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OPPFØLGING ETTER LOVRÅDET 2016 

• Rotarys lovråd møttes i Chicago April 2016

– Behandlet 117 forslag til endringer i Rotarys
lovverk (4 dokumenter: RI Lover, RI vedtekter, 
Standard kubbvedtekter, anbefalte 
klubbvedtekter)

• 38 vedtatt, (34 trukket, 45 stemt ned)

• I tillegg vedtatt 13 resolusjonsforslag (henstillinger til 
RI styret om å ta opp en gitt sak) (27 trukket, 24 stemt 
ned)
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ET ENDRINGSVILLIG LOVRÅD

• 2013

– Generelt liten vilje til å vedta endringer

– Mange gode forslag fra RI styret ble trukket
før behandling

• 2016

– 75% av delegatene deltok for føste gang

– RI styret langt mer aktivt i lansering av forslag
- og lobbying - for dem

– Radikal endringsvilje: vidtgående forslag
vedtatt med store flertall
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Klubbene er Rotarys grunnmur 

• En klubb blir en Rotary-klubb når den 
vedtar og etterlever RIs lover (Constitution) 
og vedtekter (Bylaws) for Rotaryklubber

• RI lover og vedtekter kan kun endres av 
lovrådet

• Klubb constitution har hittil vært 
obligatorisk: alle klubber har vært pålagt å 
innføre nye lover som sine egne når de er 
vedtatt 
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FLEKSIBILITET FOR KLUBBENE (1)

• Mens klubbvedtekter tidligere var underordnet 
obligatorisk standard Rotary club constitution, 
åpnes noen områder hvor hver enkelt klubb kan 
beslutte avvik:

– Kunne avlyse enkelte møter/variere møte-
frekvens (men minst 2 møter pr måned) 

– Møteform (veksle mellom online møter og 
standard møteform)

– Variere dag og tid (men må informere på 
hjemmeside om avvik/endringer

• Husk at alle Rotarymøter er åpne for alle Rotarianere
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FLEKSIBILITET FOR KLUBBENE (2)

• Klubbbene velger selv om de vil fortsette med 
registrering av fremmøte

• Klubben velger selv om det skal stilles 
fremmøtekrav

– Det anbefales at vedtektene inkluderer 
oppfordring til å delta aktivt  i klubbens liv så 
langt det er mulig
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HVEM KAN BLI ROTARYMEDLEM?

• § 5 i Rotarys grunnlov endres:

– Alle krav om lederrolle (i 5.2.) strykes og erstattes 
av «demonstrates good character, integry and 
leadership; posess good reputation within their
business, profession, and/or community and are
willing to serve in their comunnity and/or around
the world»
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ANDRE VEDTAK SOM BERØRER KLUBBENE

• Komiteer for Klubbadminsitrasjon, 
Medlemskap, Omdømme, TRF og Service-
prosjekter er obligatorisk

• Inkludere obligatorisk formålsparagraf

• Evt innmeldingsavgift strykes

• Kan være medlem av Rotary og Rotaract
samtidig

• 85 – års regelen modifisert (krav om min 20 
års medlemsskap)
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OMLEGGING AV LOVARBEIDET

• Før:
– Lovråd hvert 3. år

– Lovendringer og resolusjoner behandles i samme 
møte

• I fremtiden: (fom 2017)

– Lovendringer hvert 3. år på møte i Chicago (som nå)

– Resolusjoner behandles i eget årlig møte (Council on
Resolutions) som møtes on-line

• Hvert distrikt velgerCoL/CoR representant for 3 år av 
gangen (og fungerer inntil ny representant er valgt)

• Ingen kan delta på mer enn 3 CoL
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CoR + CoL fremover

• 2017 CoR: Høst 2017. Frist forslag 
30.6.2017

• 2018 CoR: Høst 2018. Frist forslag 30.6.2018

• 2019 CoL: April 2019. Frist forslag 
31.12.2017

• 2019 CoR: Høst 2o19. Frist forslag 30.6.2019
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OPPFØLGING (1)

• Hver klubb bør etablere en komité på 2-3 PP 
som gjennomgår klubbens eksisterende 
vedtekter:

– Er vedtektene i overensstemmelse med standard 
vedtektene (slik de er vedtatt nå)? Mange klubber 
har ikke oppdatert vedtektene på mange år!

– I hvilken grad skal klubben gjennomføre 
fleksibilitet som CoL2016 åpner for

• Det er ikke krav om at klubben skal benytte disse 
åpningene i vedtekter til klubbene

• Hvis du endrer – tenk gjennom hva du vil oppnå med 
det?
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OPPFØLGING (2)

• AG ene hjelper klubbene med oppdatering av  
vedtektene

• Ved tvil/uklarheter/flere alternative 
løsninger kan FSH brukes som 
rådgiver/ressurs. (fred.sh@online.no) 

mailto:fred.sh@online.no
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OPPFØLGING (3)

• PRIORITER OPPDATERING AV 
VEDTEKTER – målsetting: Fullføre 
oppdatering dette Rotaryåret!

• Bør vi foreslå flere lov-endringer ? (Forslag 
må være innsendt i år!!)

• Områder hvor Rotary bør styrke sitt 
engasjement (forslag til resolusjoner)

• Kontakt CoL rep Ingrid Berget 
(ingrid.berget@gmail.com)!

mailto:ingrid.berget@gmail.com

