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     Stathelle 6.1.2020 
 

 

Til presidentene i D2290 

 

 

Forslag til lovendringer og/eller resolusjoner 
 

Rotarys lover og vedtekter legger rammene for hvordan Rotary International (RI) 

samlet og de enkelte klubber skal fungere. Er klubben fornøyd med hvordan det 

fungerer i dag, eller ser dere behov for endringer i regelverket? I så fall er det nå nye 

forslag bør fremmes for Rotarys lovgivende organer. 

 

Rotarys lovgivende forsamling 

Council on Legislation (CoL) 

CoL er Rotarys parlament. Det møtes hvert 3. år for å behandle forslag til 

lovendringer. Lovendringer er konkrete forslag til endring av tekst i Rotarys 

rammeverk (se eget avsnitt). Hvert distrikt er representert med 1 delegat som velges 

for 3 år. Neste CoL gjennomføres våren 2022. Frist for innsendelse av 

endringsforslag fra distriktene er 31.12.2020. 

Council on Resolustions (CoR) 

I tillegg til CoL møtes Rotarys lovråd via internett årlig for å behandle resolusjoner. 

Resolusjoner er anmodninger til styret i Rotary International eller The Rotary 

Foundation utenfor ansvarsområdet til rammeverket. Det kan f.eks. være forslag om 

å legge til et nytt fokusområde innenfor The Rotary Foundation. 

Resolusjonsforslagene behandles av CoL-representantene i en web-basert løsning i 

oktober/november. Frist for forslag fra distriktene er 30.6.2020. 

Rammeverket for Rotarys virksomhet består av 4 deler: 

• Rotary International Constitution: RIs lover som krever 2/3 flertall for å 

kunne endres. 

• Rotary International Bylaws: RIs vedtekter som legger de praktiske rammer 

for alle Rotary aktiviteter. 

• Standard Rotary Club Constitution: Klubb-lover – et regelverk som er 

obligatorisk og likt for alle klubber. 

• Rotary Club Bylaws: Klubb-vedtekter hvor klubbene kan lage tilpasninger til 

sin virksomhet så lenge de ikke bryter med RIs lover og vedtekter. 
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Hvordan fremme forslag til CoL og CoR 

Endringsforslag fremmes av distrikter eller klubber, men klubbforslag må støttes av 

distriktet. I praksis vil det si at forslag til endring av rammeverket vil bli behandlet på 

distriktets årsmøte i september, mens forslag til resolusjoner må behandles gjennom 

avstemning pr. epost.  

 

Undertegnede er D2290s representant til lovrådet. Min oppgave er bl.a. å hjelpe til 

med å utforme forslagene slik at de tilfredsstiller formelle krav. Det gjelder utforming 

av tekst og begrunnelse, og å sørge for at forslagene blir tatt opp til beslutning i 

distriktet. Jeg vil også søke støtte til våre forslag fra de øvrige norske distriktene og 

representantene for de øvrige nordiske landene. 

 

Innspill og forslag bes sendt så snart som mulig pr. epost til ingrid.berget@gmail.com 

Jeg er tilgjengelig på telefon 913 65 033, og kommer gjerne på besøk til klubbene om 

det er ønsket. 

 

Frist for forslag til CoL 2022 og CoR 2020: 1.4.2020 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
PDG Ingrid Grandum Berget 

Representant til CoL, D2290 
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