
Meddelelse til samtlige Rotaryklubber! 
 

Forslag til endring av lover og vedtekter for Rotary International 
og lover for Rotaryklubber. 

• Det er Council on Legislation (CoL) [Lovrådet] som beslutter endringer, etter forslag 
innsendt fra klubber, distriktsstyret eller RI-styret. Neste møte i Lovrådet finner sted i 
Chicago i april 2019. 

• Både forslag fra klubber så vel som fra distrikt skal ha støtte fra klubbene i distriktet. 
Dette skjer på Distriktskonferansen eller ved brevavstemning. 

• Fristen for å sende inn forslag til RI er 31.12.2017, d.v.s. forslag må sendes inn til 
distriktet umiddelbart.  
Forslag sendes DG Christin Landmark [cl@larch.no] eller distriktets CoL representant 
PDG Carl Lewin [carl.lewin@haugnett.no]. 
Ta kontakt med PDG Carl Lewin for råd og formalia. 

• Lovene og vedtektene er samlet i Manual of Procedures (MoP). Denne oppdateres 
etter hvert møte i Lovrådet og finnes utgitt på flere språk bl.a. engelsk og svensk. 
MoP’en kan lastes ned fra Rotarys hjemmeside på Rotary.org. En  trykt utgave kan 
bestilles samme sted. 

 
Resolusjonsforslag til Rotary Internationals styre. 

• En resolusjon er forslag om en formell uttalelse eller et programforslag som 
oversendes RI-styret til vurdering og behandling. 

• Det er Council on Resolution (CoR) som vedtar resolusjonsforslagen. CoR avholdes 
en gang pr. år i oktober, avstemning skjer på nettet. 

• Også Resolusjonsforslagene skal behandles på Distriktskonferansen, Distrikts møtet 
knyttet til PETS eller ved brevavstemning. 

• Fristen for å sende inn forslag til CoR er 30.6. hvert år.  
• Det er distriktets CoL representant som representerer distriktet i CoR. 

Resolusjonsforslag sende Distriktsguvernøren eller direkte til distriktets CoL 
representant PDG Carl Lewin [carl.lewin@haugnett.no]. 
 

Informasjon. 
• Informasjon om lovforslag til CoL foreligger normalt ¾ år før CoL avholdes. 

Som tidligere år vil de viktigste lovendringsforslagene bli presentert på 
Distriktskonferansen i 2018. 
Jeg er naturligvis villig til å komme på besøk i klubbene, hvis ønsket, for å informere 
og svare på spørsmål. 

• Forslag som skal behandles på årets CoR vil være tilgjengelig ultimo september. 
Et kort resyme vil bli lagt ut på distriktets hjemmeside straks forslagene foreligger. 

Kopervik 5.september 2017 
Carl Lewin 
CoL representant. 


