
Bør noe endres i Rotary?

DISTRIKTSNYTT
av Fred Schwabe-Hansen

Bør noe endres i Rotary?

Eller er du tilfreds med Rotarys lover og vedtekter som legger rammene for hvordan Rotary samlet og 

de enkelte klubber skal fungere?

Rammeverket for Rotarys virksomhet består av 4 deler:
1) Rotary International Constitution (RI’s lover som krever 2/3 flertall for å kunne endres) 

2) Rotary International Bylaws (RI’s vedtekter som legger de praktiske rammer for alle Rotary aktiviteter) 

3) Klubblover –et regelverk som er obligatorisk og likt for alle klubber  

4) Klubb-vedtekter (hvor klubbene kan lage tilpasninger til sin virksomhet – så lenge de ikke bryter mot RI’s 
lover og vedtekter)

Hvert 3. år møtes Rotarys lovråd (Council on Legislation – CoL) som fungerer som Rotarys parlament 

og behandler forslag til endringer. Endrings forslag fremmes av distriktene eller av klubber (men

klubbforslag må støttes av distriktet, enten på Distriktsmøtet i forbindelse med Distriktskonferansen, 

eller ved postavstemmning. Neste Lovrådsmøte er i April 2016, men alle forslag til vedtak må være 

mottatt av RI innen 31.12.2014. Det er derfor nå vi må handle dersom det er noe vi ønsker å endre i 

vårt regelverk!

Distriktet er en del av lovrådet

I Lovrådet er det en representant for hvert av Rotarys vel 530 distrikter. Distrikt 2290 er representert 

ved undertegnede som gjerne tar i mot forslag/ønsker til endringer. Min oppgave er bl.a. å hjelpe til 

med  å utforme forslagene slik at de tilfredsstiller de formelle krav til et forslag (utforming av endring i 

tekst, samt begrunnelse og ta dette opp for beslutning på Distriktskonferansen i september. For forslag 

vi fremmer vil vi også søke støtte fra de øvrige norske distriktene og representantene for de øvrig 

nordiske land.

I tillegg til forslag lovendringer kan det også fremmes resolusjoner – anmodninger til RI’s styre.

Innspill bes sendt meg så snart som mulig pr epost til fred.sh@online.no eller kontakt meg på mobiltlf. 

9519 6240. Jeg vil sette pris på at forslag er sendt meg innen 20. august 2014.

Du kan lese mer om CoL og klubblover og klubbvedtkekter på Rotarys norkse hjemmeside 

www.rotary.no og på den engelske delen av rotary, her

Med vennlig hilsen

Fred Schwabe-Hansen

10.06.2014
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