
 

 

11. oktober 2020.10.11 

 

Forslag til Council On Legislation 2022 

 

Lad mig kort fortælle om Council On Legislation i det følgende benævnt som COL. Oversat til dansk er COL 

Rotarys lovgivningsråd som samles hvert 3die år med en repræsentant fra hvert Rotary distrikt i verden. 

Mødet afholdes på engelsk med tolkning for deltagere fra ikke engelsktalende lande. Ud over de 

stemmeberettidigede COL-repræsentanter deltager en række prominente RI (Rotary International) 

præsidenter, Directors m.fl. med taleret, men uden stemmeret.   

Rådet behandler typisk 300+ lovforslag fra hele verden. I det følgende vil jeg zoome ind på, hvordan et 

lovforslag kommer til verden. 

Når et COL-rådsmøde har været afholdt, er det vigtigste efterfølgende at få implementeret de vedtagne 

love, som træder i kraft 1. juli samme år efter mødets afholdelse - typisk i april. Klubber og distrikter kan 

indsende forslag når som helst, og når man ikke fristen for aflevering, kan det komme med på næste COL-

møde. Typisk vil et forslag, der skal behandles på COL-mødet i 2022, blive indsendt første halvår 2020. 

Som repræsentant for Rådet er det COL-repræsentantens opgave at hjælpe klubberne med at udarbejde 

lovforslag. Når et distrikt forbereder et forslag, vil det være hensigtsmæssigt at udpege et udvalg af 

rotarianere med rådserfaring, hvor COL-repræsentanten bør være med. 

COL-repræsentanten vil medvirke til, at forslaget faktuelt bliver lavet i overensstemmelse med kravene til, 

hvordan et forslag skal opbygges. Er forslaget i konflikt med Rotary International’s grundlov og forfatning 

samt klubbernes vedtægter? Er forslaget med international rækkevidde eller er det et rent lokalt eller 

regionalt perspektiv? Er emnet af betydning for den større Rotary verden i modsætning til et spørgsmål af 

rent personlig interesse fra forslagsstilleren? Hvilken betydning har forslaget økonomisk for Rotary? Vil 

forslaget være mere relevant at forelægge RI-bestyrelsen i modsætning til Rådet? Alt afhængigt af svarene 

på forskellige spørgsmål skal forslagene opbygges i overensstemmelse med kravene. I øvrigt skal forslag 

motiveres og begrundes inklusiv evt. økonomisk konsekvens med 300 ord eller mindre. 

Forslag, der kommer fra en klub, skal naturligvis først godkendes af klubben og efterfølgende gennemgås 

og godkendes af distriktet ved en distriktskonference eller i disse tider grundet Coronaen per 

mail/elektronisk. Kun klubforslag, der har distriktets godkendelse, kan indsendes og behandles på et COL-

rådsmøde. 

Klubber og Distriktet skal, som sagt, kontakte COL-repræsentanten, som vil være med i udarbejdelsen. 

 

Steen Malherbe 

Espergærde-Humlebæk RK 

COL-repræsentant 2019-22 


