
Rotary International Distrikt 1470 
Årsmødet 25.09.2018 
Dagsordenens pkt. 5: Forslag fra distriktet, herunder eventuelle forslag vedrørende 
landsaktiviteter og indstillinger til Council on Legislation CoL.  
 
Forslag fra distriktet: Ændring af reglerne i forbindelse med nominering og valg af 
guvernør for Rotary året 2021-22. 
 
FORSLAG 
 
Distriktets vedtægter (§ 5) foreskriver, at valg af guvernør sker ved anvendelse af 
nomineringskomiteproceduren, således som den er beskrevet i By-laws for Rotary 
International (artikel 14). By-laws indeholder bl.a. en bestemmelse om retten til at foreslå en 
modkandidat efter offentliggørelsen af nomineringskomiteens valg (artikel 14.020.8): 
 
‘Any club in the district which has been in existence for at least one year as of the beginning of 
that year may also propose a challenging candidate for governor-nominee provided this club 
has previously suggested such candidate to the nominating committee.’ 
 
Retten til at foreslå en modkandidat er således forbeholdt de klubber, som i den gennemførte 
nomineringsproces allerede har indstillet denne kandidat til komiteen.  
 
Det foreslås, at der ved valget af guvernør for Rotary året 2021-22 ses bort fra 
sætningen ’provided this club has previously suggested such candidate to the 
nominating committee.’ 
 
Effekten af ændringen vil være, at ovenstående adgang til at stille en modkandidat efter 
offentliggørelsen af nomineringskomiteens valg omfatter alle distriktets klubber.  
 
Da der er tale om en indirekte ændring af distriktets vedtægter vil afstemningen om forslaget 
blive gennemført i henhold til vedtægternes § 11 (minimum 2/3 af de på mødet 
repræsenterede stemmer skal afgives for forslaget). 
 
BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGEN 
 
I Rotary året 2021-22 kan vi markere 100-året for etableringen af Rotary i Danmark, idet 
Københavns Rotary Klub som landets første blev grundlagt 30.11.1921. Distriktsledelsen har 
et ønske om, at Københavns Rotary Klub skal være guvernørklub i jubilæumsåret, og vil støtte 
klubbens kandidat.  
 
Hensigten med at oplyse herom er naturligvis, at distriktets øvrige klubber skal kende til 
Københavns Rotary Klubs kandidatur inden de evt. overvejer, selv at stille en kandidat. Da 
effekten heraf kan blive, at færre klubber indstiller en kandidat i ’første runde’, har 
distriktsledelsen fundet det rimeligt at udvide adgangen til at stille en modkandidat efter 
offentliggørelsen.     
 
29.08.2018 
Susanne Gram-Hanssen 
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