
 

Rapport fra COL 2016. 
 

Hensikt 
Denne rapporten har til hensikt å gi en oversikt over de vedtak som ble fattet og som vil ha betydning 

for klubber og distrikt fra 1. juli 2016. Det vil senere komme et samlet dokument fra RI som beskriver 

alle vedtak på COL 2016 og som samordner endelige tekster.  Dette vil bli etterfulgt av en ny MOP. 

Denne rapporten er ikke 100% dekkende for alle vedtak og formuleringer, men skal kunne danne 

grunnlaget for klubbenes forberedelser for et nytt rotaryår med start 1 juli.  

Generelt  
Vedtakene har gitt klubbene større fleksibilitet mht til driften av klubbene. Det forutsetter imidlertid 

at klubbene reviderer sine vedtekter og følger dem.   

I etterfølgende tabell er henvisninger gjort til gjeldende bestemmelser som finnes i MOP 2013: 

https://www.rotary.org/en/document/manual-procedure-035-en  

Oversikt over alle vedtak fattet på COL 2016 finnes på: 

https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/events/council-legislation 

 

Vedtak  
   

NR Beskrivelse Referanse 
MOP side: 

 Lovforslag 
 

16-01 Nytt pkt. Art 6 Sec 3 
Fra alle styremøter skal det føres skriftlig referat som skal være 
tilgjengelig for alle medlemmene innen 60 dager. 

198- 199 
 

16-02 Tillegg til Art 10 Sec 5 
Klubbens kasserer skal være medlem av styret 

204 

16-05 Nytt pkt Art 10 Sec 7 
En klubb skal minimum ha følgende komiteer: 

- Klubbadministrasjon 
- Medlemskap 
- Public Relations 
- Rotary Foundation 
- Prosjekt 

Klubben kan selv bestemme ytterligere komiteer 

205 

16-06 Nytt pkt. Art 6 
Hensikten med klubben er å: 

- Arbeide mot Rotary’s mål 
- Gjennomføre prosjekter basert på de 5 tjenesteområder 
- Bidra til å fremme Rotary ved å styrke medlemskap 
- Støtte Rotary Foundation  
- Utvikle ledere ut over klubbnivå 

 198 
 

16-10 Tillegg til Art 5 tjenesteområde 2 (Yrkestjeneste): 
- Utnytte egen yrkeskompetanse i klubbens samfunnsprosj. 

198 

https://www.rotary.org/en/document/manual-procedure-035-en
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/events/council-legislation


16-21 Ny Art 6 som gir unntak fra gjeldende krav til møtefrekvens og 
fremmøte: 

- Klubbens vedtekter kan inneholde bestemmelser som ikke er i 
samsvar med Standard Rotary Club Constitution:    

o Art 7, sec 1 
o Art 10 , sec 1,2,3,4,5 
o Art 13 , sec 4 

- slike bestemmelse vil overstyre bestemmelsene i Constitution 
- klubben skal gjennomføre minst 2 møter pr mnd. 

198-199 

16-26 Tillegg til Art6  
 …klubben kan kansellere møter som faller på helligdager samt møter 
som faller i samme uke som helligdager 

198-199 

16-30 Tillegg til Art 6 Sec 1  
Fremmøte godkjennes enten ved personlig fremmøte eller ved Online 
tilknytning. 

198-199 

16-34 Tillegg til Art 9 Sec 3 
Omsorg for barn etter fødsel, ved adopsjon eller fosterbarn er 
godkjent fraværsgrunn. 

203 

16-35 Tillegg til Art 9 sec 3 

Godkjent fravær (85-årsregelen)   forutsetter at medlemmet har mer 
enn 20 års medlemskap i en/flere klubb(er)  

203 

16-36   Nytt pkt Art 4.110. og Art 9 
Fleksibilitet mht krav til medlemskap ved at eksisterende krav kan 
fravikes og at de nye krav tas inn i vedtektene. Slike krav vil overstyre 
bestemmelsene i Bylaws og Constitution 
 

136 + 202 

16-38 Endring av tekst i Art 5 Sec 2 
Ny tekst: 
En klubb skal bestå av voksne personer som 

- viser god karakter, integritet og lederskap 
- har et godt omdømme i egen næring, eget yrke og/eller 

lokalsamfunn 
- er villig til å bidra i lokalsamfunnet og/eller ute i verden 

 
Endring av tekst i Art 7 Sec 1 
Ny tekst: 
Denne klubben skal bestå av voksne personer som 

- viser god karakter, integritet og lederskap 
- har et godt omdømme i egen næring, eget yrke og/eller 

lokalsamfunn 
- er villig til å bidra i lokalsamfunnet og/eller ute i verden 

 

124 + 200 

16-40 Endring av tekst 
Art 5 Sec 2 (side 124) – Art 4.040. (side 135) – Art7 Sec 6 (side 200) – 
Art 8 Sec2 (side 201)  endres slik at et medlem av Rotaract også kan 
være et aktivt medlem i en klubb. 

124+ 135+ 
200+201 

16-47 Endring av tekst 
Art 4.050.1. og Art 7 Sec 7  ordet «permanent» strykes slik at man kan 
bli æresmedlem uten at det kreves permanent støtte. 

135 + 200 

16-48 Endring av tekst 
Art 12 Sec 10  

208 



Setningen:» For the purposes of this clause, the member shall be 
excused from fulfilling attendance responsibilities» flyttes til slutt I 
punkt (d) 

16-49 Endring av tekst Art 12 Sec 10 
Endres slik at den midlertidige suspenderingen av medlemskapet 
begrenses til  45 dager. Etter 45 må klubbens styre ta saken videre 

208 

16-50 Tillegg i tekst Art 12 Sec 10 
Som siste setning settes inn: 
“A suspended member may appeal, mediate or arbitrate the 
suspension as provider in Art 12 sec 6” 

208 

16-51 Endring av tekst  
Art 4.030.  
Regulerer økonomiske forhold knyttet til et medlems overgang 
mellom klubber  
Art 7 Sec 4 punktet slettes 

134-135 + 
200 

Fra  
16-54 
Til 
16-68 

Omhandler RI-president og Directors og vil ikke bli ytterligere 
kommentert i denne rapporten 

 

Fra  
16-69 
Til 
16-80 

Omhandler bestemmelse for nominering og valg av Guvernør, 
Viseguvernør og  COL – rep og vil ikke bli ytterligere kommentert i 
denne rapporten. 

 

16-82 Endring i tekst som tar bort skillet mellom tradisjonelle klubber og e-
klubber 

131+197+202 

16-83 Nytt pkt. Art 2.010.2  
Som et minimum skal antall chartermedlemmer ved etablering av en 
ny klubb være 20 

131 

16-84  Endring i tekst Art 15.010.1  
Endret slik at RI kan endre distriktsgrenser dersom antall klubber i et 
distrikt overstiger 100 eller antall medlemmer i et distrikt blir under 
1100. 

178 

16-99 Økning i medlemskontingenten til RI med $4 pr år slik at den vil være 
$60 i 2017-18, $64 i 2018-19, og $68 in 2019-20.  Neste COL (2019) vil 
fastlegge evt endringer ut over 2020. 

187-188 

16-105 Endring av tekst Art 11 
Hver klubb skal betale medlemskontingent til RI halvårlig eller på en 
annen dato fastsatt av RI 
Tillegg til tekst Art 3.030.1 
RI kan suspendere medlemskapet for en klubb som ikke rettidig 
rapporterer endringer i medlemskap 
 
Etterfølgende bestemmelser på sidene 149-152, 161-165, 168-171, 
175, 180, 187-189 og 209  som omhandler betaling, stemmegiving, 
nominering og valg, er endret slik at det er den siste rapport som 
danner grunnlaget for betaling, stemmegiving, nominering og valg. 

127 + 133 

16-113 Endring i COLs oppgaver og etablering av Council on Resolutions. 
COL skal bare behandle lovforslag (Bylaws og Constitution) og fortsatt 
møtes hvert 3.år. Council on Resolutions skal møtes årlig via 
elektroniske midler. Art 8 etablerer et helt nytt bestemmelsesverk for 
dette Council. 

 
127 
136 
142-145 
146-153 



 Resolutions  

16-118 Utryddelse av Polio skal være Rotarys fremste mål  

16-126 RI Board bes vurdere støtte til arbeidet for å forhindre seksuell 
lemlestelse 

 

16-139 RI Board bes markere 100 års jubileet for The Rotary Foundation  

16-141 TRF bes vurdere om å  tillate at Grants kan benyttes til innkjøp av 
teknisk pre- og post kirurgisk utstyr  

 

16-149 RI Board bes vurdere en sterkere erkjennelse av Distriktsekretærens 
rolle 

 

16-151 RI Board bes vurdere en påminnelse til klubbene om at de er 
selvstendige og at de må utnytte egen selvstendighet til å bidra til å 
nå Rotarys mål gjennom gode og ambisiøse planer tilpasset behov 
lokalt og internasjonalt 

 

16-158 RI Board bes vurdere å bruke videopresentasjoner ved 
distriktskonferanser 

 

16-160 RI board bes vurdere igangsetting av en revisjon av ledelsesstrukturen 
i RI 

 

 

Oppsummering 
Flere vedtak tyder på at det var større endringsvilje enn tidligere. Fleksibilitet og selvstendighet er 

nøkkelord. I tabellen har jeg forsøkt å ta frem de vedtak som klubbene må ta hensyn til og de vedtak 

som klubben må vurdere om og hvordan de ønsker å iverksette. En gjennomgang av klubbens 

vedtekter bør være naturlig i forbindelse med de endringene som iverksettes fra 1 juli. 

Det er flere vedtak som omhandler samme paragraf. I påvente av endelige koordinerte tekster, 

oppfordres klubbene til å gjøre seg kjent i eksisterende MOP og studere endringer som følge av årets 

vedtak. 

Spørsmål kan rettes til distriktets COL rep.  

Klubber som skulle ønske en egen orientering om MOP på et klubbmøte, kan ta kontakt med 

distriktets COL rep. 

 

Torbjørn Akersveen                                           Anders J. Huuse 

COL rep D2275                                                    COL rep D 2305 

  

 


