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Forslag til CoR 2019 og CoL 2022

Forslag til Concil on Legislations 2022:

Frist til distriktet 1.4 2020

Frist til RI 31.12.2020

Forslag til Council on Resolutions 2020: 

Frist til distriktet er 1.4.2020

Frist til RI 30.6.2020



Hva er CoL : Council on Legislation?

CoL (Rotarys lovråd) behandler forslag til 
lovendringer: Konkrete forslag til 
endring av tekst for

– RI Constitution (krever 2/3 flertall for å bli 
vedtatt. Øvrige: rent flertall)

– RI Bylaws (vedtekter)

– Standard Rotary Club Constitution

– Rotary Club Bylaws

Lovrådet møtes hvert 3. år.



Noen begrep

Rotary International (RI) 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. Krever alminnelig flertall.

Klubblover:

Et regelverk som er obligatorisk og likt for alle klubber

Klubb-vedtekter:

Det finnes anbefalte vedtekter. Klubbene kan vedta  
tilpasninger – så lenge de ikke bryter mot RIs lover og 
vedtekter)



Eksempel på lov:



CoR Council on Resolutions

Resolusjoner:

Anmodninger til RI’s styre eller styret for  The 
Rotary Foundation om saker som ikke ligger 
innenfor lovverket. 

Forslag behandles årlig av Lovråds-
representantene i et web-basert møte som 
kalles Council on Resolutions (CoR). 



Eksempel på resolusjoner, behandlet på CoR 2018



Hvem kan hjelpe?

• Forslag skal fremmes på eget skjema og med 
spesifikke krav til utforming og innhold.

• Jeg kan hjelpe dere med dette.

• Ta kontakt:

Ingrid Grandum Berget

Telf.:   91365033

epost: ingrid.berget@gmail.com



Hvordan fremme forslag til CoL og CoR

• Endringsforslag fremmes av distrikter eller 
klubber

• Forslagene må legges frem for alle klubbene  
og vedtas på årsmøtet eller gjennom 
epostbehandling. 

• I praksis vil det si at forslag til:

– CoL (endring av rammeverket) vil bli behandlet 
på distriktets årsmøte i september

– CoR (resolusjoner) må behandles gjennom 
avstemning pr. epost pga. kort frist



Forslag til CoR 2019 og CoL 2022

Forslag til Concil on Legislations 2022:

Frist til distriktet 1.4 2020

Frist til RI 31.12.2020

Forslag til Council on Resolutions 2020: 

Frist til distriktet er 1.4.2020

Frist til RI 30.6.2020

Bruk muligheten til å utvikle Rotary!


