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ARTIKKEL 1 DEFINISJONER 
I «Lover for Xxxxxxxxx Rotary Klubb» skal 

nedenstående betegnelser forstås på følgende 
måte, hvis ikke annet fremgår av sammenhen-
gen: 
1. Styre:  Styret i rotaryklubben. 
2. Vedtekter:  Vedtektene for klubben. 
3. Styremedlem:  Et medlem av klubbens styre. 
4. Medlem:  Et medlem, unntatt æres- 
 medlem. 
5. RI:  Rotary International. 
7. Satellittklubb: En potensiell klubb hvis  
 medlemmer også skal være  
 medlemmer av klubben.
6. År:  Den tolvmåneders periode  
 som begynner 1. juli. 

ARTIKKEL 2 NAVN 
Klubbens navn er: Xxxxxxxxx Rotary Klubb 
(Medlem av Rotary International). 
(a) Klubbens satellittklubb skal ha navnet:
 Zzzzz Rotary satellittklubb 
(En satellittklubb under Xxxxxx Rotary Klubb)

ARTIKKEL 3 FORMÅL 
Denne klubbs formål er å oppfylle Rotarys 

målsetning, gjennomføre vellykkede servicepro-
sjekter basert på våre 5 veier til å gagne andre, 
bidra til å fremme Rotary ved å øke medlems- 
tallet, støtte Rotaryfondet (The Rotary Founda-
tion) og å utvikle ledere ut over klubb nivået. 

ARTIKKEL 4 OMRÅDE
Klubben er etablert i Xxxx, men med rekrutter- 

ingsområde også innen nabokommunene.

ARTIKKEL 5 MÅLSETNING
Rotarys målsetning er å arbeide for Rotarys 

mål, gjennomføre serviceprosjekter basert på 
Rotarys 5 Tjenesteveier, bidra til å fremme  
Rotary ved å styrke medlemstilgangen, støtte 
Rotaryfondet (The Rotary Foundation – TRF) 
og å utvikle ledere ut over klubbens behov.

ARTIKKEL 4 KLUBBENS OMRÅDE 
Klubbens medlemmer kommer fra ____________.

ARTIKKEL 5 MÅLSETNING
Rotarys mål er å oppmuntre og fremme Rotarys 

ideal om å gagne andre som grunnlag for all ak-
tverdig virksomhet, og spesielt å oppmuntre og 
fremme:

1) utvikling av personlig bekjentskap som 
grunnlag for å gagne andre. 

2) høye etiske krav i nærings- og yrkeslivet;  
erkjenne verdien av enhver gagnlig virksomhet; 
samt prinsippet om at den enkelte rotarianer 
skal benytte sitt yrke til å gagne andre. 

3) anvendelse av Rotarys ideal om å gagne  
andre i den enkelte rotarianers privat-, yrkes- og 
samfunnsliv.

4) og å arbeide for internasjonal forståelse, 
god vilje og fred gjennom et verdensomspenn- 
ende fellesskap av personer fra nærings- og  
yrkesliv forent i et ønske om å gagne andre. 

LOVER FOR ROTARYKLUBBER

LOVER FOR XXXXXXXXX ROTARY KLUBB*)
Innholdet er oppdatert i henhold til Prosedyrehåndboken (MoP) av 2016, men er ikke oversatt setning 
for setning. I tvilstilfelle henvises til den sist utgitte engelskspråklige Manual of Procedure som finnes 
på Internett: myrotary.org/en/document/manual-procedure-035.
*) Rotary Internationals vedtekter forutsetter at enhver klubb som har fått medlemskap i RI skal 
godta denne gitte standard for klubbens lover.)
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ARTIKKEL 6: FEM VEIER FOR Å GAGNE ANDRE 
Rotarys fem veier til å gagne andre utgjør den 

filosofiske og praktiske ramme for arbeidet i Ro-
tary klubben. 

1. Klubbtjeneste, den første vei for å gagne an-
dre, omfatter den aktivitet et medlem bør utvise 
i klubben for å bidra til at den fungerer etter sin 
hensikt. 

2. Yrkestjeneste, den andre vei for å gagne an-
dre, har som formål å fremme en høy etisk stan-
dard i yrke og fag, erkjenne enhver gagnlig virk-
somhets verdi, og fostre tjenesteidealet i 
utøvelsen av ethvert yrke. Medlemmenes rolle 
går ut på å opptre i privatlivet så vel som i yrkes-
sammenheng i overensstemmelse med Rotarys 
prinsipper, samt å benytte sine yrkesrelaterte 
kunnskaper i klubbens egne prosjekter for å 
møte udekkede behov i samfunnet.

3. Samfunnstjeneste, den tredje vei for å gagne 
andre, omfatter all innsats som medlemmer gjør, 
noen ganger sammen med andre, for å forbedre 
livskvaliteten til dem som bor i klubbens rekrut-
teringsområde eller kommune. 

4. Internasjonal tjeneste, den fjerde vei for å 
gagne andre, omfatter de aktiviteter som med-
lemmene gjør for å bedre internasjonal forståel-
se, god vilje og fred ved å fremme omgang med 
mennesker fra andre land, lære om deres kultur, 
skikker, ferdigheter, håp og problemer gjennom 
lesning og korrespondanse, og gjennom samar-
beid i alle klubbaktiviteter og prosjekter som har 
som mål å hjelpe folk i andre land. 

5. Ungdomstjeneste, den femte vei til å gagne 
andre, anerkjenner den positive endring som 
skjer som en konsekvens av at unge og unge 
voksne deltar i ledelse av utviklingsaktiviteter, 
involverer seg i lokale, nasjonale og internasjo-
nale serviceprosjekter og utvekslingsprogram-
mer, som beriker og fremmer fred og kulturell 
forståelse i verden. 

ARTIKKEL 7: AVVIK I FORHOLD TIL  
BESTEMMELSENE OM MØTEHYPPIGHET 
OG OPPMØTE. 

Klubbens vedtekter kan inneholde regler eller 
bestemmelser som ikke er i overensstemmelse 
med Artikkel 8, punkt 1; Artikkel 12 og Artikkel 
15, punkt 4, i denne lov. Slike regler og krav skal 
ha forrang for regler og bestemmelser i de føl-
gende avsnitt av denne vedtekt; men enhver 
klubb må møtes minst 2 ganger per måned.

ARTIKKEL 8: MØTER
Punkt 1 -Ordinære møter 
(Se Artikkel 7 vedrørende unntak fra bestem-
melsene i dette punktet.)

a) Dag og tidspunkt. Klubbens ordinære møte 
holdes hver uke på den dag, sted og på det tids-
punkt som er angitt i klubbens vedtekter. Del- 
takelse kan være ved tilstedeværelse, gjennom 
et on-line møte eller ved en nettbasert forbin-
delse med medlemmer som ellers ville være for- 
hindret fra å delta. Alternativt skal klubben av-
holde et ukentlig internettmøte eller i uker som 
på forhånd er valgt og bekjentgjort avholde en 
interaktiv aktivitet ved å benytte klubbens hjem-
meside. Denne type møter skal annsees som av-
holdt på den dagen den interaktive aktiviteten 
avholdes på hjemmesiden.

 b) Endring av møter. Når det er god grunn til 
det, kan klubbens styre forandre møtedagen til 
en hvilken som helst dag i perioden fra dagen  
etter det foregående ordinære møte frem til  
dagen før det neste ordinære møte i klubben,  
eller flytte møtetidspunktet til et annet tids-
punkt enn det vanlige på møtedagen, eller endre 
møtested.

 c) Avlysning av møter. Klubbens styre kan av-
lyse et ordinært møte hvis møtedagen faller på 
en lovbestemt eller alminnelig akseptert fridag, 
eller i en uke som inneholder en lovbestemt eller 
alminnelig akseptert fridag, hvis et klubbmed-
lem dør, eller på grunn av en epidemi eller en  
katastrofe som rammer hele området, eller en 
væpnet konflikt som setter klubbmedlemmenes 
liv i fare. Av andre grunner enn de her nevnte 
kan klubbens styre beslutte å avlyse høyst fire 
møter i løpet av et rotaryår, men slik at det aldri 
avlyses mer enn tre møter på rad.

d) Satellittklubbmøter (Når det er aktuelt). 
Hvis klubbvedtektene inneholde bestemmelser 
herom, skal en satellittklubb avholde regulære 
ukentlige møter på den dag og det tidspunkt som 
medlemmene bestemmer. Møte-dag, tidspunkt 
og sted for møtene kan endres på samme måte 
som form gjelder for klubbens vanlige møter ref, 
punkt a). Avstemmingsregler skal være i hen-
hold til bestemmelsene i klubbvedtektene.

Punkt 2 -Årsmøte. 
(a) Et årsmøte for valg av klubbens styre og  

andre tillitsvalgte holdes senest 31. desember 
hvert år, som nærmere fastsatt i klubbens ved-
tekter.



Norsk Rotary håndbok 2019->> 15

(b) En satellittklubb skal avholde et årsmøte 
for sine medlemmer senest 31. desember for å 
velge satellittklubbens ledere og tillitsmenn.

Punkt 3 –Styremøter. 
Det skal føres skriftlige referat fra samtlige 

styremøter. Disse referatene skal være tilgjenge-
lig for samtlige av klubbens medlemmer innen 
60 dager etter avholdt styremøte.

ARTIKKEL 9: AVVIK I FORHOLD TIL  
BESTEMMELSENE OM MEDLEMSKAP. 

Vedtektene kan inneholde regler og forordnin-
ger som ikke er i overenstemmelse med Artikkel 
10, punktene 2 og 4 – 8 i disse lover. Disse reglene 
og forordningene skal ha forrett fremfor reglene 
og forordningene i disse punktene i denne lov.

ARTIKKEL 10: MEDLEMSKAP 
Se artikkel 9 for unntak knyttet til punktene 2 og 
4 – 8 i denne artikkelen.

Punkt 1 -Generelle kvalifikasjoner. 
Klubben skal ha som medlemmer voksne  

personer med god karakter, integritet og leder-
skap, som har et godt forretnings- og yrkesmes-
sig omdømme og er villige til å yte tjeneste i  
lokalmiljøet så vel som verden forøvrig. 

Punkt 2 -Former for medlemskap. 
Klubben skal ha følgende to typer medlemmer, 

aktive- og æresmedlemmer. 

Punkt 3 -Aktivt medlemmer. 
Klubben kan velge som aktivt medlem per- 

soner som oppfyller de kvalifikasjonskrav som 
er nevnt i artikkel 5, punkt 2 i RI’s lover. 

Punkt 4 –Medlemskap i en satellittklubb.
Medlemmer i en satellittklubb skal også være 

medlemmer i sin moderklubb inntil det tids-
punkt satellittklubben opptas som selvstendig 
rotaryklubb og fullverdig medlem i RI.

Punkt 5 -Dobbelt medlemskap.
Ingen kan samtidig være aktivt medlem i  

denne og en annen klubb med unntak av klubbens 
satellittklubb. Ingen kan samtidig være aktivt og 
æresmedlem i denne klubben.

Punkt 6 -Æresmedlemskap
 a) Valgbarhet til æresmedlemskap. 

Personer som har utmerket seg ved prisverdig 
virksomhet for å fremme Rotarys idealer, eller 
som betraktes som venner av Rotary for sin ved-
varende støtte til Rotarys formål, kan velges som 
æresmedlem i klubben. Varigheten av et æres-
medlemskap bestemmes av styret. Man kan vel-
ges som æresmedlem i flere klubber. 

b) Rettigheter og privilegier. 
Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale 

kontingent, har ikke stemmerett og kan ikke vel-
ges til noe tillitsverv i klubben. Slike medlem-
mer har ingen klassifikasjon, men har rett til å 
delta på alle møter og har ellers de samme rettig-
heter som alle andre klubbmedlemmer. Et æres-
medlem i klubben har ingen rettigheter eller pri-
vilegier i forhold til andre klubber, bortsett fra at 
vedkommende kan besøke hvilken som helst an-
nen klubb uten å være invitert av en rotarianer. 

Punkt 7 -Personer som innehar offentlige 
verv. 

Personer som er valgt eller oppnevnt til offent-
lige verv for et begrenset tidsrom, skal ikke være 
valgbare til aktivt medlemskap i klubben under 
klassifikasjon for et slikt verv. Dette gjelder ikke 
personer som innehar stillinger eller tillitsverv 
ved skoler, universiteter eller andre læresteder, 
eller personer som er valgt til eller oppnevnt 
som dommere. Et aktivt medlem som blir valgt 
eller oppnevnt til et offentlig verv for et begren-
set tidsrom, har anledning til å fortsette som ak-
tivt medlem i klubben med den klassifikasjon 
vedkommende innehadde umiddelbart før val-
get eller oppnevnelsen.

Punkt 8 -Ansatte i RI.
Et klubbmedlem som blir ansatt i RI kan fort-

satt være medlem av denne klubben.

ARTIKKEL 11: KLASSIFIKASJONER 
Punkt 1 -Generelle regler. 

a) Hovedvirksomhet. Hvert enkelt medlem 
skal klassifiseres i henhold til sin forretnings-
virksomhet eller sitt yrke. Medlemsklassifika-
sjonen skal være den som dekker hovedvirksom-
heten i det firma, det selskap eller den institusjon 
som vedkommende er tilknyttet, eller som be-
skriver medlemmets hovedvirksomhet eller be-
skjeftigelse i lokalsamfunnet. 

b) Korrigering eller justering av klassifikasjon. 
Hvis forholdene tilsier det, kan styret rette eller 
justere et medlems klassifikasjon. Medlemmet 
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skal varsles om en påtenkt rettelse eller juste-
ring og skal ha anledning til å uttale seg om dette. 

Punkt 2 -Begrensninger. 
Klubben skal ikke velge en person til aktivt 

medlemskap fra en klassifikasjon hvor klubben 
allerede har fem eller flere medlemmer, med 
mindre klubben har mer enn 50 medlemmer. I så 
fall kan klubben velge en person til aktivt med-
lemskap forutsatt at antall medlemmer i ved-
kommende klassifikasjon ikke til sammen utgjør 
mer enn 10 prosent av klubbens aktive medlem-
mer. Medlemmer som er pensjonert, regnes ikke 
med i det samlede antall medlemmer i en klassi-
fikasjon. Klassifikasjonen til et overført eller et 
tidligere medlem av en klubb, eller en Rotarak-
tor eller en Rotary alumnus skal ikke hindre valg 
til aktivt medlemskap, selv om valget resulterer i 
at man midlertidig går ut over de ovennevnte  
begrensninger. Hvis et medlem skifter klassifi-
kasjon, kan klubben la vedkommende fortsette 
sitt medlemskap i den nye klassifikasjonen, uten 
hensyn til ovennevnte begrensninger.

ARTIKKEL 12 FREMMØTE 
Se artikkel 7 for unntak fra bestemmelsene i 
denne artikkel.

Punkt 1 - Generelle regler. 
Alle klubbmedlemmer bør delta i klubbens  

ordinære møter, eller satellittklubbens vanlige 
møter som beskrevet i klubbens vedtekter. Dess-
uten bør de engasjere seg i klubbens service- 
prosjekter, samt andre arrangementer og aktivi-
teter. Et medlem registreres som fremmøtt når 
vedkommende er tilstede under minst 60 % av 
møtetiden, eller er tilstede og uventet må forlate 
møtet av en grunn som styret godtar, eller deltar 
på et internettmøte som er bekjentgjort på klub-
bens hjemmeside innen en uke etter bekjent- 
gjørelsen, eller gjør opp for fraværet på en av  
følgende måter: 

a) 14 dager før eller etter møtet. 
Hvis vedkommende i tidsrommet fra 14 dager 

før eller etter møtet 
(1) er tilstede under minst 60 % av møtetiden i 

en annen ordinær eller midlertidig klubb; eller i 
en satellittklubb eller 

2) deltar i et ordinært møte i en Rotaract eller 
Interact klubb, Rotary Community Corps eller 
Rotary Fellowship eller en midlertidig Rotaract 
eller Interact klubb, Rotary Community Corps, 

eller Rotary Fellowship; eller 
(3) deltar i en RI Convention, et Council on  

Legislation, en International Assembly, et Rotary 
Institute for tidligere og nåværende og innkom-
mende tillitsvalgte i RI, eller annet møte, arran-
gert med samtykke av RI’s styre eller av RI- 
presidenten på vegne av RI’s styre, en rotary-
multisonekonferanse, et RI komitémøte, en  
rotary distriktskonferanse, en rotary distrikts-
samling («assembly»), et distriktsmøte holdt et-
ter anvisning fra RI’s styre, et distriktskomité-
møte holdt etter anvisning av distriktsguver- 
nøren eller et ordinært annonsert intercitymøte 
av rotaryklubber; eller 

(4) møter frem til vanlig tid og sted for et ordi-
nært møte i satellittklubben eller en annen klubb 
i den hensikt å delta i dette møtet, men at det for 
anledningen ikke blir avholdt noe møte på det 
bekjentgjorte tidspunkt eller den vanlige møte-
plassen for klubben; eller 

(5) deltar i et klubb-serviceprosjekt, en sam-
funnstilstelning støttet av klubben eller et møte 
godkjent av klubbens styre; eller 

(6) deltar i et styremøte eller, hvis godkjent av 
styret, i et møte i en komité som vedkommende 
er medlem av; eller 

(7) deltar gjennom en klubb-website i en inter-
aktiv aktivitet som tar gjennomsnittlig en halv 
time. 

Når et medlem i et tidsrom på minst fjorten 
(14) dager befinner seg på reise i et annet land, 
skal tidsbegrensningen ikke gjelde. Vedkom-
mende kan da når som helst under sine reiser 
delta i klubbmøter i andre land og få dette god-
skrevet som gyldig kompensasjon for manglende 
fremmøte i egen klubb for det tidsrom reisen va-
rer. 

b) På møtetidspunktet. Når medlemmet på 
tidspunktet for et ordinært møte i egen klubb (1) 
reiser så direkte som rimelig er til eller fra slike 
møter som nevnt under ovenstående pkt. a) (3); 
eller 

(2) utfører rotary-tjeneste som tillitsvalgt  
eller komitémedlem i RI eller som styremedlem 
i Rotary Foundation, eller 

(3) utfører rotary- tjeneste som spesiell repre-
sentant for distriktsguvernøren ved stiftelsen av 
en ny klubb, eller 

(4) utfører rotary- tjeneste som ansatt i RI,  
eller 

(5) er direkte og aktivt engasjert i et distrikts-, 
RI- eller Rotary Foundation-støttet servicepro-
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sjekt i et avsidesliggende område, hvor det ikke 
er mulig å oppfylle møteplikten, eller 

(6) befinner seg på rotaryoppdrag godkjent av 
klubbens styre som hindrer vedkommende i å 
delta i sin klubbs ordinære møte. 

Punkt 2 - Utvidet fravær ved oppdrag på  
annet sted. 

Hvis et medlem er sendt ut på oppdrag et  
annet sted for et lengre tidsrom, kan fremmøte i 
en lokal klubb gjøre opp for manglende frem- 
møte i egen klubb, forutsatt at det er inngått en 
gjensidig avtale mellom de to klubbene.

Punkt 3 -Godkjent fravær. 
Et medlems fravær skal godkjennes, hvis 
a) fraværet skjer på grunn av forhold og under 

omstendigheter som er godkjent av styret.  
Styret kan godkjenne et medlems fravær av 
grunner som styret anser som gyldige og fyllest-
gjørende. Slikt godkjent fravær skal ikke vare 
lenger enn tolv måneder. Men, hvis det god- 
kjente fravær har medisinske grunner eller er  
etter en fødsel, adopsjon eller ved pleie av barn 
med varighet utover 12 måneder, kan styret for-
lenge det godkjente fravær utover de opprinne-
lige 12 måneder.

 b) hvis summen av levealder og antall år som 
rotarymedlem er eller overstiger 85 år og med-
lemmet har vært medlem i en eller flere rotary-
klubber i mere enn 20 år, og vedkommende har 
gitt klubbens sekretær skriftlig underretning om 
sitt ønske om fritak for møteplikten, og styret 
har godkjent dette.

Punkt 4 -Fravær for RI’s tillitsvalgte. 
Et medlems fravær skal godkjennes når ved-

kommende eller dens ektemake eller partner er 
tillitsvalgt i RI. 

Punkt 5 -Møtestatistikk. 
Dersom et medlem hvis fravær er godkjent i 

underpunkt 3(a) av denne artikkel ikke deltar i 
klubbens møte, skal medlemmets fravær ikke  
inkluderes i møtestatistikken. Dersom et med-
lem hvis fravær er godkjent i underpunkt 3(b) 
eller punkt 4 i denne artikkel, deltar i et klubb-
møte, skal medlemmet og medlemmets til- 
stedeværelse medregnes i klubbens møtestati- 
stikk.

ARTIKKEL 13: STYRET, TILLITSVALGTE OG 
KOMITEER 
Punkt 1 - Styrende organ. 

Klubben ledes av et styre valgt etter reglene 
gitt i klubbens vedtekter.

Punkt 2 – Myndighet. 
Styret skal ha generell oversikt over alle tillits-

valgte og komitéer og kan, hvis det finner gyldig 
grunn til det, erklære et hvilket som helst tillits-
verv ubesatt. 

Punkt 3 - Styrets beslutningsmyndighet. 
Styrets beslutning i klubbsaker er endelig der-

som saken ikke ankes til klubben. En avgjørelse 
om å avslutte en persons medlemskap, kan  
imidlertid vedkommende medlem, i henhold til 
artikkel 12 punkt 6, anke til klubben eller  
anmode om megling eller voldgift. Dersom  
styrets beslutning ankes, kan den kun omgjøres 
dersom to-tredjedels flertall blant de tilstede- 
værende medlemmer stemmer for dette på et  
ordinært møte som kunngjøres av styret. Dette 
forutsetter at et beslutningsdyktig flertall av 
medlemmene er tilstede, og at sekretæren har 
sendt kunngjøring om anken til alle medlemmer 
minst fem (5) dager før møtet. Hvis anke be-
handles, skal klubbens avgjørelse være endelig. 

Punkt 4 – Tillitsvalgte. 
Klubbens tillitsvalgte er presidenten, sist av-

gåtte president, den innkommende president, en 
sekretær og kasserer, men kan også inkludere en 
eller flere visepresidenter, som alle skal være 
medlemmer av styret. Også seremonimesteren 
skal regnes som tillitsvalgt og kan være medlem 
av styret om klubbens vedtekter tilsier det. Til-
litsvalgte skal jevnlig være tilstede på satellitt-
klubbens møter.

Punkt 5 - Valg av tillitsvalgte. 
a) Valgperiode for andre tillitsvalgte enn pre-

sidenten. Alle tillitsvalgte velges etter reglene i 
klubbens vedtekter. Med unntak av presidenten, 
skal de tillitsvalgte tiltre 1. juli umiddelbart etter 
valget og skal inneha vervet i hele sin valgperiode, 
eller inntil en etterfølger er lovlig valgt og god-
kjent. 

b) Valgperioden for presidenten. Presidenten 
velges etter reglene gitt i klubbens vedtekter 
innenfor en periode av ikke mer enn to (2) år, 
men ikke mindre enn atten (18) måneder, før den 
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dag vedkommende skal tiltre som president. 
Vedkommende sitter som president kandidat 
(nominee) etter valget. President-kandidaten 
skifter tittel til innkommende president 1. juli 
året før vedkommende tiltrer som president. 
Presidenten tiltrer 1. juli i det Rotary år vedkom-
mende er valgt til president for, og innehar dette 
vervet ett (1) år, eller inntil en etterfølger er valgt 
og godkjent. 

c) Kvalifikasjoner. Alle tillitsvalgte og styre-
medlemmer skal være velansette aktive med-
lemmer av klubben. En kandidat til president-
vervet skal ha vært medlem av klubben minst ett 
år før nominasjonen til vervet, med mindre  
distriktsguvernøren mener at et kortere tidsrom 
er tilfredsstillende i forhold til intensjonene i 
bestemmelsen. Den innkommende klubbpresi-
dent skal delta i opplæringsseminaret for inn-
kommende presidenter (PETS) og i distrikts-
samlingen (distriktssamrådet), med mindre 
vedkommende blir fritatt for dette av innkom-
mende guvernør. I så fall skal innkommende 
president i sitt sted sende en oppnevnt represen-
tant fra klubben som har til oppgave å rapportere 
tilbake til den innkommende president. Hvis 
den innkommende president ikke deltar i opp-
læringsseminaret for innkommende presiden-
ter og distriktssamlingen og ikke har blitt fritatt 
av innkommende guvernør, eller hvis fritatt, 
ikke har sendt den oppnevnte representant for 
klubben til disse møtene, skal den innkommen-
de president ikke fungere som klubbpresident. I 
et slikt tilfelle, skal den sittende president fort-
sette som president til en etterfølger, som har 
deltatt i opplæringsseminaret for innkommende 
presidenter og i distriktssam- 
lingen (distriktssamrådet) eller fått en opp- 
læring som anses som tilfredsstillende av inn-
kommende guvernør, er blitt lovlig valgt. 

Punkt 6 – Styrende organ for klubbens 
satellittklubb. (Hvis aktuelt.)

En satellittklubb skal være lokalisert innen 
det samme område som denne klubben eller i 
dens nære omgivelse.

(a) Oppfølging av Satellittklubben
Denne klubben skal følge opp og støtte sate- 

llittklubben som vedtatt av klubbens styre.
(b) Styret i en satellittklubb. 
For den daglige ledelse av satellittklubben skal 

denne ha et eget årlig valgte styre, valgt blant  
satellittklubbens medlemmer. Styret skal bestå 

av satellittklubbens tillitsmenn samt fire til seks 
medlemmer som angitt i vedtektene. Styrefor-
mannen skal være den høyeste tillitsmannen, de 
andre tillitsmennene skal være den sist funger- 
ende styreformann, innkommende styrefor-
mann og sekretær og kasserer. Styret i satellitt-
klubben skal være ansvarlig for det daglige ar-
beidet i satellittklubben, samt sikre at alle dens 
aktiviteter er i henhold til Roatrys regelverk, på-
legg, policies, mål og formål, under oppsyn av 
denne klubben. Satellittklubben har 
ingen styringsrett innen eller over denne  
klubben.

(c) Rapporteringskrav for satellittklubben.
En satellittklubb skal årlig sende til klubbens 

president og klubbens styre en oversikt over 
medlemmene, satellittklubbens aktiviteter og 
programmer, regnskap og revisjonsberetning, 
som skal presenteres sammen med denne klubbs 
rapporter på årsmøtet, samt eventuelle andre 
rapporter som denne klubben måtte be om.

Punkt 7 -Komiteer.
 Denne klubben skal ha følgende komiteer:

- Administrasjonskomite
- Medlemskapskomite
- Public Image komite
- Rotary Foundation komite
- Serviceprosjekt komite

Andre komiteer kan utnevnes etter behov.

ARTIKKEL 14: KONTINGENTER
Alle medlemmer skal betale en årlig kontin-

gent som fastsatt i klubbens vedtekter. 

ARTIKKEL 15: MEDLEMSKAPETS VARIGHET 
Punkt 1 – Tidsrom. 

Medlemskapet varer så lenge klubben består, 
såfremt det ikke opphører av en av følgende år-
saker. 

Punkt 2 - Automatisk opphør av medlem-
skap 

a) Krav til medlemskap. 
Medlemskapet opphører automatisk når et 

medlem ikke lenger tilfredsstiller kravene til 
medlemskap, med følgende unntak: 

(1) Styret gir et medlem som flytter fra klub-
bens område eller omegn, spesiell permisjon for 
et tidsrom som ikke skal overstige ett (1) år, for å 
gjøre det mulig for vedkommende å besøke og bli 
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kjent i en rotaryklubb i det området som ved-
kommende flytter til, forutsatt at medlemmet 
fortsetter å tilfredsstille alle krav til medlem-
skap. 

(2) Styret gir et medlem som flytter fra klub-
bens område eller omegn, anledning til å opp-
rettholde sitt medlemskap i klubben, dersom 
medlemmet fortsatt tilfredsstiller alle krav til 
medlemskap. 

b) Gjenopptagelse. 
Når medlemskapet for et aktivt medlem er 

opphørt som fastlagt i bestemmelsene i ovenstå-
ende underpunkt (a), kan vedkommende, forut-
satt at medlemskapet var i orden ved opphør, 
søke om nytt medlemskap under den samme  
eller en annen klassifikasjon. 

c) Opphør av æresmedlemskap. 
Æresmedlemskap opphører automatisk ved 

utløp av perioden for slikt medlemskap som 
fastlagt av styret. Styret kan imidlertid forlenge 
et æresmedlemskap for en tilleggsperiode.  
Styret kan når som helst tilbakekalle et æres-
medlemskap. 

Punkt 3 - Opphør av medlemskap på grunn 
av manglende kontingentbetaling. 

a) Saksgangen. 
Medlemmer som ikke har betalt sin kontin-

gent innen tretti (30) dager etter utløpet av den 
fastsatte frist, skal motta skriftlig varsel fra  
sekretæren, sendt til vedkommende medlems 
sist kjente adresse. Hvis kontingenten ikke  
betales innen ti (10) dager fra varselet, kan med-
lemskapet bringes til opphør etter vedtak av  
styret. 

b) Gjenopptagelse. 
Styret kan gjenoppta det tidligere medlem i 

klubben etter søknad og mot betaling av all gjeld 
til klubben. Et tidligere medlem kan imidlertid 
ikke tas opp igjen som aktivt medlem, hvis ved-
kommendes klassifikasjon er i strid med artikkel 
11 punkt 2.

 Punkt 4 -Opphør - Fravær fra møtene 
Se artikkel 7 angående unntak fra bestemmelsene 
i dette punktet.

a) Prosentvis fremmøte. 
Et hvert medlem skal 
(1) ha et samlet fremmøte på minst 50 % av 

klubbens regulære møter eller satellittklubbmø-
te, eller være engasjert i klubbprosjekter, andre 
tilstelninger eller aktiviteter i til sammen minst 

12 timer i hvert Rotary-halvår, eller deltatt i en 
annen klubbs møte, eller en forholdsmessig 
kombinasjon av disse. 

(2) delta i minst 30 % av egen klubbs ordinære 
møter eller satellittklubbmøter eller være enga-
sjert i klubbprosjekter andre tilstelninger eller 
aktiviteter i hvert halvår (Assisterende guver- 
nører, slik det er definert av RI’s styre, er unntatt 
fra denne bestemmelse). 

Hvis et medlem ikke oppfyller disse krav, skal 
opphør av medlemskapet vurderes, med mindre 
klubbens styre finner at det foreligger gyldige og 
fyllestgjørende grunner for fraværet. 

b) Fravær fra flere møter etter hverandre. 
Dersom et medlem ikke har fått styrets god-

kjennelse av fravær ut fra tilstrekkelig gyldig 
grunn eller i henhold til artikkel 12, punktene 3 
og 4, ikke har møtt eller kompensert for fraværet 
på fire møter etter hverandre, skal vedkomm- 
ende informeres av styret om at fraværet kan bli 
oppfattet som en anmodning om opphør av med-
lemskapet i klubben. Deretter kan styret, ved 
flertallsvedtak, bringe vedkommendes medlem-
skap til opphør. 

Punkt 5 – Opphør av andre grunner 
a) Gyldig grunn for opphør. 
Styret kan bringe et medlemskap til opphør for 

et medlem som ikke lenger er kvalifisert til med-
lemskap, eller av annen årsak som styret finner 
tilstrekkelig, hvis minst to tredjedeler av de til-
stedeværende styremedlemmer stemmer for 
dette i et møte som er innkalt for dette formål. 
Retningslinjene for dette møtet skal være artik-
kel 10, punkt 1, Firespørsmålsprøven og den 
høye etiske standard som en skal vise som med-
lem av en Rotary klubb. 

b) Varsel. 
Før noe initiativ tas i en sak nevnt under un-

derpunkt (a) i dette punkt, skal vedkommende 
medlem gis minst ti (10) dagers skriftlig varsel 
og gis anledning til å levere et skriftlig svar til 
styret. Medlemmet skal også ha rett til å møte i 
styret for å tale sin sak. Skriftlig varsel skal gis 
ved personlig levert brev eller ved rekomman-
dert brev til medlemmets sist kjente adresse. 

c) Nytt medlem i samme klassifikasjon. 
Når styret har brakt et aktivt medlems med-

lemskap til opphør etter bestemmelsene i dette 
punkt, kan klubben ikke velge et nytt medlem i 
vedkommendes klassifikasjon før utløpet av 
fristen for behandling av en eventuell anke, og 
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klubbens eller voldgiftsmennenes beslutning 
foreligger. Denne regel kommer ikke til anven-
delse ved opptak av et nytt medlem hvis antallet 
aktive medlemmer i den aktuelle klassifikasjon 
ikke overstiger den fastsatte grensen, selv om 
styrets beslutning blir omgjort. 

Punkt 6 -Rett til anke, megling eller vold-
gift ved beslutning om opphør av medlem-
skap. 

a) Meddelelse. 
Hvis det besluttes å bringe medlemskapet til 

opphør, skal sekretæren innen syv (7) dager fra 
datoen for styrets beslutning, skriftlig meddele 
medlemmet styrets beslutning. Medlemmet kan 
da innen fjorten (14) dager fra datoen for en slik 
meddelelse, varsle sekretæren om at han/hun 
har til hensikt enten å anke beslutningen til 
klubben, anmode om megling eller gå til voldgift, 
i henhold til bestemmelsene i artikkel 19. 

b) Tidspunkt for behandling av anke. 
Ved anke, skal styret fastsette datoen for be-

handling av anken. Dette skal skje på et ordinært 
klubbmøte som holdes innen enogtyve (21)  
dager fra det skriftlige varsel om anke er mottatt. 
Alle medlemmer av klubben skal ha minst fem 
(5) dagers varsel om dette klubbmøtet og dets 
spesielle dagsorden. Bare medlemmer av  
klubben har anledning til å være tilstede når en 
slik anke behandles. 

c) Megling og Voldgift. 
Fremgangsmåten ved megling og voldgift skal 

være slik som fastlagt i artikkel 19. 
d) Anke. 
Hvis en anke behandles, skal klubbens avgjør- 

else være endelig og bindende for partene og skal 
ikke kunne bli gjenstand for voldgift. 

e) Voldgiftsmedlemmenes eller oppmannens 
avgjørelse. Hvis det anmodes om voldgift, skal 
den avgjørelse som voldgiftsmennene treffer,  
eller ved dissens, oppmannens avgjørelse, være 
endelig og bindende for alle parter og kan ikke 
ankes. 

 f ) Mislykket megling. 
Hvis det er bedt om megling, men denne er 

mislykket, kan medlemmet anke til klubben  
eller anmode om voldgift som fastlagt i under-
punkt (a) i dette avsnitt. 

Punkt 7 -Styrets avgjørelse er endelig. 
Styrets avgjørelse er endelig, dersom saken 

ikke ankes inn til klubben eller kreves avgjort 
ved voldgift. 

Punkt 8 -Utmelding. 
Et medlems utmelding av klubben skal skje 

skriftlig og være adressert til presidenten eller 
sekretæren. Utmeldingen skal godtas av styret 
hvis medlemmet ikke har gjeld til klubben. 

Punkt 9 -Tap av andel i klubbens formue. 
Et medlem hvis klubbmedlemskap er brakt til 

opphør, mister medlemmet all rett til andel i 
klubbens fonds eller aktiva i de tilfeller hvor 
medlemmet måtte ha ervervet noen rettigheter 
til klubbens midler i henhold til lokal lov, ved å 
bli medlem av klubben. 

Punkt 10 – Midlertidig suspensjon. 
Uansett andre bestemmelser i klubblovene 

kan styret, hvis det har mottatt: 
a) troverdige opplysninger om at et medlem 

har nektet eller unnlatt å etterleve klubblovene, 
eller har utvist en oppførsel som er upassende 
for et medlem eller er imot klubbens interesser, 
og 

b) disse opplysninger, hvis bevist, gir grunn 
god nok til å avslutte dette medlems medlem-
skap, og 

c) det er ønskelig at det ikke iverksettes noe 
tiltak vedrørende det aktuelle medlemskap før 
resultatet av en sak eller begivenhet som styret 
mener bør foreligge før styret iverksetter et slikt 
tiltak, og 

d) det er i klubbens interesse, uten at det blir 
votert over vedkommendes medlemskap, at 
medlemskapet midlertidig suspenderes og med-
lemmet ekskluderes fra møtene og andre klubb- 
aktiviteter og fra tillitsverv medlemmet har i 
klubben

kan styret med minst to-tredjedels flertall, 
midlertidig suspendere medlemmet av grunner 
som nevnt ovenfor for en periode som ikke må 
overstige 90 dager og på slike betingelser som 
styret måtte bestemme. Et suspendert medlem 
kan appellere til klubben eller be om megling el-
ler voldgift som artikkel 15, punkt 6 foreskriver. I 
perioden et medlem er suspendert skal medlem-
met fritas fra oppmøteplikten. Før utløpet av 
suspensjonsperioden må styret beslutte om det 
suspenderte medlem skal ekskluderes eller om 
medlemskapet kan gjenopptas som aktivt med-
lem.
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ARTIKKEL 13 SAMFUNNS-, NASJONALE- OG 
INTERNASJONALE- ANLIGGENDER 
Punkt 1 – Diskusjonstemaer. 

Generelle spørsmål som samfunnets, nasjo-
nens og verdens ve og vel er av interesse for  
klubbens medlemmer, og skal være gjenstand 
for en fornuftig og saklig gjennomgang og disku-
sjon på klubbmøtene til opplysning for medlem-
mene, slik at de kan danne seg sine egne men- 
inger. Klubben skal imidlertid ikke uttrykke noe 
standpunkt til en aktuell offentlig sak som det er 
strid om. 

Punkt 2 -Ingen støtte til kandidater. 
Klubben skal ikke støtte eller anbefale noen 

kandidat til offentlige verv eller embeter og skal 
ikke på noe klubbmøte diskutere eventuelle kan-
didaters fortrinn eller mangler. 

Punkt 3 -Upolitisk. 
a) Resolusjoner og meninger. 
Klubben skal verken vedta eller sende ut reso-

lusjoner eller ytre meninger og eller ta initiativ i 
verdensanliggender eller internasjonale saker 
av politisk natur. 

b) Oppfordringer. 
Klubben skal heller ikke appellere direkte til 

klubber, nasjoner eller regjeringer, eller sende 
brev, ytre seg, eller utarbeide forslag til løsning 
av spesielle internasjonale problemer av politisk 
natur. 

Punkt 4 – Markering av Rotarys grunn-
leggelse. 

Den uken hvor årsdagen for Rotarys stiftelse 
(23. februar) faller, skal bekjentgjøres som Uken 
for Verdensforståelse og Fred. I løpet av denne 
uken skal klubben feire Rotary serviceinnsats, 
reflektere over oppnådde resultater, og fokusere 
på programmer om fred, forståelse og god vilje i 
lokalsamfunnet og over hele verden. 

ARTIKKEL 17: ROTARY TIDSSKRIFTER 
Punkt 1 -Obligatorisk abonnement. 

Med mindre klubben i samsvar med RI’s ved-
tekter er blitt fritatt av RI’s styre for å følge be-
stemmelsene i denne artikkel, skal alle medlem-
mer så lenge deres medlemskap er gyldig, 
abonnere på det offisielle tidsskrift eller på det 
tidsskrift som er godkjent og fastlagt for denne 
klubb av RI’s styre. To rotarianere som bor på 
samme adresse, kan ha et felles-abonnement på 

det offisielle tidsskrift. Abonnementet skal beta-
les halvårlig på de tidspunkt som styret har be-
stemt, for hele det tidsrom man er medlem av 
klubben. 

Punkt 2 -Innkreving av abonnements-
avgift. 

Klubben skal avkreve medlemmene abonne-
mentsavgift forskuddsvis for hvert halvår.  
Avgiften sendes til RI’s sekretariat eller even- 
tuelt til det regionale tidsskrifts kontor som RI’s 
styre måtte bestemme. 

ARTIKKEL 18: AKSEPT AV FORMÅL OG 
OVERHOLDELSE AV LOVER OG VEDTEKTER 

Ved betaling av sin kontingent aksepterer 
medlemmene Rotary’s prinsipper som uttrykt i 
dets formålsparagraf, og forplikter seg til og er 
enige i å følge og være bundet av klubbens lover 
og vedtekter. Bare på disse vilkår kan medlem-
met nyte godt av klubbens privilegier. Alle med-
lemmer skal følge lover og vedtekter, selv om de 
eventuelt ikke har fått et eksemplar av disse. 

ARTIKKEL 19: MEGLING OG VOLDGIFT 
Punkt 1 -Tvist. 

Skulle det oppstå tvist om annet enn en avgjør- 
else av styret, mellom et eller flere nåværende  
eller tid-ligere medlemmer og klubben, en tillits-
valgt eller klubbens styre angående et hvilket 
som helst tema som ikke kan løses etter de regler 
som er laget for dette formål, skal tvisten, etter 
anmodning til sekretæren av en av partene, en-
ten løses ved megling eller avgjøres ved voldgift.

 
Punkt 2 – Dato for megling eller voldgift. 

I de tilfellene hvor det skal avholdes megling 
eller voldgift, skal styret i samråd med partene 
beramme en dato for megling eller voldgift, som 
skal avholdes innen en-og-tyve (21) dager fra 
mottagelsen av anmodningen om megling eller 
voldgift. 

Punkt 3 – Megling. 
Ved megling følges den fremgangsmåten som 

er anerkjent av en kompetent myndighet med 
nasjonal eller statlig jurisdiksjon, eller en frem-
gangsmåte som er anbefalt av et kompetent pro-
fesjonelt organ, hvis anerkjente ekspertise  
dekker alternative løsninger på konflikter, eller 
den fremgangsmåte som er anbefalt i form av  
dokumenterte retningslinjer fastsatt av styret i 
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RI eller styret i Rotary Foundation. Bare et med-
lem av en rotaryklubb kan oppnevnes som 
megler(e). Klubben kan be distriktsguvernøren 
eller guvernørens representant om å oppnevne 
en megler som er medlem av en rotaryklubb og 
som har de relevante meglerevner og erfaringer. 

a) Resultater av meglingen. 
De resultater eller beslutninger som partene 

blir enige om som følge av meglingen skal proto-
kolleres med kopier til partene, megleren(e) og 
med en kopi til styret. Kopien skal oppbevares av 
sekretæren. En oppsummering av resultatene 
som er akseptabel for de involverte parter, skal 
utformes for klubbens orientering. Begge parter 
kan gjennom presidenten eller sekretæren be 
om videre megling, hvis en av partene i vesentlig 
grad har gått tilbake på meglingsresultatet. 

b) Mislykket megling. 
Hvis det er bedt om megling, men den er 

mislykket, kan hver av partene anmode om vold-
gift som fastlagt i punkt 1 i denne artikkel. 

Punkt 4 – Voldgift. 
Ved voldgift skal hver av partene oppnevne en 

voldgiftsmann, og voldgiftsmennene skal opp-
nevne en oppmann. Bare medlemmer av en  
Rotaryklubb kan oppnevnes som oppmann eller 
voldgiftsmann. 

Punkt 5 – Avgjørelse av voldgiftsmenn eller 
oppmann. 

Hvis det er bedt om voldgift, skal den avgjør- 
elsen som voldgiftsmennene, eller hvis disse 
ikke er enige, oppmannen treffer, være endelig 
og bindende for partene og kan ikke ankes. 

ARTIKKEL 20: VEDTEKTER 
Klubben skal vedta egne vedtekter. Vedtekt- 

ene skal ikke være i strid med RI’s lover og ved-
tekter, eller med reglene for det administrativ 
område som er etablert av RI, eller med klub-
bens lover. Vedtektene skal inneholde tilleggs-
bestemmelser for ledelsen av denne klubben. 
Slike vedtekter kan til enhver tid forandres på 
foreskreven måte. 

ARTIKKEL 21: FORTOLKNING 
I disse lover vil terminologien «post», «sende 

post» og «avstemning pr. post» inkludere bruk av 
elektronisk post (e-post) og internetteknologi 
for å redusere kostnader og øke muligheten for 
raske svar.

ARTIKKEL 22 ENDRINGER 
Punkt 1 -Endringsmåter. 

Med unntak av hva som er fastsatt under punkt 
2 i denne artikkel, kan disse lover bare endres av 
et Council on Legislation (Lovråd) på den måte 
som fastlagt er i RI’s vedtekter for endringer av 
lovene. 

Punkt 2 -Endring av artikkel 2 og artikkel 4. 
Artikkel 2 (Nav)n og artikkel 4 (Område) i  

disse klubblover kan endres på ethvert ordinært 
beslutningsdyktig klubbmøte ved en votering 
med tilslutning av minst to-tredjedeler av de til-
stedeværende og voterende medlemmer. Dette 
forutsetter at underretning om slik foreslått 
endring er sendt med post til hvert enkelt  
medlem og til guvernøren minst ti (10) dager før 
møtet, og at slik endring forelegges RI’s styre for 
godkjennelse. Endringen trer først i kraft når 
den er godkjent av RI. Guvernøren kan gi uttrykk 
for sin mening om forslaget til RI’s styre.

” FRIENDSHIP WAS THE FOUNDATION ROCK ON WHICH ROTARY WAS BUILT, 
 AND TOLERANCE IS THE ELEMENT WHICH HOLDS IT TOGETHER. 
 THERE IS ENOUGH ATOMIC ENERGY IN EVERY ROTARY CLUB TO BLOW 
 IT INTO A THOUSAND BITS WERE IT NOT FOR THE SPIRIT OF TOLERANCE. ”

 PAUL HARRIS SELVBIOGRAFI: MY ROAD TO ROTARY


