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  Presidentskifte 
 
Invitasjoner: 
Til arrangementet inviteres 
 
 ,klubbens medlemmer med ledsagere 
 ,andre som tradisjonelt inviteres til klubbens møter av denne karakter 
 
I invitasjonen bør det opplyses om kostnadene ved deltakelsen som forutsettes å være klubbens selvkost 
eller lavere. 
 
Arrangementet: 
Det er presidenten i rotaryklubben som har ansvaret for arrangementet eventuelt med bistand fra 
festkomiteen. Arrangementet anbefales å bestå av 
 
 ,aperitiff med etterfølgende bespisning 
 ,kaffe, mineralvann, frukt,  o.lign.  
 ,sosialt samvær  
 
Overrekkelser av kjede og nål: 
Overrekkelse av kjede og nål skjer i forbindelse med måltidet eller i etterkant av dette. Presidenten 
holder en kort tale hvor hun/han gir en kort oppsummering av sitt presidentår, takker nære medarbeidere 
for innsatsen og ønsker innkommende president til lykke med sitt tjenesteår. Presidenten anmoder 
innkommende president  om å komme frem, tar av seg kjedet og overfører dette til sin etterfølger. Tar 
samtidig av seg presidentnålen og fester denne på innkommende president. Presidenten overrekker 
blomster til innkommende presidents ledsager og ønsker også ledsageren til lykke med rotaryåret. 
 
Når innkommende president går frem for å ta i mot kjedet reiser de tilstedeværende seg, og blir stående 
til kjedet er overført og presidentnålen festet. 
 
NB  Presidentens oppsummering av sitt presidentår skal være skriftlig og en kopi skal legges i klubbens arkiv. 

 
Innkommende president holder en kort tale hvor det orienteres litt om prioriterte mål og ønsker for 
kommende rotaryår. Innkommende president takker presidenten for innsatsen gjennom rotaryåret, 
overrekker klubbens tradisjonell gave eller æresbevisning og fester en past presidentnål på presidenten. 
Innkommende president overrekker blomster til Presidentens ledsager som takk for innsatsen.  
 
Overrekkelse av kjede og nål bør ikke vare lengre enn totalt 20 min. 
 
Anskaffelse av gave eller æresbevisning og past presidentnål bør senest skje i mai måned.  
 
Antrekk 
Alle stiller i pent antrekk som minimum innebærer dress for herre og et samhørende antrekk for kvinner 
 
Tidspunkt: 
Presidentskiftet bør holdes ultimo juni måned og om mulig etter at Presidenten er ferdig med alle sine 
offisielle oppdrag. Formelt skjer tjenesteskiftet 30.06 / 01.07. 
 
 
              




