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Kære Læser

Du sidder nu med rapporten fra Council on Legislation (CoL) 2016 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 2016.

I det efterfølgende vil hvert enkelt af de 181 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 ændringsforslag, som de
danske repræsentanter anser som specielt interessante for os.











Det bliver en pligt at udsende referater til medlemmerne efter
bestyrelsesmøder
Klubbens kasserer skal være medlem af bestyrelsen
Der indføres 5 obligatoriske udvalg i alle klubber
Optagelsesafgiften fjernes
Der bliver fleksibilitet i klubmøderne og deltagelse. Der skal dog min. afholdes 2
møder om måneden
Bestyrelsen kan bevilge mødefritagelse for mere end 12 måneder
Der bliver fleksibilitet i medlemskabet, klubberne bestemmer selv
En Rotaractor kvalificerer sig implicit til medlemskab af en Rotaryklub
Forbedre abonnementsreglerne for et Rotary Magasin
Kontingent:
Stiger USD 4 per år, hvert år, i årene 2017-18, 2018-19 og 2019-20

Rapport fra Council on Legislation /CoL afholdt i Chicago 10. – 15. april 2016

Denne rapport har til formål at orientere Rotaryklubber og –distrikter i Danmark om Col 2016
og de beslutninger, der blev truffet.

Generelt
Rotarys lovgivende forsamling (CoL) havde i alt 530 delegerede ud af 534 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 181 forslag behandlet, heraf 117 lovforslag og 64
resolutionsforslag. 46 lovforslag blev vedtaget
14 resolutionsforslag blev vedtaget og 3 blev henvist til The Board.

Alle vedtagne lovforslag vil være gældende fra 1. juli 2016, med mindre andet er anført.
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De vedtagne resolutioner blev henvist til The Board til videre behandling og resultatet af
denne behandling vil først foreligge på et senere tidspunkt.
I forbindelse med CoL blev der givet en orientering om Rotary Internationals økonomi i
perioden 2016 – 2021

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.
1. Klubadministration
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Pligt til at udfærdige skriftlige referater
Lovforslag om, at der senest 60 dage efter et bestyrelsesmøde skal
være skriftlige referater til klubmedlemmerne (for 318, imod 136)
Vedtaget

Klubbens kasserer skal være medlem af bestyrelsen
Lovforslag om, at kassereren skal være medlem af bestyrelsen (for 379, imod 72)
Vedtaget
Klubbens sekretær elect skal være medlem af bestyrelsen
Lovforslag om, at sekretær elect skal være medlem af bestyrelsen (for 144, imod
312)
Stemt ned

Revision af bestemmelserne for klubbens bestyrelse
Lovforsag om, at præsident nominee indtræder i bestyrelsen (for 123, imod 332)
Stemt ned
Fast udvalgsstruktur i alle klubber
Lovforslag om, at alle klubber skal have 5 faste udvalg: Klubadministration,
medlemsudvalg, PR, Foundation, serviceprojektudvalg, evt. øvrige udvalg frivilligt.
(for 238, imod 213)
Vedtaget
Formålsparagraf for klubbens virke i standardvedtægten
Lovforslag om, at der indføres en formålsparagraf i klubvedtægterne. (for 236,
imod 217)
Vedtaget

Afskaffelse af optagelsesafgift for nye medlemmer
Lovforslag om, at fjerne optagelsesafgiften ved optagelse af nye medlemmer (for
232, imod 228)
Vedtaget
3

8.

9.

Revision af reglerne for optagelsesafgift
Lovforslag om, hvis et medlem forlader en klub på grund af forflyttelse og hans efterfølger
indtræder I hans klassifikation.
Trukket tilbage
Revision af reglerne for optagelsesafgift
Lovforslag om, at hvis et familiemedlem til et medlem optages, fritages vedkommende for
optagelsesafgift.
Trukket tilbage

2. Servicegrene og Rotarys mål
10.

11.

12.

13.

14.

15.

At forbedre 2. servicegren, erhvervstjenesten
Lovforslag om, at det enkelte klubmedlem skal “udlåne” sine erhvervsmæssige
færdigheder til klubudviklende projekter, der gavner samfundet (254 for, imod 210)
Vedtaget

At forbedre 3. servicegren, samfundstjenesten
Lovf
orslag om, at give samfundstjenesten et loft med et “kulturelt niveau” (for 173, imod
280)
Stemt ned
At fjerne 5. servicegren, ungdomstjenesten
Lovforslag om, at den nuværende tjenestegren overlapper de andre tjenestegrene
og svækker indsatsen over for ældre , mødre og born. (for 104, imod 365)
Stemt ned
At ændre benævnelse af 5.servicegren, ungdomstjenesten
Lovforslag om, at gå tilbage til benævnelsen “New Generations”
(for 148, imod 308)
Stemt ned

At tilføje en 5. målsætning for Rotary for at fremme en ny generation af globale ledere
Lovforslag om, at fremme en ny generation af globale ledere ved diverse tiltag.
Trukket tilbage At tilføje et 5.mål, at opmuntre og udvikle forståelsen for betydningen
af de unge I fremtidens samfund
Lovforslag om, at sikre konsistens mellem de 5 servicegrene og 4 mål
Trukket tilbage
At tilføje et 5.mål, til at omfatte New Generations
Lovforslag om, at træne den nye generations ledere til bærere af Rotarys værdier .
(for 49, imod 435)
Stemt ned
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16.
17.
18.
19.
20.

At tilføje et 5. mål: At træne den nye generation af ledere
Lovforslag om at sikre konsistens mellem 5 servicegrene og 4 objekter.
Trukket tilbage
At omformulere Rotarys 5 mål
Lovforslag om, at sproget i målene skal moderniseres.
Henvist til the Board

At forbedre Rotarys 4 mål
Lovforslag om, at frivilligt arbejde sidestilles med professionelt arbejde.
Henvist til the Board
At forbedre Rotarys 4 mål
Lovforslag om, at sproget skal moderniseres
Trukket tilbage

At forbedre Rotarys mål “ledende samfundsborgere”
Lovforslag om, at ledende samfundsborgere sidestilles med professionelle
inden for erhverv.
Henvist til the Board

3. Klubmøder
21.

22.
23.

24.

25.

At tillade fleksibilitet i klubmøder og fremmøde
Lovforslag om, at give plads for fleksibilitet i frekvens af klubmøder og medlemmers
deltagelse. En klubs vedtægter skal stå over standardvedtægterne så klubberne kan
beslutte hyppigheden af møder samt deltagelse. Min. 2 møder om måneden blev
vedtaget. (for 392, imod 82)
Vedtaget
At tillade fleksibilitet i strukturering af klubmøder
Lovforslag om udvidelse af klubmødebegrebet.
Trukket tilbage

At give plads for friere valg af tid og sted for ordinære møder
Lovforslag om, at man man i sine klubvedtægter skal have frihed til at fastlægge,
hvor, hvornår og med hvilken frekvens møder skal holdes.
Trukket tilbage

At indføre, at klubbers mødefrekvens skal være mindst to gange om måneden
Lovforslag om, at ændre mødefrekvensen, hvis det ønskes til to gange om måneden
for at fastholde yngre medlemmer.
Trukket tilbage
At indføre, at klubbers mødefrekvens skal være mindst to gange om måneden
Som nr. 24.
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26.

Trukket tilbage

At forbedre reglerne for aflysning af et møde
Lovforslag om, at bestyrelsen kan aflyse et klubmøde, hvis det ikke bare falder på en
helligdag, men i en uge der rummer en helligdag.(271 for, imod 222)
Vedtaget

4. Til stede
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Fjernelse af alle bestemmelser i RI Bylaws, som fastlægger krav til mødedeltagelse
Lovforslag om, at klubberne i egne vedtægter skal have frihed til at sætte regler for
mødedeltagelse og konsekvens af mødesvigt.
Trukket tilbage
At revidere krav til mødedeltagelse
Lovforslag, der skal give klubberne større autonomi til at fastlægge krav om
mødedeltagelse.
Trukket tilbage

At revidere reglerne om mødedeltagelse
Lovforslag, der fastlægger regler for aktiviteter og mødedeltagelse fastsættes i
klubvedtægterne.
Trukket tilbage

At revidere reglerne for mødedeltagelse, så man kan deltage både in persona og online
Lovforslag, der tillader, at man i klubvedtægterne kan indføre, at tilstedeværelse
kan ske online (for 322, imod 188)
Vedtaget
At forbedre reglerne for mødedeltagelse
Lovforslag, hvor standardvedtægterne ændres, så et medlem kan vælge at deltage
enten i det ugentlige møde i egen klub eller i en sattelitklub, hvis en sådan findes.
Trukket tilbage

At forbedre reglerne for deltagelse I e-klubmøder
Lovforslag, der åbner op for at deltage i e-møder på individuelle tidspunkter. (for 241,
imod 250)
Stemt ned
Forbedring af reglerne for udvidet fravær
Lovforslag, der gør det det muligt at deltage i andres klubmøder ved længerevarende
udstationering.
Trukket tilbage
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34.

35.

At forbedre reglerne for lovligt fravær
Lovforslag, hvor bestyrelsen skal kunne bevilge et medlem mødefritagelse for mere
end tolv måneder. Ikke kun i tilfælde af sygdom men også i tilfælde af barsel.
(for 395, imod 97)
Vedtaget

Forbedring af reglerne for lovligt fravær
Lovforslag, hvor summen af medlemsalder og klubanciennitet ikke blot skal være
være 85, men klubancienniteten skal være på mindst 20 for at opnå mødefritagelse.
(for 334, imod 170)
Vedtaget

5. Medlemskab
36.

37.

38.

39.
40.

41.

At tillade fleksibilitet i medlemskab og klassifikation
Lovforslag, hvor klubberne skal kunne modificere medlems- og klassifikationssystemet
i klubvedtægterne.
Klassifikationssystemet bibeholdes, men man kan optage medlemmer som man
ønsker. (386, imod 75)
Vedtaget
At tillade fleksibilitet i medlemskab
Lovforslag, hvor klubberne skal kunne modificere eller fjerne
klassifikationssystemet.
Trukket tilbage

At revidere bestemmelserne om medlemskab
Lovforslag, der forenkler definitionen på en Rotarianer (person/ men and
women) og som giver klubben større fleksibilitet ved valg af medlemmer
(for 426, imod 85)
Vedtaget
At revidere bestemmelserne vedrørende alumnis medlemskab
Lovforslag, der opdaterer definitionen på en alumni.
Trukket tilbage

At tillade Rotaractors at blive aktive medlemmer
Lovforslag, der implicit kvalificerer en Rotaractor til at blive medlem af en
Rotary klub. (for 413, imod 97)
Vedtaget

At revidere kriterierne for medlemskab for at forbyde de, der aldrig har arbejdet til at
blive medlemmer
Lovforslag, der ikke vil tillade en person der aldrig har været i et
arbejdsforhold til at kunne optages i Rotary.
Trukket tilbage
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

At revidere kriterierne for medlemskab
Lovforslag, hvor det ikke skal tillades en person, der aldrig har
arbejdet eller har fået afbrudt en ansættelse i at blive Rotarianer.
Trukket tilbage

At ændre bestemmelserne for at kvalificere sig til medlemskab
Lovforslag, der vil fjerne krav til professionel/samfundsmæssig
engagement og I stedet henvise til, om personen har demonstreret
tilslutning til Rotarys formål og samfundsmæssige engagement.
Trukket tilbage
At ændre bestemmelserne om sammensætningen af klubber
Lovforslag, om at en husmor, der er hjemmegående, skal kunne
optages i Rotary.
Udskudt på ubestemt tid

At indføre en ny kategori medlemskab: Associeret medlemskab
Lovforslag, for at opnå mere overkommelige kontingenter og
muligheden for større mødefleksibilitet, især for unge mennesker.
(for 182, imod 330)
Stemt ned
At ændre bestemmelserne for medlemsklassifikation
Lovforslag om, at en gruppe af familiemedlemmer i klubben
begrænses til 5 medlemmer.
Trukket tilbage

At ændre bestemmelserne for honorært medlemskab
Lovforslag om, at fjerne kravet om permanent støtte til Rotary for at
opnå et honorært medlemskab i en klub. (for 417, imod 89)
Vedtaget
At ændre bestemmelserne om suspension af medlemskab
Lovforslag, om at ved midlertidig suspension af et medlem, kan
bestyrelsen med 2/3 flertal beslutte en periode for suspension. Der
skal være en sammenhæng mellem suspensionen og årsagen. (for
442, imod 44)
Vedtaget

At ændre bestemmelserne om suspension af medlemskab
Lovforslag. En midlertidig suspension kan ikke overstige 90 dage.
Efter suspensionen besluttes det om medlemsskab skal ophøre eller
fuld status opnås. (for 440, imod 66)
Vedtaget
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50.

51.

52.

53.

At ændre bestemmelserne om suspension af medlemskab
Lovforslag om ,at når et medlemskab suspenderes er der ingen
appelmuligheder. Medlemmet skal kunne anvende Article 12, Section
6. (for 410, imod 96)
Vedtaget

At ændre bestemmelserne ved en kluboverførsel eller en tidligere
Rotarianer
Lovforslag om, at potentielle medlemmer til en klub ikke kan optages,
hvis han har gæld til en tidligere klub. (for 452, imod 53).
Vedtaget

At ændre bestemmelserne ved en kluboverførsel eller ved optagelse af
en tidligere Rotarianer
Lovforslag om, at det potentielle medlem ikke behøver en skriftlig
erklæring fra en tidligere klub.
Trukket tilbage
At opmuntre klubberne til at søge efter kvalificerede medlemmer
Lovforslag om, at det skal indføres i bestemmelserne at klubben
kontinuerligt søger efter kvalificerede kandidater.
(for 318, imod 164) Der skal 2/3 flertal for, at det kan vedtages.
Stemt ned

6. RI Officers og valg heraf
54.

55.

56.

At præcicere præsidentens pligter
Lovforslag om indskrænkning af præsidentens beføjelser i forhold til
the Board. Skal handle mere på vegne af the Board. (for 488, imod
13)
Vedtaget

At fastsætte pligter for ikke stemmeberettigede medlemmer af RIBoard
Lovforslag, der foreslår at Præsident nominee skal deltage i 4 møder
pr. år i the Board. (for 469, imod 36)
Vedtaget

Regelændringer for valg af nomineringskommite til RI præsident
Lovforslag om udvidelse af tidsfristen for svar fra en past director om
at ville sidde i komiteen for valg af kommende RI præsident.
Trukket tilbage
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57.

Directors
58.

59.

60.

61.

62.

63.

At ændre kvalifikationerne for medlemskab af nomineringskomiteen
til RI præsident
Lovforslag, der vil fjerne begrænsningen på at deltage 3 gange i
nomineringskomiteen. (for 388, imod 120)
Vedtaget
At forlænge perioden en RI director kan sidde, til 3 år
Lovforslag om forlængelse af perioden fra 2 til 3 år en director skal
sidde på posten. (for 115, imod 393)
Stemt ned

At ændre kvalifikationerne for en RI director
Lovforslag om, at det skal være et krav at en kandidat til RI director
skal have deltaget i mindst to Institute og et Convention inden for 36
måneder. (for 65, imod 446)
Stemt ned
At ændre kvalifikationerne for en RI director
Lovforslag om, at en kandidat, der stiller op som RI director kandidat
først kan stille op 3 år efter vedkommende har været guvernør.
Perioden ønskes ændret til 1 år. (for 102, imod 408)
Stemt ned
At ændre procedure for valg til director nominee
Lovforslag om, at hvis der ikke opnås 60% tilslutning til en kandidat i
nomineringskomiteen skal kandidaten kunne vælges ved
brevafstemning. (for 413, imod 91)
Vedtaget

At ændre bestemmelserne for valg af Director nominee ved
nomineringskommite procedure
Hvis der er 2 eller flere sektioner i en zone skal direktøren kun kunne
blive valgt af en nomineringskommite fra de sektioner, hvor valget
skal foretages, og ikke hele zonen. (for 415, imod 89)
Vedtaget

At ændre kvalifikationerne for medlemmer af nomineringskommiteen
til director
Lovforlag om, at et medlem af nomineringskommiteen til valg af
director skal være PDG på valgtidspunktet, og ikke på et tidspunkt de
er siddende DG.
(for 465, imod36)
Vedtaget
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64.

65.

66.

67.

68.

At ændre kvalifikationerne for medlemmer af nomineringskommiteen
til director
Lovforslag om, at et nomineringskommite medlem skal have deltaget
I 3 Institutes og 1 Convention 4 år før deltagelse i kommiteen.
Trukket tilbage
At ændre kvalifikationerne for medlemmer af nomineringskommiteen
til director
Lovforslag om, at et nomineringskommite medlem skal have deltaget
I 3 Institutes 4 år før deltagelse i kommiteen. (for 191, imod 319)
Stemt ned
At ændre kvalifikationerne for medlemmer af nomineringskommiteen
til director
Lovforslaget vil ændre, at et medlem skal have deltaget i 2 Institutes
og 1 Convention 5 år før deltagelse i kommiteen. (for 110, imod 393)
Nuværende 3 år før.
Stemt ned
At ændre kvalifikationerne for medlemmer af nomineringskommiteen
til director
Lovforslag, der foreslår 1 Institute 3 år før deltagelsen i kommiteen,
Ingen Convention.
Trukket tilbage
At ændre procedurerne for valg af director nominee
Lovforslag om, at der skal være 60% flertal i nomineringskommiteen.
Ved brevafstemning kun 50% flertal for en kandidat. Det bør være
50% i begge tilfælde. (for 109, imod 394)
Stemt ned

Guvernører
69.

70.

At revidere kvalifikationerne for valg til Guvernør nominee
Lovforslag, at medlemskab skal kunne ændres fra fra 7 til 9 år for at kunne vælges. (for 157,
imod 349)
Stemt ned
At revidere klubbens valgbestemmelser når der skal vælges Guvernør nominee
Lovforslag om, at klubber under 10 medlemmer ikke skal kunne indstille en DGN.
Trukket tilbage
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

At ændre bestemmelserne vedrørende enighed om kandidater
Lovforslag om, at kun kandidater, der har opnået støtte fra 5 klubber eller 10% af
medlemstallet i distriktet kan vælges. Ændres til 10 klubber og 20%. (for 390, imod 121)
Vedtaget
At ændre bestemmelserne vedrørende specielle valg
Lovforslag om, at det bør tillades distriktet at undlade at gennemføre forslag til kandidater
i en anden runde. Der vil kunne spares 2 måneder i processen. (for 329. Imod 174)
Vedtaget
At fjerne vice-guvernør funktionen
Lovforslag om at fjerne muligheden for at udpege en vice-guvernør blandt alle PDGére.
Dvs. IPDG automatisk overtager guvernørposten ved forfald. (for 246, imod 265)
Stemt ned
At ændre bestemmelserne for valg af vice-guvernør
Lovforslag om,at en PDG, der er til rådighed kan vælges som vice-guvernør for det år der
følger efter valget. (for 358, imod 156)
Vedtaget
At ændre bestemmelserne for valg af vice-guvernør
Lovforslag om, at det ikke skal være nomineringskommiteen der udpeger en vice-guvernør,
men den valgte DGN.
Trukket tilbage
At ændre bestemmelserne for valg af vice-guvernør
Lovforslag, hvor nomineringskommitteen skal udpege vice-guvernøren på baggrund af
forslag fra DGE. (for 304, imod 201)
Vedtaget
At ændre bestemmelserne for valg af vice-guvernør
Lovforslag om, at hvis der ikke er indkommet nogle nomineringer, skal DGE vælge en PDG
som vice-guvernør. (for 348, imod 169)
Vedtaget

Forskelligt

78.

79.

At forbedre valgproceduren på distriktsniveau
Lovforslag om, at klubpræsident, præsident elect er valgmænd i nævnte rækkefølge.
Yderligere valgmænd vælges af klubbens medlemmer. (for 105, imod 408).
Stemt ned
At forbedre procedure for valg af repræsentanter til Council og nomineringskommite til
director
Lovforslag om, at hver klub udpeger een valgmand, som afgiver alle klubbens stemmer (hvis
flere) på samme kandidat, eller hvis flere kandidater i samme rækkefølge.
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80.

(for 306, imod 206)
Vedtaget
At revidere procedure for valg af repræsentanter til Council og nomineringskommite til
director
Lovforslag, kun een valgmand, som skal afgive alle klubbens stemmer på samme kandidat
eller i same rækkefølge. (for 218, imod 295)
Stemt ned

7. Rotary International
81.

82.

83.

84.

85.

86.

At autorisere the Board til at ekskludere klubber med medlemmer som sagsøger RI eller TRF
gentagne gange for fejl i aftsemningsprocedurer
Lovforslaget bevilger RI mulighed for at ekskludere en klub eller et medlem, hvis de flere
gange bestrider vedtagne valgprocedurer og sagsøger RI eller TRF. (for 463, imod 52)
Vedtaget
Søger at fjerne skelen mellem traditionelle klubber og e-klubber
Lovforslaget giver de enkelte klubber større fleksibilitet i måden at arranger det ugentlige
møde – både for almindelige og e-klubber. (for 355, imod 145)
Vedtaget
Præcicerer et minimum på 20 chartermedlemmer
Lovforslag. Men dette tal på 20 chartermedlemmer er allerede nævnt i Code of Policies.
(Håndsoprækning)
Vedtaget
Revidere the Board´s mulighed for at ændre distriktsgrænser
Lovforslag, hvor kun medlemstallet i forbindelse med en grænserevidering vil være
afgørende for et for lille distrikt. Klubberne kan fordeles i nabodistrikter eller 2 distrikter
kan fusionere. The Board får lettere mulighed for at opsplitte for store distrikter. (for 444.
Imod 56)
Vedtaget
Revidere the Board´s mulighed for at ændre distriktsgrænser
Lovforslag, hvor der sættes en grænse med en kombination af færre end 30 klubber og
1100 medlemmer.
Trukket tilbage
At foreskrive, hvornår distrikter og deres afgrænsninger etableres
Lovforslag, der giver 2 års varsel, inden ændringer kan træde i kraft, så implicerede kan
forberede sig. (Håndsoprækning)
Vedtaget
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87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.

94.
95.
96.

Give tilladelse til geografisk tillægsnavn – ud over distriktsnummeret
Lovforslaget skal forbedre mulighederne for geografisk identificering af et distrikt, hvilket
ikke er muligt alene med et nummer. (Håndsoprækning)
Stemt ned
Beskriver muligheder for vedtagelse af årsberetningen
Lovforslag om, at hvad der gøres, hvis beretningen forkastes i første omgang. (for 337, imod
136)
Vedtaget
Forhindre “kriminel” adfærd ved kassen
Lovforslag, hvor personer, som har “taget af kassen” må ikke være I tjeneste, før problemet
er løst. (for 439, imod 58)
Vedtaget
Ændre bestemmelser for medlemskommittee i RI
Lovforslag, der skal modvirke den totale udskiftning ved at give en 3-årig funktion med
forskudt rekruttering og dermed større kontinuitet. (for 368, imod 147) 2/3 flertal.
Vedtaget
Ændre revisionskommiteens sammensætning i RI
Lovforslag, der kan give nogle besparelser og bedre kontinuitet med 2 ikke directors og
trustees færre, og 2 “eksterne” personer valgt for en 6 års periode. (for 459, imod 44)
Vedtaget
At ændre referencerne for revisions- og rationaliserings kommiteen
Lovforslag om sammenlægning af de 2 kommiteer giver en rationaliseringsgevinst
Trukket tilbage
At ændre betingelserne for Strategiske planlægningskommite i RI
Lovforslag om modernisering af kommiteen med forskudt udpegning og kun 4 årig
funktionsperiode. Ligelig repræsentation af RI og TRF, Ingen tidligere præsidenter.
(for 483, imod 27)
Vedtaget
At ændre betingelserne for Strategiske planlægningskommite i RI
Lovforslag om forskudt rekruttering, men ingen fusion med TRF)
Trukket tilbage
At ændre betingelserne for Strategiske planlægningskommite i RI
Lovforslag, hvor man ønsker at sætte yderligere 2 medlemmer fra TRF ind.
Trukket tilbage
At forbedre abonnementsreglerne for et Rotary magasin
Lovforslag om koordinering af undtagelsesreglerne for både The Rotarian, og et regional
magasin. ( for 475, imod 27)
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97.

98.

99.

Vedtaget
Forslag om bortfald af tvungen abonnement
Lovforslag, som gør det frivilligt at abonnere på et Rotary magasin. Motiveret med modern
medier på nettet og forældet indhold I bladene, når de udkommer. (for 209, imod 303)
Stemt ned
Støtte til reduktion af drivhusgasser
Lovforslag, hvor klubberne må – uden at blive politiske – støtte grønne projekter gennem
deres regelsæt og aktiviteter.
Beslutning udskudt på ubestemt tid
RI´s ønske om kontingentstigning
Lovforslaget blev forhandlet til at stige med 4 USD pr. år 2017-18, 2018-19 og 2019-20.
(for 317, imod 197)
Vedtaget

100. Forslag om kontingentstigning
Lovforslag om, at der anbefaler at kontingentet skal stige USD 30 i et hug. (for 60, imod 441)
Stemt ned
101. Forslag om kontingentstigning
Lovforslaget anbefaler pristalsreguleret kontingentstigning.
Trukket tilbage

102. Frafalde Kontingent for den ene ved et ægtepar i same klub
Lovforslag om, at et ægtepar kun betaler ét kontingent til RI, hvis de er medlemmer i same
klub.
(for 91, imod 412)
Stemt ned
103. Forbedre bestemmelserne for tillægsafgifter
Lovforslag om, at ud over en ekstra dollar til dækning af COL, foreslås også en ekstre dollar
til PR. (for 56, imod 453)
Stemt ned
104. Afgifter betales for min. 10 medlemmer af en klub
Lovforslag om, at der er 1100 klubber world wide med under 10 medlemmer,
administrationen i RI er dyr. (for 233, imod 276)
Stemt ned

105. Give the Board rettigheder til at fastsætte betalings- og indberetningsdatoer
Lovforslag om, at det er klubbens medlemstal på seneste faktura, som afgør
stemmeberettigede i forskellige anliggender. Indberetningsdatoer fastsættes af the Board.
(for 350, imod 149) 2/3 flertal.
Vedtaget
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106. Revidere krav til udsendelse af lovændringsforslag
Lovforslag om, at RI har skullet sende 10 eksemplarer af lovforslagene ud til alle guvernører
og 1 eksp. til alle klubber. Ønsker kun elektroniske eksemplarer udsendt. (for 488, imod 23)
Vedtaget
107. Forslag om en 2. Viceformand for COL
Lovforslag om, at på grund af jobbets udfordring bør der være en reserve ud over 1.
Viceformand.
Trukket tilbage

108. At revidere processen forud for COL
Lovforslag om, at frasortere emner hjemmefra, som ikke får mange stemmer for eller imod
på COL.
Trukket tilbage på udestemt tid

109. Bestemmelser om referat af COL
Lovforslag, hvor der skal udarbejdes bestemmelser om at referaterne skal offentliggøres for
at højne kvaliteten af lovgivningen. (for 137, imod 370)
Stemt ned
110. COL hvert 4. år
Lovforslag, der skal give bedre tid til de indledende faser i klub og distrikter, samt bedre tid
implementering efter COL. (for 158, imod 342)
Stemt ned

111. At fremrykke COL med et havlt år
Lovforslag om, at at forsøge at give bedre tid til oversættelse af de vedtagne regler på COL,
inden de skal træde i kraft de følgende Rotary år. (For 227, imod 278)
Stemt ned
112. Begrænse lovgivningen til vedtægterne
Lovforslag, forsøg på at undgå at bruge tid på resolutioner og deres eftervirkninger i
administrationen.
Trukket tilbage

113. Om ekstraordinær COL for resolutioner
Lovforslag, der vil give forskellige muligheder ved akut behov for lovgivning, desuden
foreslås elektronisk afstemning om Resolutioner hvert år. (for 443, imod 67) 2/3 flertal
Vedtaget
114. Præcisere en 3 årig funktionsperiode for COL repræsentanter
Lovforslag, Funktionsperioden starter 1. Juli 2 år før COL. (for 479, imod 23)
Vedtaget
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115. Begrænsning til kun et genvalg af COL repræsentanter
Lovforslag for at give chancen og skabe nyt blod anbefales ændring fra 3 til 2
funktionsperioder. (for 305, imod 205)
Beslutning udskudt på ubestemt tid

116. Forbedre valgproceduren for repræsentanter
Lovforslag om, at foreslå at give repræsentanter en 6 års funktion, men kun fremmøde på
COL hver anden gang, idet man parres med et andet distrikt. (for 174, imod 344)
Stemt ned
117. Forbedre valgproceduren for COL repræsentanter
Lovforslag, der vil begrænse antallet på COL. (for 163, imod 346)
Stemt ned
Resolutioner

118. At fastholde at udryddelsen af polio har 1. prioritet i Rotary
Udryddelse af Polio har 1. prioritet. (Håndsoprækning)
Vedtaget
119. At fastsætte maj som kvindernes måned
At anerkender og ære kvinder.
Trukket tilbage

120. At fastsætte maj til Public Image og Awareness måned
At gøre maj måneden til indsatsmåned for at styrke samspillet mellem Rotary klubber og
samfundet. (for 181, imod 327)
Stemt ned
121. At fastlægge miljøaktiviteter
Overveje at fastsætte 5. Juni som miljødag. (186, imod 316)
Stemt ned

122. At beslutte at inkludere “Preserve Planet Earth”
Preserve Planet Earth foreslås som et officielt RI program. (for 166, imod 335)
Stemt ned

123. At forholde sig til miljømæssig bæredygtighed
At skabe opmærksomhed om vigtige bæredygtige miljøspørgsmål og opmuntre Rotarianere
til at afspejle denne opmærksomhed.
Trukket tilbage
124. At anmode the Board om at igangsætte udviklingsprogrammer inden for vandkvalitet,
sanitet og hygiejne
At arbejde proaktivt med vandkvalitet, sanitet og hygiejnerelaterede programmer.
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Trukket tilbage

125. At anmode the Board om at inkludere bekæmpelse af vold mod kvinder
At bekæmpe vold mod kvinder i RI´s strategiplan med mål og målsætninger.
Trukket tilbage
126. At anmode the Board beslutte at støtte forebyggelse af seksuel lemlæstelse
Støtte forebyggelsen af seksuel lemlestelse (for 377, imod 128)
Vedtaget

127. At anmode the Board at genindsætte erklæringen om misbrug af stoffer og alkohol
Genindsæt RI´s erklæring om stof- og alkoholmisbrug i fremtidige MOP versioner.
Trukket tilbage

128. At anmode the Board om at adoptere “Rotarians against Malaria”
Forslag om, at gøre til Malaria til det næste verdensomspændende program for Rotary.
(for 163, imod 333)
Stemt ned

129. At anmode the Board om at anerkende Rotex klubber
Støtte Rotary distrikters ungdomsudvalg med officielt at anerkende Rotex som en værdifuld
og respekteret partner. (for 229, imod 268)
Stemt ned
130. At anmode the Board om at anerkende Rotex klubber
Anvendelse af Rotex klubber.
Trukket tilbage

131. At anmode the Board om at anerkende “Rotary Kids” som et struktureret RI program
Officiel anerkendelse af “Rotary Kids” som et program. (Program for børn mellem 5-og 11
år)
Trukket tilbage
132. At anmode the Board om at revidere medlemsalderen for Interactere
Revision af aldersgrænsen for Interact. Foreslås ændret fra 18 som øverste grænse til i
stedet at udløbe ved graduering til gymnasiet. (for 428, imod 65)
Vedtaget

133. At anmode the Board om at sænke maksimum alderen i Rotaract
Sænkning af den maksimale alder for medlemska i Rotaract til 25 år. (for 113, imod 386)
Stemt ned
134. At anmode the Board om at hæve Rotaract grænsen til 35 år
Forslag om, at at hæve aldersgrænsen i Roraract til 35 år. (for 218, imod 288)
Stemt ned
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135. At anmode the Board beslutte om at etablere Rotaract e-klubber
Etablering af Rotaract e-klubber.
Trukket tilbage

136. At anmode The Board om at beslutte at indføre Rotary kreditkort
Promotion af Rotary Cards til fordel for TRF og udryddelse af polio. (for 335, imod 170)
Vedtaget
137. At anmode the Board om at etablere et 21. århundrede Rotary district museum.
Etablering af et 21. århundrede museum. (for 179, imod 327)
Stemt ned

138. At anmode the Board beslutte om at tilføje søgeordet family som en mulighed
Tilføje af søgeordet “family” som en mulighed under erklæringerne om tjeneste. (for 253,
imod 252)
Vedtaget
Rotary Foundation

139. At fejre TRF´s 100 års jubilæum
Fejre 100 året for TRF i 2017. (for 481, imod 27)
Vedtaget

140. At anmode the Trustees om at indføre en ny type grants
Oprettelse af en ny type tilskud (grants) på vilkår som et distriktgrants men med mulighed
for at inkludere fundraising. (for 165, imod 336)
Stemt ned
141. At anmode the Trustees om at ændre vilkår for indkøb af udstyr
Ændre TRF´s vilkår og betingelser med tilladelse til indkøb af mobilt teknologisk udstyr og
køretøjer til behandling af patienter og sikre opfølgende aktiviteter. (for 329, imod 175)
Vedtaget
142. At anmode the Trustees om at tillade District Grant udvalgsformand at overvåge grant
ansøgninger
Tillade formanden for Distrikt Grant udvalget at overvåge og gennemgå alle Grant
ansøgninger online for sit district. (for 385, imod 113)
Vedtaget
143. At anmode the Trustees om at beslutte at gøre “Planet Earth” til nyt fokusområde
“Preserve Planet Earth” foreslås som nyt fokusområde.
Trukket tilbage
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144. At anmode the Trustees om at beslutte at genindføre finansiering af scolarship
Gennemføre finansiering af scholarship for studerende uden for vores fokusområder.
(for 267, imod 223)
Vedtaget
145. At anmode the Trustees om at indføre beskyttelse og styrkelse af unge som et 7.
fokusområde
Forslag om 7. fokusområde. (for 118, imod 355)
Stemt ned

146. At anmode the Trustees om at gøre vores børnebørn berettiget til TRF programmer
Vores børnebørn foreslås berettiget til at gore brug af vore TRF programmer.
Trukket tilbage
Klub- og distriktsadministration

147. At anmode the Board om at afslutte pilotprojekt i Indien
Man beder om at afslutte et “valg af guvernør” project I Indien.
Trukket tilbage

148. At anmode the Board om at revidere assisterende guvernør valgkriterier
Udvidelse af valgkriterierne for AG-eren.
Trukket tilbage

149. At anmode the Board om at anerkende rolle og ansvar for distriktssekretæren
Det foreslås, at distriktssekretærens rolle indføres i distriktets lederskabsplan.
(for 357, imod 121)
Vedtaget

150. At anmode the Board om at behandle beslutningsdygtighed ved afholdelse af ballot by mail
Noget er vedtaget, når halvdelen + 1 af medlemmerne stemmer for.
Trukket tilbage
151. At anmode the Board om at behandle klubbers autonomi
Klubberne er autonome og ikke alene skal forsøge at implementere RI´s ideer, men også
agere ift. til behovet i deres område. Altså ikke bare implementere RI-programmer.
(for 274, imod 208)
Vedtaget

152. At anmode the Board om at behandle yderligere opgaver for klubbens PR-udvalg
Der bør ud over det sædvanlige i PR-udvalget arbejdes med adskillige procedure i klubben.
Trukket tilbage
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153. At anmode the Board om at behandle forslag om oprettelse af en “produktivitetsofficer”
En person på alle niveauer, klub, distrikt skal sikre, at alle tiltag fra RI bliver implementeret.
(for 36, imod 424)
Stemt ned
154. At anmode the Board om at anbefale at der anvendes lokalt sprog i kommunikation med
myndigheder, ikke engelsk
Brugen af de officielle sprog i det lokale hæmmer kommunikationen med myndigheder.
(håndsoprækning)
Stemt ned

155. At anmode the Board om at anbefale at der udarbejdes en formel procedure for åbning og
afslutning på er møde
Normalt ringes der med en klokke. Udemøder som situationen tilsiger.
Trukket tilbage

156. At anmode the Board om at behandle at der fremover altid skal deltage en RI repræsentant
ved distriktskonferencerne
På grund af udviklingen af distriktskonferencerne, hvor der ofte kun mødes en enkelt dag er
der ikke altid “tid til” de obligatoriske indlæg fra RI repræsentanten. (håndsoprækning)
Stemt ned
157. At anmode the Board om at fremføre at der ved hver distriktskonference skal foreligge et
videoindlæg på godt 5 min. fra RI præsidenten
Forslaget skal ses I forlængelse af at der I fremtiden ikke skal være deltagelse af en RI
repræsentant på distriktskonferencerne. (håndsoprækning)
Vedtaget

158. At anmode the Board om at beslutte at alle vigtige informationer fra RI bliver videobårne, så
de kan afspilles på f.eks.distriktskonferencer
Meddelelser kan bringes pr. video.
Trukket tilbage
159. At anmode the Board om at anbefale et øget forbrug af elektroniske midler ved udviklingen
af klubmøder
For at tiltrække og gøre møderne og arbejdet i klubberne mere dynamiske.
Trukket tilbage

160. At anmode the Board om at ændre opbygning af strukturer for: Rotary´s opbygning, struktur
og ledelsesform generelt og tilsvarende for TRF
Et eksternt konsulentbureau skal forestå en analyse af organisationen. Resultat skal
forelægges på næste COL i 2019. (håndsoprækning)
Vedtaget
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161. At anmode the Board om at beslutte at oprette en nomineringskommite for valg af
zonekoordinatorer
Kun få deltager i valget af zonekoordinator. Det bør være en kommite. (håndsoprækning)
Stemt ned

162. At anmode the Board om at behandle et ønske fra Afrika om at være sin egen zone, så man
kan vælge sin egen director
Pt. er Afrika dels tilknyttet en zone i Europa og dels en zone i Mellemøsten.
Trukket tilbage
163. At anmode the Board om at foreslå at samle alle e-klubber world wide i et og samme distrikt
Kunne øge og formalisere samarbejdet, 286 e-klubber er aktive. (håndsoprækning)
Stemt ned
164. At anmode the Board om at foreslå at gøre Rotary mere selvhjulpen og mindre afhængig af
hjælp udefra
Rejse midler ved salg af aktier i vor organisation.
Trukket tilbage
165. At anmode the Board om at Rotary skal sammenligne sine udgifter med andre tilsvarende
organisationer
Det postuleres at Rotary kan reducere sine omkostninger. Især skal der ses på de
omkostninger der ikke er går direkte til opgavers løsninger. (håndsoprækning)
Stemt ned
166. At anmode the Bord og the Trustees om at investere i mikrolån
Frie midler foreslås anvendt til bl.a. mikrolån og til direkte investeringer i mærkesager for
Rotary.
Trukket tilbage

167. At anmode the Board om at reducere genetableringsgebyrer og ekstragebyrer for lukkede
klubber, der ønsker at genåbne
De store gebyrer påstås at være en hindring for at lukkede klubber kan genindtræde I
organisationen. (håndsoprækning)
Stemt ned
168. At anmode the Board om at gøre Hindi til officielt sprog i RI
Hindi tales af rigtigt mange.
Trukket tilbage

169. At anmode the Board om tilladelse til at skrive Rotary i det nye logo på et af de officielt
godkendte sprog
Det øger kendskabet til Rotary. I eks. Japan har det været sædvane tidligere.
(håndsoprækning)
Stemt ned
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170. At anmode the Board om at give tilladelse til fortsat at anvende de gamle emblemer
Anvendelsen skulle bl.a. understrege værdigheden af organisationen.
Trukket tilbage

171. At anmode the Board om at styrke et nyt Rotary image ved modernisering og øgede
investeringer i imageskabende tiltag
Nyt image kunne fremhæve deltagelse af unge mennesker, oprettelse af en website, hvor
unge mennesker kunne udveksle ideer mv.
Trukket tilbage
172. At anmode the Board om at anbefale, at RI ikke kræver, at klubberne skal anvende
licensbelagt material, når det forefindes på det frie marked
Det skulle reducere de enkelte klubbers udgifter. (håndsoprækning)
Vedtaget

173. At anmode the Board om at anbefale, at RI skal dække de samlede udgifter til DGN
træningsseminaret
RI bør dække udgifterne til DGN træningen, typisk til Institute. (håndsoprækning)
Stemt ned

174. At anmode the Board om støtte til at RLI bliver en del af af RI´s officielle træningsprogram
RLI har fået bred udbredelse. Bør accepters.
Trukket tilbage
175. At anmode the Board om at give tilladelse til at Probus medlemmer kan deltage i RI
Convention
Om Probus organisationen se website.
Trukket tilbage

176. At anmode the Board om at beslutte, at Inner Wheel medlemmer skal have adgang til RI
Convention
IW skal kunne deltage ikke kun som ledsager.
Trukket tilbage

177. At anmode the Board om at fremme forslaget om at indføre elektronisk afstemning om COL
stof i stedet for COL møde hvert 3. år
Der arrangeres møder i distrikterne, hvor foreslagene kan drøftes. (håndsoprækning)
Stemt ned
178. At anmode the Board om at støtte forslag om at erstatte COL møde hvert 3. år med
afstemning af elektronisk vej
Det betvivles at man på 5 COL dage på ordentlig vis kan nå at behandle de mange forslag.
Trukket tilbage
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179. At anmode the Board om at foreslå en ny type medlemskab: Understøttende medlemmer –
passivt medlemskab
Mange kan ikke opfylde kravet til tilstedeværelse. (håndsoprækning)
Stemt ned
180. At anmode the Board om at indføre et begreb “ven af Rotary” altså ikke et medlemskab så
Institutioner, enkeltindivider, der måske ikke opfylder betingelsen for medlemskab, kan
blive “friend of Rotary” (håndsoprækning)
Stemt ned

181. At anmode the Board om at fremme at nye rotarianere deltager i træning/undervisning for
nye medlemmer
Alt for mange nye medlemmer kender for lidt til Rotary. (håndsoprækning)
Stemt ned
Det videre arbejde med resultaterne fra CoL 2016







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 2016
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 2016
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

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 2016.
Vibeke Gamst
D 1440

Steen Malherbe
D 1470

Birger Jørgensen
D 1450

Leif Kenrad
D 1461

Henning Damtoft Pedersen
D 1480
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