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DISTRIKTSNYTT

Council of Legislation (CoL)  er Rotarys parlament, og møtes hvert tredje år for å debattere og 

gjennomgå alle foreslåtte forbedringer og resolusjoner som er fremmet av klubber, distrikt konferanser 

og generalforsamlingen.

Fred Schwabe-Hansen fra Distrikt 2290 var deligat i slutten av april på dette arranemenetet.

Les mer i vedleggene under:

Informasjon fra Risør RK

Godkjente forslag 2013
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Council on Legislation 2013
Chicago 21.-26. april

Risør RK 13. mai 2013



Hva er CoL

• Møtes hvert 3 år
• En representant fra hvert distrikt (totalt 528 i 

år, 4 distrikter ikke representert)
• I tillegg ”Members at Large” – RI Board og 

tidligere Presidenter – uten stemmerett

• Behandler forslag til
– Lovendringer (Enactments)

• RI forfatning (Constitution) – krever 2/3 flertall
• RI vedtekter (Bylaws)
• Standard klubb vedtekter

– Resolusjoner (= henstillinger til RI Board)



Lang prosess frem til CoL 2013

• Høst 2010: Valg av distriktsrepresentant
• 2010-2011: Arbeid lokalt med forslag

– Fra distriktet (vedtatt på distriktskonferanse 
eller ”ballot by mail”)

– Klubber kan også sende inn forslag, men må i 
tillegg ha formell støtte fra distriktet

– En fordel å få flere til å gå sammen om et forslag

• 31.12.2011: Frist for  innlevering av forslag
– 376 forslag innsendt – hvorav 1 fra 2290



2011 – 2012: Frem til CoL (1)

• Høst 2011: Kontakt med øvrige nordiske 
distrikt
– En kontaktperson pr. land
– Utvekslet forslag som var innsendt

• Vår 2012: RI arbeid med å slå sammen 
overlappende forslag

• April  2012: Bekreftelse på at vårt forslag var 
godkjent til å legges frem

• August 2012: Perm med alle ”godkjente” 
forslag utsendt (151 enactments; 49 
resolutions)



2011 – 2012: Frem til CoL (2)

• Seminar i forbindelse med Sone Institutt i 
Sundsvall August 2011

• Oppgaver fordelt mellom de norske 
representantene: Hver forberedte ca. 35 forslag

• Møte på Gardermoen i januar 2013
– Kommentarer og forslag til Ja/Nei fra hver av
– Satte opp oversikt over Ja/Nei 
– Oversikt videresendt til våre nordiske kolleger

• Fikk tilsvarende oversikter fra de andre 
nordiske landene



CoL i Chicago

• Start med orienteringer/demo søndag 21.4
• Deretter  mandag 22. til fredag 26:

– Behandlet forslagene i rekkefølge fra 1 til 200 (med 
et par unntak)

– Jobb fra 09.00 (fra onsdag 08.00) til 17.30 med to 
korte pauser + lunsj

– Ikke alltid like god debatt: mange endrings-forslag
og noen ganger  flisespikkeri

– Gjennomgående konservativ stemning (endringer 
tungt å få til)

– Alle innlegg simultanoversettes  til 6 språk



• Elektronisk avstemming ja/nei

• Bruk av fargekort (rød/grønn/gul/blå)
– Til å vise om det var til støtte (grønn) eller 

argumentasjon mot (rød) ved ønske om å få 
ordet

– Gult for innlegg ”til dagsorden” og til å fremme 
forslag om endringer (i enactments)

– Blått kort: Forslag om å avskjære debatten 
(avgjøres med bruk av røde/grønne kort)



Det stemmes..



Resultater

• 151 lovforslag
– 52 vedtatt
– 65 nedstemt
– 27 trukket underveis + 7 refered to Board

• 49 resolusjoner
– 7 vedtatt
– 1 refered to Board
– 17 nedstemt
– 24 trukket før eller under behandling



Hva ble forkastet  (1)

• Det meste som foreslo oppmykning av 
fremmøtereglene

– Vårt forslag (kunne velge 6 uker møtefri – fra 4) 
nedstemt med 121 Ja/389 Nei

– RI styrets radikale forslag trukket før CoL

• Tilsvarende for forslag om økt fleksibilitet på 
klubbnivå (antall møter; klassifikasjonskrav  osv)

• Diverse flisespikkeri og spesielle problemstillinger
– Mye vedr stemmerett (bakgrunn fra urent spill?)



Hva ble forkastet  (2)

• Forslag om”Service above Self” som fast slagord 
(avvikle RI presidentens årlige valg av tema)

• Svensk forslag om å øke  tjeneste periode for TRF 
trustees og TRF chair til 6 år/4 år

• Forslag om at ungdomsutveksling skulle være 
forbeholdt Rotary barn

• (Nordisk) forslag om å sette i gang et prosjekt for å 
vurdere ”governance structure)

• Diverse forslag om ulike xxx-act organisasjoner 
(Elderact, Kidsact + +)



Hva ble vedtatt (1)

• Manglende fremmøte kan føre til eksklusjon 
(før skal)

• Permisjon pga sykdom skal ikke regnes som 
fravær i fremmøtestatistikken

• 85 årsregelen modifisert (kan gjelde <65 år)

• Åpner for ikke-yrkesutøvere som 
medlemmer (eks. ”Lifestyle manager”)

• ”New Generations Services” døpes om til 
”Youth Services”



Hva ble vedtatt (2)

• Governor Nominee Designate innføres 
(DGNN)

• Regionale Rotary tidskrifter (Rotary 

Norden) kan distribueres digitalt til dem 

som ønsker det 

• Reisereglement løftet ut av lovene

• Per Capita økes med $ 1.00 pr år (til $28 pr 
halvår i 16/17)



Erfaringer

• Vi må bli bedre på lobbying – ikke bare 
mellom oss i Norden: må få med andre
– Norden: 28 delegater (5 %)

– USA/Canada: 165 delegater (31 %)

– Sør-Amerika: 76 delegater (14 %)

• Tettere samarbeide i forberedelser 
Norge/Norden og utvalgte andre grupper
– Fokusere på noen få hovedsaker vi SKAL vinne



Arbeidet til CoL 2016 
begynner NÅ



Godkjente forslag CoL 2013 

 

Klubb administrasjon: 

01 - Halvårsrapporten til RI skal gjøres tilgjengelige for alle medlemmer 

 02/03 – Sekretær skal være medlem av styret (tidligere kan) 

 06 – må ha vært medlem minst 12 måneder før nominering til President i klubben 

 08 – tidligere medlemmer som kommer tilbake skal ikke betale innmeldingsavgift 

Fremmmøte: 

 12 – deltagelse i andre klubbaktiviteter (f.eks. prosjekter) skal telle som fremmøte 

 14 – eksklusjon pga manglende fremmøte endres fra skal til kan 

 22 – Permisjon kan gis for mer enn 12 mnd ved sykdom. Permisjon pga sykdom skal ikke  

         lenger inkluderes i fremmøteberegning 

 23 – 65-år kravet ved 85 årsregelen strøket (Forslag om endre til ”100-års regel”  

         Forkastet 

Klubbmøter: 

 32 – Satelittklubber tatt inn i regelverket 

Medlemskap: 

 43 – Åpner for medlemskap for hjemmeværende (”Lifestyle Manager”)/ ikke lenger i  

          arbeid. 

 53 – Æresmedlemmer skal også kunne bære nål og andre Rotarymerker 

Distrikt: 

 54 – begrensning til maks 2 e-klubber pr distrikt strøket 

 58 – betegnelsen ”Club Assembly” endres til CLUB LEADERSHIP SEMINAR 

 62 – ved valg/avstemmninger i distriktet skal klubber som har > 1 stemme gå til samme  

         Forslag og ikke splitte sine stemmer  

Rotary Formål/Slagord med mer: 

 69 – ”New Generations døpes om til ”Youth Service” 

RI ledere/Guvernører: 

 86 – Inkludert under Guvernørers ansvar at de skal følge opp at klubbene følger opp  

         endringer i standard vedtektene og inkluderer dette i sine egne vedtekter, spesielt  

         etter CoL. 

 90 – innført”Governor Nominee Designate(hvor vi uoffisielt har brukt DGNN eller DGN2) 

 100 – Innført ”Vice Governor” funksjon når en PDG må ta over for en Guvernør som ikke  

            kan fullføre sitt verv (hovedsakelig ved sykdom/død) 



RI: 

 103 – maks antall klubber i et pilotprosjekt økes fra 200 til 1.000 (>2/3 flertall) 

 109 – Redistrictingsgrense redusert fra 1.200 til1.100 rotarianere i et distrikt 

 119 – Vedtatt at regionale Rotary tidskrifter kan distribueres digitalt (= Rotary Norden) 

 120 – Vedtatt å ta reisereglement ut fra vedtektene (men skal løpende følges opp) 

 126 – Per Capita avgifter til RI vedtatt økt med 0.50 $ pr år de neste tre år (fra $26.50 pr  

             halvår i 13/14; til $ 27 pr halvår i 14/15; $27.50 pr halvår i 15/16 og $28 pr halvår i  

            16/17 

 

 

Resolutions. 

 153 – Styret bes vurdere et pilotprogram for ”Assocate memberhip” 

 156 – Styret bes vurdere å inkludere ”Peace and Conflict Resolution Activities” i Areas of  

             International Service 

 167. – Styret bes vurdere å innføre “Youth Services day” 

 168 – Vurdere å inkludere RLI (Rotary Leadership Institute) som et offisielt RI program 


