys generelle og permanente 

retningslinjer. En ny / revidert versjon av CoP utarbeides og er tilgjengelig etter hvert styremøte i RI 

samt etter hvert lovråd. 

• Rotary Foundation Code of Policy: en samlet oversikt over The Rotary Foundations (TRF) 

retningslinjer. Retningslinjene oppdateres etter hvert styremøte i TRF. 

Alt dette finnes samlet, og kan leses på https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-
rotary/governance-documents  

Hva er – og hva gjør Rotarys lovråd? 

Council on Legislation (CoL) 
CoL / lovrådet er Rotarys lovgivende forsamling / parlament. Lovrådet møtes fysisk hvert 3. år for å 

behandle fremsendte forslag til endring av teksten i Rotarys lover og vedtekter. Hvert distrikt er 

representert med én representant / delegat, som velges for en treårsperiode. 

Fristen for å sende forslag til endringer i lover og vedtekter for det neste CoL (i 2022) er 31. desember 2020. 

http://msgfocus.rotary.org/c/15aZjNwczJB5X4v0xDyTQwoquhc
http://msgfocus.rotary.org/c/15aZjViVeyLAUvyyGN6YmVaIPcp
http://msgfocus.rotary.org/c/15aZk35DTnW5RWC6PWF2TjX1a7C
https://my.rotary.org/en/document/recommended-rotary-club-bylaws
https://my.rotary.org/en/document/rotary-code-policies
https://my.rotary.org/en/document/rotary-foundation-code-policies
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents


Council on Resolutions (CoR) 
CoR / resolusjonsrådet møtes elektronisk årlig, for å behandle resolusjonsforslag. Et resolusjonsforslag kan  

f eks være en anmodning til Rotary Internationals styre (RI Board) om å «mene noe om noe», eller en 

anmodning til The Rotary Foundations (TRF) trustees om å endre antallet / innholdet i TRFs fokusområder. 

De fremsendte resolusjonsforslag behandles av lovrådsrepresentantene ved en elektronisk avstemming 

som foregår i oktober/november. 

Fristen for å fremsende resolusjonsforslag til det årlige CoR, er 30. juni samme år. 

Hvordan fremme forslag til endringer? 
Endringsforslag (både til CoL og til CoR) kan fremmes av klubber og/eller distrikter. Alle klubbforslag må 

støttes av distriktet (dvs et flertall av distriktets klubber). Dette gjøres enten på distriktets årlige 

generalforsamling i forbindelse med distriktskonferansen, eller ved en avstemming pr e-post. 

Undertegnede er distrikt 2260s lovrådsrepresentant. Min oppgave er bl a å informere om Col og CoR, 

Rotarys lover og vedtekter, og bistå dere i klubbene (og distriktsledelsen) med utforming av forslag til 

endringer, slik at de tilfredsstiller de formelle kravene som stilles - dvs tekstutforming og 

bakgrunn/begrunnelse for den / de foreslåtte endring(er). Likeledes er det lovrådsrepresentantens oppgave 

å sørge for at de fremmede forslag blir behandlet i de nødvendige fora innen fristene. 

For forslag som godkjennes for behandling på CoL og / eller CoR, vil jeg også søke støtte fra de øvrige 

distriktene i Norge og Norden samt evt andre. 

 

Noen av de viktigste endringene, relevante for klubbene, som ble vedtatt på CoL 2019 
(Rotary International har ikke ferdigstilt oversettelsene fra engelsk ennå. Jeg velger derfor å benytte den 

engelske teksten for å unngå forvirring mht «min» oversettelse, og den «offisielle» oversettelsen (til 

svensk) som vil komme senere. Ta gjerne kontakt, dersom dere har spørsmål, det er noe dere synes er 

uklart, noe dere ønsker å få utdypet osv. 

 

• RIs lover, art. 3 

Ad terminering av en klubbs medlemskap i RI: «The board may terminate a club upon the request of 

the governor if its membership falls below six members» 

• RIs lover, art. 4 (4.060) samt Klubblovene, art 10 (section 7) 

Begge artiklene om at «Persons elected or appointed to public office for a specific time shall not be 

eligible to active membership…» er fjernet. 

• RIs lover, art. 4 (tillegg i 4.070) 

Ad medlemskap: «Each club shall endeavor to build a well-balanced membership that celebrates 

diversity» 

• RIs lover, art 5 (her var det mange endringer i ett forslag, men den viktigste..;) 

Klassifikasjonsgrensene mht antall medlemmer pr klassifikasjon er fjernet.  

• Klubblovene, art. 8 (tillegg i Section 2) 

Ad årsmøte: «…presentation of a mid-year report, including current year income and expenses, 

together with a financial report on the previous year…» (Dette gjør vel alle klubber i D-2260 

allerede!?) 

• Klubblovene, art. 12 (a) 

Ad «make up» for fremmøte: «During the Same Year». Rotarians can make up for an absence at 

their club meeting within the same Rotary Year. (Tidligere: 14 dager før, eller etter møtet.) 



• Klubblovene, art. 13   

Ad valg av klubbpresident: «The president shall take office on 1 July and shall serve a period of one 

(1) year. In cases where a successor has not been duly elected, the term of the current president 

shall be extended for one year only». (Dersom klubben ikke klarer å finne en egnet kandidat til 

presidentvervet, kan den sittende presidenten kun gjenvelges for ett nytt år – dvs presidenten kan 

ikke bli gjenvalgt år etter år «i mangel av andre kandidater».) 

• Klubblovene, art. 22 (tillegg i section 2, art. 2 (Name) and Art. 4 (Locality of the Club)) 

Ad informasjon om endring av en klubbs navn, eller møtested: «at least 21 days before»… 

(tidligere: 10 dager) 

• Ad kontingent til RI: «US$34,- per half year in 2019-20, US$34,50 per half year in 2020-2021, 

US$35,- per half year in 2021-2022, and US$35,50 per half year in 2022-2023». 

• Ad Rotaract: «Rotaract clubs are admitted to RI membership.»  

Rotaractklubbene kan søke medlemskap i Rotary International. 

 

Spørsmål, innspill, forslag til lov- og vedtektsendringer osv kan sendes pr e-post til Lena@mjerskaug.no, 

eller ved å kontakte meg på telefon 915 64 421. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Lena J Mjerskaug 

distrikt 2260s lovrådsrepresentant 2017-20 
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