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Kære Læser
Du sidder nu med rapporten fra Council on Legislation (CoL) 2019 i hånden – et produkt der
er blevet til i samarbejde mellem CoL repræsentanterne fra de 5 danske distrikter og som
samtidig sætter punktum for det værdifulde samarbejde, der har været mellem de danske
distrikter omkring forberedelserne op mod CoL 2019.
I det efterfølgende vil hvert enkelt af de 117 forslag, der blev behandlet på CoL, fremgå med
angivelse af, hvor mange der stemte for forslaget og hvor mange der stemte imod. Læseren
kan derfor selv danne sig et overblik over de trufne beslutninger og hvilken indflydelse de har
på vore breddegrader. I det efterfølgende fremhæves dog enkelte ændringer








Rotaract klubber ændrer status og bliver medlemmer af Rotary International
men vil stadig have deres egen Standard Constitution og være deres egne
unikke klubber. Kontingentstrukturen skal besluttes senere
Generalsekretæren bliver udnævnt til Chief Executive Officer (CEO)
Antallet af ikke stemmeberettigede RI præsidenter, der kan deltage i COL blev
kraftigt reduceret
Afholdelse af COL hvert 3. år blev fastholdt, hvor alle distrikter har en stemme
Abonnementsreglerne for et Rotary Magasin for alle medlemmer blev fastholdt
Klubbernes fleksibilitet som vedtaget i 2016 skal bevares
Kontingent:
Stiger USD 1 per år, hvert år, i årene 2020‐21, 2021‐22 og 2022‐23 dvs. USD
34,50 pr. halve år 2020‐21, USD 35 pr. halve år 2021‐22, og USD 35,50 pr. halve
år 2022‐23

Rapport fra Council on Legislation (CoL) afholdt i Chicago 14. – 19. april 2019
Denne rapport har til formål at orientere Rotaryklubber og –distrikter i Danmark om Col 2019
og de beslutninger, der blev truffet.
Generelt
Rotarys lovgivende forsamling (CoL) havde i alt 534 delegerede ud af 538 mulige. Hvert distrikt
kan sende én delegeret til CoL. Ud over de delegerede deltog The RI Board, TRF Trustees og
tidligere RI præsidenter. Disse havde taleret men ikke stemmeret.
Under CoL blev i alt 117 forslag behandlet, 46 lovforslag blev vedtaget
Alle vedtagne lovforslag vil være gældende fra 1. juli 2019, med mindre andet er anført.
I forbindelse med CoL blev der givet en orientering om Rotary Internationals økonomi i
perioden 2019 – 2021
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I det følgende vil de væsentligste beslutninger blive kort omtalt og vil komme i den
rækkefølge, som forslagene blev behandlet i. Som det sidste følger en kort orientering om
det arbejde, beslutningerne fra CoL vil føre med sig.
Tjenestegrenene, Rotarys formål og kærneværdier
1.

Ændring af tjenestegrenenes formål
Lovforslag om, at ændre tjenestegrenenes formål
(for 213, imod 282)
Stemt ned

2.

Ændring af den. 2 tjenestegren, erhvervstjenesten
Lovforslag om, at sætte sine faglige færdigheder til rådighed for klubprojekter
(for 134, imod 262)
Stemt ned

3.

Ændring af den 3. tjenestegren, samfundstjenesten
Lovforslag om, at bevarelse af miljøet skal indgå i formålet med samfundstjenesten
(for 120, imod 381)
Stemt ned

4.

Ændring af den 3. tjenestegren, samfundstjenesten
Lovforsag om, at landbruget skal anspores til at til at udføre forskellige indsatser
vedrørende vandressourcer, forskning og udvikling af landbrugsproduktion.
(for 69, imod 430)
Stemt ned

5.

Ændring af den 4. tjenestegren, international tjeneste
Lovforslag om, at opgaver i forbindelse med Rotary Peace Centers,
udviklingsprogrammer, Global Networking Groups, Inter‐Country Committees
inkluderes. (for 157, imod 344)
Stemt ned

6.

Ændring af den 4. tjenestegren, international tjeneste
Lovforslag om, at distrikter skal parres med andre distrikter for gensidigt
samarbejde.
Trukket tilbage

7.

Ændring af 3., 4.og 5. tjenestegren
Lovforslag om, at at tjenesterne skal bestræbe sig på at skabe en positiv fredsproces
og fremme læsefærdigheder i samfundet.
(for 154, imod 353)
Stemt ned)
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8.

Ændring af Rotarys formål
Lovforslag om en redifinering af Rotarys formål så de er i overensstemmelse med
Constitution og Standard klubvedtægterne. (for 111, imod 396)
Stemt ned

9.

Ændring af Rotarys formål
Lovforslag om en redefinering af Rotarys formål så de er i overenstemmelse med
kvalifikationerne for medlemskab. (for 221, imod 280)
Stemt ned

10.

Ændring af indledningen til Rotarys formål
Lovforslag om, at ordet ”enterprice” ændres til ”activity” det er bedre dækkende.
(for 320, imod 184) skal have 2/3 af stemmerne.
Stemt ned

11.

Ændring af indledningen til Rotarys formål og det 4. ”object”
Lovforslag om, at indføre ordet Rotarianer i stedet for mere business‐agtige
benævnelse. (for 254, imod 249) skal have 2/3 af stemmerne.
Stemt ned

12.

Ændring af 2. ”object”
Lovforslag om at ændre det 2. ”object” fra høje etiske standarder til etisk og
retskaffen (for 282, imod 226) skal have 2/3 af stemmerne.
Stemt ned

13.

Ændring af 4. ”object”
Lovforslag om tilføjelse af ordene miljøbeskyttelse og bæredygtighed til 4.
”object” (for 213, imod 296)
Stemt ned

14.

At arbejde videre med 4. ”object”
Vi skal have flere kommiteer og mere administration (for 144, imod 396)
Stemt ned

15.

At tilføje et 5. formål vedr. unges udvikling og involvering i internationale projekter og
udveksling
Formålet er opfyldt andre steder i lovgivningen og behøver ikke nævnes i en ny
formålsparagraf (for 296, imod 214) skal have 2/3 af stemmerne.
Stemt ned

16.

At tilføje en 5. avenue til Rotarys formål
Bevarelse af jorden i al dens mangfoldighed.
Trukket tilbage
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17.

At tilføje Rotarys kærneværdier til RI´s og klubbernes grundlov
Lovforslag om, at kærneværdierne er: Fællesskab, integritet,
mangfoldighed, service, hjælpsomhed, ledelse (for 218. imod 285)
Stemt ned

Klubadministration

18.

At ændre bestemmelserne for medlemskab
Lovforslag om, at klubberne skal bestræbe sig på at opbygge en velafbalanceret
medlemsskare, med vægt på mangfoldighed (for 305, imod 204)
Vedtaget

19.

At fjerne artikel 3 i klubbernes grundlov
Lovforslag om, at en gentagelse i artikel 3 fører til forvirring, da der i forvejen er
angivet ”formålet” med klubberne i såvel RI‐ og klubgrundloven (for 97, imod 413)
Stemt ned

20.

At flytte udvalgene fra grundloven for Rotaryklubber til Klubbens vedtægter
Lovforslag om, at klubudvalgene bør matche aktiviteterne i klubberne og
adminitreres af klubbens ledelse som et vigtigt led i klubbens autonomi
(for 115, imod 396)
Stemt ned

21. At indføre et krav om at udvalgsformænd bliver permanente medlemmer af
klubbens bestyrelse
Lovforslag om, at formænd/chairs for de enkelte kommiteer/udvalg i klubberne
bliver faste medlemmer af bestyrelsen (for 238, imod 269)
Stemt ned
22.

At indføre, muligheden for udvidelse af funktionsperioden for en klubpræsident
Lovforslag om, at hvis der ikke er blevet valgt/har kunnet vælges en ny præsident efter
den siddende præsidents funktionsperiode, fortsætter denne i endnu et år
(for 279, imod 225)
Vedtaget

23.

At ændre tidspunktet for valg af klubpræsident til 36 mdr.
Lovforslag om, at en kommende præsident skal vælges 36 mdr. før tiltrædelsen, for at
have bedre tid til planlægningsarbejdet (for 170, imod 344)
Stemt ned

24.

At indføre, at der ved årsmødet hvor de kommende udvalgsformænd præsenteres også
skal foreligge et budget for året
Lovforslag om, at styrke klubbernes planlægningsarbejde, så der ved årsmødet
foreligger et færdigt budget (for 408, imod 102)
Vedtaget
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25.

At kræve regelmæssig indberetning af ”frivillige” timer anvendt på klubbens
serviceprojekter
Lovforslag, der stiller krav om indberetninger om timeforbruget ved ”frivillige
aktiviteter” (for 240, imod 268)
Stemt ned

26.

At forlænge varslingsperioden for at ændre en klubs navn eller mødested
Lovforslag, at ændre varslingsperioden fra 10 til 21 dage ved ændringer inden
aftemninger
(for 398, imod 96)
Vedtaget

27.

At tillade en klub ikke at bruge ”klub” som en del af sit navn
Lovforslag, der tillader klubben selv at bestemme om ordet ”klub” skal indgå i
klubbens navn (for 255, imod 252) skal have 2/3 af stemmerne
Stemt ned

28.

At revidere bestemmelserne om en klubs mødested
Lovforslag, en e‐klubs bestyrelse afgør selv om den er lokal eller
verdensomspændende (for 404, imod 104)
Vedtaget

29.

At ændre satellitklubbers rapporteringsprocedure
Lovforslag, der skal tillade at årsregnskabet som præsidenten skal modtage årlig ikke
behøver at være revideret men blot gennemset (for 423, imod 78)
Vedtaget

Møder og tilstedeværelse

30.

At flytte bestemmelserne vil give mulighed for feksibilitet i møder og deltagelse
Lovforslag, der ændrer rækkefølgen af reglerne for fleksibilitet og deltagelse i
klubmøder (for 336, imod 174)
Vedtaget

31.

At fjerne tilladelsen, der tillader fleksibilitet i møder og tilstedeværelse
Lovforslag, der vil fastholde ugentlige møder m.v. kræver 50% mødedeltagelse
Trukket tilbage

32.

At fjerne tilladelsen, der tillader fleksibilitet i møder og tilstedeværelse
Lovforslag, der vil fastholde ugentlige møder m.v.
Trukket tilbage

6

33.

At foreskrive, at klubber skal mødes mindst 40 gange om året
Lovforslag, der vil styrke Rotary ved at gennemføre 40 møder om året
(for 122, imod 384)
Stemt ned

34.

At ændre bestemmelserne om registrering af tilstedeværelse ved klubmøder
Lovforslag, hvor medlemmers hustruer eller partnere skal kunne deltage i
Rotarymøder som substitut ved medlemmets fravær (for 162, imod 348)
Stemt ned

35.

At ændre bestemmelsen for opgørelse af fravær
Lovforslag, hvor fravær skal kunne opgøres på årsbasis ikke om man har
deltaget i et andet møde inden for 14 dage efter det ordinære møde
(for 286, imod 217)
Vedtaget

36.

At forbedre mulighederne for at kompensere for et afbud samt tilføje begrebet Rotary
Kids
Lovforslag, om kompensation for afbud (for 115, imod 392)
Stemt ned

Medlemskab

37.

At ajourføre krav til medlemskab
Lovforslag, om en ajourføring af gældende regler, så man kan bevare sit
klubmedlemskab under oprindelig klassifikation trods offentligt hverv i en
periode (for 380, imod 125)
Vedtaget

38.

At præcisere kvalifikationerne for medlemskab
Lovforslag, der argumenterer for, at medlemmer skal have et erhverv og
ikke kun er samfundsnyttige for 120, imod 376)
Stemt ned

39.

At forbedre klubbers frihed til at at beslutte medlemssammensætning og klassifikationer
Lovforslag, der fjerner en række restriktioner for klubsammensætning
og antal medlemmer med samme klassifikation (for 403, imod 108)
Vedtaget

40.

At forbedre procedure ved præsident elect eller nominees forfald
Lovforslag, der virker som en fornuftig forbedring og besparelse ved
at have substitutter klar til de enkelte embeder (for 492, imod 17)
Vedtaget
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41.

At ændre reglerne for valg af RI præsident nominee
Lovforslag, der skal sikre at udvalget ikke vælger nominee kandidater
fra samme bopælsland 2 år i træk (for 458, imod 50)
Vedtaget

42.

At der skal være min. 15 medlemmer i en klub for at kunne stemme til
præsidentvalg
Lovforslag, hvor kun klubber over 15 medlemmer får én stemme
(for 116, imod 395)
Stemt ned

Valg af RI‐directors

43.

At ændre kalender for møde i forbindelse med nominering og valg af
Directors
Lovforslag, hvor mødeafholdelsen ændres fra 30. september til 15.
oktober medmindre the board siger noget andet (for 467, imod 37)
Vedtaget

44.

At revidere Directors kvalifikationer
Lovforslag, hvor man foreslår udeladelse af mindst 3 år som guvernør
samt have deltaget i mindst 2 institutes i en 36 måneders periode
(for 232, imod 283)
Stemt ned

45.

At ændre processen for valg af medlem og suppleant for Director
Lovforslag om ændringer i processen, så de kan vælges af en
nomineringskommite i stedet for på en distriktskonference –
kendskabet til kandidaterne vil være større i nomineringskommiteen
(for 338, imod 150)
Vedtaget

Valg af Guvernører

46.

At understrege, at en DGN kun kan komme fra en klub med
medlemmer af begge køn
Lovforslag, der har til hensigt, at man som DGN ud over de
sædvanlige kvalifikationer skal komme fra en klub med medlemmer
af begge køn (for 186, imod 318)
Stemt ned

47.

At kræve at en kommende DGN – udover, hvad man plejer at
forudsætte – skal have erfaring i distriktsadministration, f.eks.
gennem funktionen som AG
Lovforslag, der vil indskrænke det enkelte distrikts ret til at udnævne
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en DGN (for 249, imod 255)
Stemt ned
48.

At ændre kravet om mindst 7 års medlemskab af Rotary for at kunne
virke som DG foreslås kravet ændret til 5 års medlemskab
Lovforslag om at sænke ”Rotaryerfaringen til 5. år”
(for 225, imod 281)
Stemt ned

49.

At indføre fast dag for optælling af en klubs medlemmer – 1. juli et
givet år – for at afgøre, om en klub kan have 1 stemme (op til 25
medlemmer) eller flere stemmer ved en afstemning til valg af
guvernør
Lovforslag om, at antallet af en klubs stemmer afgøres ud fra
medlemstallet når en given afstemning finder sted
(for 324, imod 192)
Vedtaget

50.

At hvert medlem i en klub i et distrikt skal kunne stemme direkte pr.
mail på en DGN‐kandidat
Lovforslag om, at det anses for mere demokratisk, når hvert medlem
kan deltage direkte i valg af en kommende DGN (for 72, imod 443)
Stemt ned

51.

At ændre bestemmelserne for udfordrende kandidater til guvernør‐
kandidat
Lovforslag om, at en klub, der vil foreslå en modkandidat til en
guvernørnomineret, skal have eksisteret i 2 år i stedet for nuværende
1 år (for 185, imod 329)
Stemt ned

52.

At revidere opretholdelsen af modkandidaturet for nominering og valg
af guvernør
Lovforslag om at ændre fra fastsat dato af guvernøren til 30 dage før
valget (for 442, imod 69)
Vedtaget

53.

At forlange, at hvis en guvernør ikke tiltræder embedet, og der ikke er
nogen vice‐guvernør, kan kun en past guvernør tiltræde embedet
Lovforslag, der fastsætter, hvis en guvernør bliver ude af stand til
embedet, kan kun en past guvernør erstatte vedkommende, og ikke
en kvalificeret Rotarianer (for 399, imod 119)
Vedtaget
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Valgforhold‐blandede forslag
54.

At ændre bestemmelserne om klubbens afstemning på distriktsniveau
Lovforslag om at ingen klub skal kunne stemme, hvis klubben skylder
penge til distriktet (for 271, imod 238)
Vedtaget

55.

At ændre processen for nominering og valg af klubber i RIBI
Lovforslag, der fastslår at valg af RI‐director forgår separat i hver af de
to zoner og ønskes gennemført således at valget sker i begge
(for 417, imod 81)
Vedtaget

Distriktsadministration
56.

At fjerne Vice‐guvernørposten
Lovforslag om at forebygge parallelstruktur i distriktet
(for 189, imod 327)
Stemt ned

57.

At udvide deadline for fremsendelse af den årlige distriktsrapport
Lovforslag om, at udvide deadline fra 3 mdr. til et år
(for 424, imod 92)
Vedtaget

58.

At ændre processen for ledelsen af et distriktlovgivningsmøde
Lovforslag, hvor et flertal af klubpræsidenterne ønsker et
distriktslovgivningsmøde skal guvernøren indkalde og lede et sådant
inden for 6 uger (for 442, imod 65)
Vedtaget

59.

At kræve afkodning af den løbende effekt af forslag, der er godkendt
på en distriktskonference eller et lovgivningsmøde
Lovforslag om, at distriktet skal have et adfærdskodeks
(for 224, imod 289)
Stemt ned

60.

At ændre til en ensartet proces ved fjernelse af ledere og
udvalgsmedlemmer
Lovforslag, hvor RI‐bestyrelsen skal have en ensartet procedure for
suspendering eller fjernelse af ledere etc.
Trukket tilbage
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61.

At ”forbedre” pligterne for directors
Lovforlag om, at der ønskes en pligt til, at hver director skal redegøre
for aktiviteterne over for egne zoner (for 403, imod 106)
Vedtaget

62.

At ajourføre benævnelse af generalsekretæren
Lovforslag om, at generalsekretæren ændrer betegnelse fra COO til
CEO (for 306, imod 214)
Vedtaget

63.

At afkorte forsinkelsen i ændringen af distriktsgrænser
Lovforslag om, at fjerne pasus om en forsinkelse på 2 år af en given
grænseændring – uden at fjerne mulighed for at vente denne periode
frivilligt (for 419, imod 284)
Vedtaget

64.

At revidere RI´s muligheder for ændringer af distriktsgrænser
Lovforslaget om at ikke kun medlemstal skal være afgørende for
ændring af distriktsgrænser, men også størrelsen af distriktet
(for 221, imod 284)
Stemt ned

65.

At ændre RI´s muligheder for at ændre distrikts‐ og zonegrænser på
grundlag af klubtal kontra medlemstal
Lovforslag, hvor der argumenteres for, at det skal være antallet af
klubber og distrikter som danner grundlag for zonegrænser og ikke
medlemstallet (for 137, imod 367)
Stemt ned

66.

At fjerne navnet ”The Rotarian” fra RI‐bylaws
Lovforslag om, at fjerne navnet ”The Rotarian” fra Bylaws, hvilket
giver større mulighed for at ændre navnet, ved marketing tiltag
(for 444, imod 62)
Vedtaget

67.

At fjerne publikations‐ og abonnementskravene til de officielle og regionale magasiner
Lovforslag, der ønsker at ophæve kravet om officielle magasiner (for 125, imod 376)
Stemt ned

68.

At ændre abonnementskravene til de officielle og regionale magasiner
Lovforslag om, at ophæve et tvunget abonnement (for 138, imod 370)
Stemt ned

69.

At forbyde udveksling af medlemmers personlige oplysninger
Lovforslag om, at forbyde oplysninger om personlige oplysninger. (RI indsamler kun
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oplysninger til internt brug) (for 195, imod 315)
Stemt ned
70.

At ændre bestemmelserne om opsigelse/nedlæggelse af en klub
Lovforslag om, at klubber med under 6 medlemmer kan beordres lukket af guvernøren
(for 302, imod 205)
Vedtaget

71.

At fjerne RI past præsidenter fra deltagelse i at være ”medlemmer af” COL og i det hele taget
udelukke at RI past præsidenter får indflydelse på Council eller RI i det hele taget
Lovforslag om at fjerne tidligere RI præsidenter fra enhver formel rolle i varetagelse af
opgaver i RI (for 127, imod 384)
Stemt ned

Rotary International ‐ medlemskab
72.

At Rotaractklubber kan søge medlemskab af RI
Lovforslag om, at en Rotaractklub kan vælge at være medlem af både en Rotaractklub og en
Rotaryklub, eller blot være en Rotaryklub (for 381, imod 134) skal have 2/3 af stemmerne
Vedtaget

73.

At fjerne bestemmelser for pilotprojekter ved dannelse af visse klubber
Lovforslag om, at nye tanker for at afprøve tanker/ideer har været tilladt til forsøg der ikke
umiddelbart tog udgangspunkt i Constitutions og Bylaws (for 96, imod 412)
Stemt ned

74.

At have mulighed for at tilknytte et ekstra erfarent medlem af planlægningskommiteen for
conventions
Lovforslag, hvor nyttiggørelse af erfaring anvendes (for 451, imod 56)
Vedtaget

75.

At ændre valgterminer m.v. herunder ændrede regler for den løbende udskiftning af
medlemmer i de styrende organer
Lovforslag om, at sikre større kontinuitet i flowet af Interact‐ og Rotaract medlemmer
(for 452, imod 40)
Vedtaget

76.

At ændre funktionstiden for medlemmerne af revisionsudvalget
Lovforslag om, at valgproceduren om varigheden man kan sidde i udvalget ændres
(for 240, imod 266)
Stemt ned

77.

At indføre en informationsteknisk komite
Lovforslag om, at stående udvalg tilføjes et nyt informationsteknisk tilsnit med 2 nye
medlemmer (for 157, imod 335)
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Stemt ned
78.

At sørge for et roterende repræsentativt netværk
Lovforslag om at Rotary repræsentanter i et partnerskab netværk ønskes sikret kontinuitet
så de ikke kun vælges for ét år men 3 år (for 200, imod 304)
Stemt ned

Rotary International ‐ conventions
79.

At opdatere og modernisere Convention procedurer
Lovforslaget ønsker simplicificering af Articel 10 (for 485, imod 23)
Vedtaget

80.

At revidere processen for valg af officerer
Lovforslaget skal sikre at embedsmænd i henhold til RI‐vedtægterne er sket før Convention
så der ikke bruges tid og penge på at konfirmere valget på Convention (for 414, imod 98)
Vedtaget

81.

At fjerne bestemmelsen om specielle møder på Convention
Lovforslag om at fjerne muligheden for at afholde møder på Convention
Trukket tilbage

Rotary International finanser og kontingent
82.

At forhøje kontingentet
Lovforslag, hvor det ønsket at hæve kontingentet med 1 USD pr. år for hver af de 3 år
begyndende i 2020‐21 (for 333, imod 174)
Vedtaget

83.

At forhøje kontingentet
Lovforslag, hvor det ønskes at hæve kontingentet med 2 USD pr. år
Trukket tilbage

84.

At forhøje kontingentet
Lovforslag, hvor det ønskes at hæve kontingentet til USD 40 pr. halve år (for 53, imod 451)
Stemt ned

85.

At ændre bestemmelsen om at hæve kontingentet
Lovforslaget om at kontingentet ikke må stige i 3 år
Trukket tilbage

86.

At fastholde kontingentniveauet
Lovforslag om at fastholde kontingentniveauet
Trukket tilbage
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87.

At reducere kontingentet for ægtefæller
Lovforslag, om fuldt kontingent til den ene ægtefælle og 50% fr den anden i samme klub
Trukket tilbage

88.

At reducere kontingentet og gøre elektronisk bladabonnement gratis for medlemmer under
30 år
Lovforslag, der argumenterer for et samlet billigere medlemskab for under 30 årige
Trukket tilbage

89.

At reducere kontingentet for ældre medlemmer
Lovforslag, hvor kombinationen af alder og anciennitet er over 85 reducerer kontingentet
Trukket tilbage

90.

At reducere kontingentet for ældre medlemmer
Lovforslag, hvor kombinationen af alder og anciennitet er over 100 reducerer kontingentet
(for 151, imod 356)
Stemt ned

91.

At fritage ældre for betaling af kontingent
Lovforslag om at ældre på 65 år, der har været medlem i mindst 30 år kan vælge at blive
undtaget for betaling af kontingent (for 108, imod 399)
Stemt ned

92.

At orientere i klubberne om konsekvenserne ved en ændring i betaling af kontingent
Lovforslag, hvor det kræves, at der fremlæggese en 5‐års økonomisk forecast
(for 234, imod 272)
Stemt ned

93.

At ændre navnet ”General Surplus Fond” til ”RI Reserve”
Lovforslag, der giver en bedre karakstik af fonden (for 502, imod 14)
Vedtaget

94.

At revidere processen om etablering af ”General Surplus Fond”
Lovforslag om forenkling af teksten og fjernelse af 85% reglen for overskudsfonden
(for 434, imod 68)
Vedtaget

95.

At definere nye mål for ”General Surplus Fond”
Lovforslag, som ændrer regelsættet
Trukket tilbage

Council ‐ før møde procedurer
96.

At the Board skal kunne fremskynde behandlingen af lovforslag ved at bringe dem til
behandling før COR og COL
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Lovforslag, hvor the Board skønner, at det er presserende og det ikke kan vente til næste
COR eller COL (for 325, imod 182)
Vedtaget
97.

At strømline og modernisere ethvert evt. ekstraordinært møde i COL
Lovforslaget, der i dag giver the Board mulighed for at indkalde COL til et ekstraordinært
møde ønsker at tilrette uoverensstemmelser imellem love og vedtægter samt at forenkle
sproget, så det er lettere at handle hurtigt i en give situation (for 434, imod 77)
Vedtaget

98.

At ændre mødetidspunktet for COL fra et sted midt I tre‐måneders perioden i foråret april,
maj, juni til midt i perioden august, september, oktober.
Lovforslag om, at det skulle give længere indløbstid for de nye forslag, inden de måtte
træde i kraft ved begyndelsen af et kommende rotary år (for 92, imod 420)
Stemt ned

99.

Forslag at rykke deadline for indlevering af lovforslag
Lovforslaget vil rykke deadline for indlevering af lovforslag (for 217, imod 272)
Stemt ned

100. At ændre bestemmelserne for i distrikterne at kunne godkende forslag til resolutioner
Lovforslag om, at give mulighed for at kunne godkende og videresende et forslag fra et
distrikt igennem en mail‐afstemning og ikke kun som nu på en distriktskonference
(for 341, imod 137)
Vedtaget
101. At ændre definitionen på resolutioner, der er behæftet med fejl
Lovforslag om, at resolutioner, der foreslås og har en ren administrativ karakter eller
allerede er behandlet kan sendes direkte til The Bord (for 451, imod 55)
Vedtaget
102. At give tilladelse til overejelse af lovgivningen inden det personlige møde i Council
Lovforslag om, at alle lovforslag behandles online. Hvis der er under 20%, der stemmer for
et lovforslag kommer det ikke til afstemning på det næste personlige fremmøde i Council
(for 450, imod 65)
Vedtaget
103. At give tilladelse til overvejelse af lovgivningen inden det personlige fremmøde i Council
Lovforslag om, at alle lovforslag behandles online. Hvis flere end 80% stemmer for et
lovforslag, overvejes det på næste personlige fremmøde i Council om forslaget er vedtaget
uden yderligere afstemning (for 439, imod 69)
Vedtaget
Councils – møder og repræsentanter
104. At ændre processen for valg af repræsentanter, der skal deltage på COL

15

Lovforslag om, at distriktet parres med et andet distrikt af RI. Kun en repræsentant fra de to
distrikter deltager i COL på skift. Begge repræsentanter sidder i 6 år. (for 174, imod 334)
Stemt ned
105. At give mulighed for at afholde COL hvert andet år
Lovforslag om, at COL afholdes hvert andet år, repræsentanterne vælges for 4 år, men
deltager kun hvert 2. år. Et parret distrikt deltager på skift
Trukket tilbage
106. At give mulighed for en elektronisk afstemning hvert år
Lovforslag om, at der skal gennemføres et COL hvert år. Der skal være elektronisk
afstemning, d.v.s. ingen til stede møder
Trukket tilbage
107. At forbedre valgprocessen for COL repræsentanter
Lovforslag, hvor der kun er 6 repræsentanter pr. zone (for 96, imod 409)
Stemt ned
108. At forbedre COL repræsentanternes kvalifikationer
Lovforslag, der opstiller alternative kvalifikationer, hvis en kandidat ikke kan findes efter
”gamle” regler. Intentionen er at det er ”aktive” personer og ikke ”past” (for 228, imod 274)
Stemt ned
109. At forlænge perioden for valg af COL repræsentanter inden COL
Lovforslag om, at få bedre tid til af forberede og få vedtaget lovforslag, som skal sendes til
RI i december et helt år før COL (for 228, imod 274)
Stemt ned
Councils‐ blandede forslag
110. At simplicificere credentialing “legitimationsudvalgets” procedure på et Council
Lovforslag, der går på at at lukke ”legitimationsudvalget” da udvalgets opgaver allerede
løses ved registreringsskranken (for 403, imd 97)
Vedtaget
111. At ændre the Councils afstemningsprocedurer
Lovforslag, at ændre antal stemmer, så et lille distrikt har forholdsmæssig færre stemmer
end et stort distrikt (for 97, imod 417)
Stemt ned
112. At begrænse antallet af past RI‐præsidenter på Council
Lovforslag, hvor kun RI‐præsident, præsident elect samt eet medlem af the Board foreslås
sammen med generalsekresæren at være non‐voting medlemmer af Council. For
nærværende er alle past RIPer medlemmer af Council (for 258, imod 252)
Vedtaget
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113. At der skal rapporteres fra COL og COR ved hvert Institute
Lovforslag, der skal styrke kommunikationen ud til distrikter og klubber ved, at der på
ethvert Institute rapporteres fra alle COR afstemninger og COL beslutninger
(for 343, imod 153)
Vedtaget
114. At behandling af resultater på COL om givne lovforslag fra klubber offentliggøres på website
Lovforslag om, at afstemningsresultater på COL skal offentliggøres hhv. for/imod på Rotarys
website (for 323, imod 180)
Vedtaget
Teknisk lovgivning
115. At modernisere og streamline Bylaws og RI lovgivningen uden at foretage substantive
ændringer
Lovforslag, der skal modernisere sprogbruget i lovgivningen (for 494, imod 13)
Vedtaget
116. At modernisere og streamline Standard Club Constitution uden at foretage substantive
ændringer
Lovforslag, der skal modernisere sprogbruget i lovgivningen (for 502, imod 9)
Vedtaget
117. At autorisere RI board til at indlede hensigtsmæssige tiltag for at ændre RI s skattestatus
Lovforslag, der giver RI mulighed for at ændre nuværende skattestatus med følgende
optimering af finanserne
Vedtaget

Det videre arbejde med resultaterne fra CoL 2019









Klubber og distrikter kan med baggrund i denne rapport iværksætte nødvendige
aktioner for så vidt angår de vedtægsændringer, som er beslutet, og som er
gældende pr. 1. juli 2019
Klubberne og distrikterne vil få tilsendt en rapport fra RI om de vedtagne
lovændringer og resolutioner, ligesom “Manual of Procedure” vil blive udsendt I
en ny udgave ultimo 2019
For yderligere information kan der henvises til www.rotary.org
De danske CoL repræsentanter kan tilbyde en orientering om de væsentligste
beslutninger på de kommende distriktskonferencer
Distrikternes CoL repræsentanter står til rådighed med henblik på spørgsmål og
orientering i klubberne, hvis dette ønskes
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Afslutning
Denne rapport er udarbejdet i samarbejde mellem de 5 danske CoL repræsentanter og de
enkelte klubber m.fl. henvises til at rette henvendelse til deres egen CoL repræsentant, hvis der
er spørgsmål til ovenstående og hvis der ønskes en orientering om CoL 2019.

Torben Folmer Bech
D 1440

Birger Jørgensen
D 1450

Steen Malherbe
D 1470

Leif Kenrad
D 1461

Henning Damtoft Pedersen
D 1480
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