
FORSLAG: 
 
Rotary Norden – over på digitalt format for alle medlemmer i D2260 
 
Rotary Norden (RN) er et medlemsblad/tidsskrift som kommer ut 6 ganger i året. Det er et 
felles blad for alle de nordiske landene, produseres med lokale redaktører og gis ut både på 
papir og i digital form – som en pdf eller ved at det lastes ned med appen "Rotary Norden". 
 
Rotary International (RI) stiller krav om at hvert Rotarymedlem skal abonnere på et "Rotary-
magazine", og at betalingen for slikt abonnement inngår i medlemsavgiften. Det er Lovrådet 
som eventuelt kan endre på dette. Senest under Lovrådets møte i 2019 ble to forslag om å 
gå bort fra dette kravet nedstemt med god margin (det første falt med 125 mot 376, det 
andre med 138 mot 370 stemmer). 
 
Det å fortsatt trykke RN og sende det per post er en dyr og lite miljøvennlig måte å spre 
informasjon om Rotary på til alle de nordiske lands medlemmer. Det har derfor vært 
oppfordret til frivillig å registrere seg som digital mottaker av RN. Dette gjøres enkelt i 
Medlemsnett og har fungert rimelig bra, men fortsatt gjenstår omtrent 30 % av medlemmene 
i Norge. Antallet lar seg ikke splitte opp på distriktsnivå, så noen nærmere informasjon om 
status får vi ikke med mindre man teller manuelt gjennom navnelistene. For å være nøyaktig, 
så er det 70,4% av medlemmene nå over på de digitale løsningene. 
 
Distribusjonskostnaden er i Norge høy, det koster om lag kr. 11,50 for hvert blad som sendes 
i posten. Slik den digitale utviklingen går, er det ikke lenger noen grunn til å motta bladet som 
et fysisk blad i og med at det finnes som pdf-fil som enkelt sendes alle medlemmer og at RN 
kan lastes ned i appen Rotary Norden. Dette vil redusere kostnadene til Rotary Norden med 
om lag kr. 275.000,- bare i distribusjonskostnader (dekker både Norge og Island, men 
sistnevnte representerer en marginal andel). Å utelukkende gå over på en digital plattform vil 
også kunne redusere trykkekostnadene, men dette er ikke hensyntatt i denne saken fordi 
man ikke kjenner de eksakte kostnadene. Produksjonskostnaden for Norge/Island er om lag 
kr. 170.000,- og innbefatter enkelte mindre kostnader som også vil være der uansett digital 
plattform eller ikke, slik som layout, oppsett etc. 
 
Dersom alle de 6 norske distriktene på sine årsmøter fatter likelydende vedtak, vil 
kostnadsreduksjonen utgjøre minst kr. 275.000, sannsynligvis mer, ref. nevnte 
trykkekostnader. Denne kostnadsreduksjonen vil i første omgang ikke få effekt på den 
enkeltes medlemsavgift, fordi bladet er et nordisk fellesprosjekt og for tiden går med 
underskudd. På sikt, dersom alle går over på digital plattform, vil kostnadsreduksjonen 
samlet bli langt høyere og med det eventuelt også få effekt på kontingenten. 
 
I første omgang ønsker vi nå å gå foran ved å foreslå for distriktets medlemmer at vi legger 
alle over på digital plattform, for å oppnå reduksjon i kostnader og i tillegg få en miljøgevinst 
ved at man både reduserer bruk av papir, reduserer bruk av kjemikalier som medgår til 
trykkingen samt redusert miljøbelastning ved at bladet ikke lenger skal distribueres fysisk. 
 
Distriktets ledergruppe har diskutert saken, og anbefaler at årsmøtet 2021 fatter en 
overordnet beslutning om å avvikle Rotary Norden på papir, og følgelig gå helt over på en 
digital plattform. Rotary Norden vil fra 01.01.2022 bli sendt som pdf-fil per e-post til alle 
distriktets medlemmer og kan ellers lastes ned via appen Rotary Norden på mobil, nettbrett, 
pc eller liknende. 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet 2021 vedtar at alle distriktets medlemmer fra og med 01.01.2022 kun skal motta 
Rotary Norden i et digitalt format. 


