
          

Klubbfleksibilitet. 
Undersøkelser  og andre medlemmers erfaringer har vist at når klubber har mer frihet til selv å bestemme 

hvordan og når de vil ha møter, hvem de vil invitere til å bli medlemmer og hva medlemsengasjement 

innebærer, så øker deres evne til å tiltrekke seg nye medlemmer og holde motivasjonen oppe hos nåværende 

medlemmer. 

2016 Council on Legislation bestemte å gi Rotaryklubbene større fleksibilitet enn de noengang har hatt.  Disse 
endringene i Rotarys policy har betydning for når, hvor og hvordan klubbene avholder møter og ulike 
medlemsskapstilbud. 

 

5 måter å benytte den nye fleksibiliteten på. 
Det er opp til hver enkelt klubb å bestemme om – og i tilfelle hvordan -  dere ønsker å benytte dere av disse 
nye valgmulighetene.  Begynn med å lese gjennom de oppdaterte retningslinjene i «Standard Rotary Club 
Constitution» for å se hva som er fleksibelt.  Når dere har bestemt hvilke endringer som dere mener vil være til 
fordel for klubben, endre klubbens vedtekter i samsvar med dette og prøv ut endringene.  Dersom dere finner 
ut at dette ikke er bra for klubben, så forsøk noe annet. 
 
Her er noen eksempler på hvordan  klubben kan gjøre nytte av de nye fleksible ordningene: 
 

1. Forandre klubbens møteplan.  Klubben kan variere klubbens møtedager, tidspunkt og hyppighet.  For 
eksempel kan dere holde et tradisjonelt møte på første tirsdag i måneden for å diskutere klubbsaker, 
serviceprosjekter  m.v. og komme sammen sosialt på den siste fredagen i måneden.  Dere trenger ikke 
å møtes mer enn to ganger pr måned. 

2. Varier møteformen.  Møtene kan være med personlig fremmøte, online eller en kombinasjon, 
herunder at noen medlemmer deltar via internett på møter hvor andre er til stede personlig. 

3.  Lempe på  fremmøteplikten.  Klubben kan lempe på fremmøteplikten og oppmuntre medlemmer til å 
delta på andre måter; for eksempel ha et lederverv , oppdatere klubbens webside jevnlig, lede et møte 
noen ganger i året eller planlegge et arrangement.  Dersom klubben er dynamisk og gir medlemmene 
en god opplevelse, vil fremmøtet ikke være noe problem. 

4. Tilby forskjellige typer medlemskap. Klubben kan tilby familiemedlemskap til  dem som ønsker å ta 
med noen i familien, juniormedlemskap til unge yrkesutøvere med lederpotensial, eller 
bedriftsmedlemskap til ansatte i bedrifter som ønsker å være representert i klubben.  Hver type 
medlemskap kan ha egen policy og kontingent, fremmøte og serviceforventninger.  Rotary vil regne 
disse personene med i klubbens medlemskap og vil betrakte dem som aktive medlemmer dersom de 
betaler RI-kontingenten. 

5. Inviter Rotaract’ere til å bli medlemmer i klubben.  Dere kan invitere Rotaract’ere til å bli med i 
klubben mens de fremdeles er medlemmer av en Rotaractklubb.  Klubben kan velge å tilrettelegge 
spesielt for disse medlemmene – for eksempel mer avslappet fremmøteplikt eller redusert kontingent, 
så lenge dette er i samsvar med klubbens vedtekter.   

 
Nedenfor kan du  finne eksempler på vedtektsendringer som klubber kan benytte for å  prøve disse nye og 
fleksible valgmulighetene og spørsmål som ofte stilles.  
 

Kilder og referanser: 
 Frequently asked questions 

 Rotary’s governance documents 

 Start Guide for Alternate Membership Types (inkluderer vedtektseksempler) 

 Start Guide for Flexible Meeting Formats (inkluderer vedtektseksempler) 

 Club meeting flexibility and format (video) 

 Membership types and attendance flexibility (video) 

 Membership Flexibility Overview   



 

 

 

 

 


