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SERVICE ABOVE SELF

YRKESKODEKS FOR 
ROTARIANERE:
Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av 
meg at:

1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne  
 andre.

2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for 
 mitt yrke, mitt lands lover og de moralske 
 normer i samfunnet.

3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og  
 fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.

4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver,  
 mine arbeidskolleger, forretningspartnere,  
 konkurrenter, kunder, allmennheten og alle  
 jeg har yrkesmessig forbindelse med.

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin  
 verdi.

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min  
 erfaring til å skape muligheter for unge  
 mennesker, å lindre andres nød og forbedre 
 livskvaliteten for mine medmennesker.

7.  Jeg gir allmennheten korrekte og  
 sannferdige opplysninger om mitt arbeid  
 og min yrkesvirksomhet.

8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en  
 rotarianer som  jeg ikke ville gitt til andre i  
 yrkesmessig sammenheng.

4-SPØRSMÅLS- 
PRØVEN
Om saker vi tenker, sier og gjør:

1. Er det sant?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår?

ROTARYS MOTTO 

SERVICE ABOVE SELF

ROTARYS 
FORMÅL:
Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til 
å gagne andre som grunnlag for all virksomhet 
og spesielt viljen til: 

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne 
andre.  

2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise  
respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver  
enkelt rotarianers yrke som mulighet til å  
gagne samfunnet.  

3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunns-
liv. 
 

4. Å arbeide for internasjonal forståelse,  
 samhold og fred gjennom et verdensom- 
 spennende fellesskap av personer fra  
 forskjellige yrker forenet i idealet om å  
 gagne andre.

SAMLE LEDERE  |  UTVEKSLE IDÉER  |  GJØRE INNSATS
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YRKESKODEKS FOR 
ROTARIANERE:
Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av 
meg at:

1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne  
 andre.

2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for 
 mitt yrke, mitt lands lover og de moralske 
 normer i samfunnet.

3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og  
 fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.

4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver,  
 mine arbeidskolleger, forretningspartnere,  
 konkurrenter, kunder, allmennheten og alle  
 jeg har yrkesmessig forbindelse med.

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin  
 verdi.

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min  
 erfaring til å skape muligheter for unge  
 mennesker, å lindre andres nød og forbedre  
 livskvaliteten for mine medmennesker.

7.  Jeg gir allmennheten korrekte og  
 sannferdige opplysninger om mitt arbeid og 
 min yrkesvirksomhet.

8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en  
 rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i  
 yrkesmessig sammenheng.

4-SPØRSMÅLS- 
PRØVEN
Om saker vi tenker, sier og gjør:

1. Er det sant?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår?

ROTARYS MOTTO 

SERVICE ABOVE SELF

ROTARYS 
FORMÅL:
Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til 
å gagne andre som grunnlag for all virksomhet 
og spesielt viljen til: 

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne 
andre.  

2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise  
respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver  
enkelt rotarianers yrke som mulighet til å  
gagne samfunnet.  

3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunns-
liv. 
 

4. Å arbeide for internasjonal forståelse,  
 samhold og fred gjennom et verdens- 
 omspennende fellesskap av personer fra  
 forskjellige yrker forenet i idealet om å  
 gagne andre.
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KONTAKT MED KONGEHUSET
- ANBEFALT FREMGANGSMÅTE

H. M. Kong Harald V er æresguvernør for de  
norske Rotarydistrikter. Norsk Rotary Forum  
anbefaler at følgende retningslinjer blir fulgt når 
distrikter eller klubber ønsker Kongehusets  
deltagelse ved et arrangement, eller dersom man  
ønsker å søke audiens i forbindelse med et  
Rotarytiltak.

Søknad om audiens eller medvirkning fra 
Kongehuset bør alltid sendes av, eller gjennom, 
den sittende Distriktsguvernør. Guvernørene 
anmodes om å forelegge alle henvendelser til 
Det Kongelige Slott for Norfos leder og/eller  
arbeidsstyre før henvendelsen sendes til Slottet.

Guvernørene anmodes om å samordne 
sine henvendelser til Kongehuset.

Henvendelser om audiens eller Kongehusets 
medvirkning må sendes i meget god tid, gjerne 
ett år før aktuelt tidspunkt. Slottet (Kabinett- 
sekretariatet) bør få en tidsramme innenfor 
hvilken audiensen eller annen medvirkning er 
ønsket, slik at Kongehuset eventuelt selv kan 
fastsette det tidspunkt som passer best i relasjon 
til Kongehusets øvrige planer.

Ved å forelegge ønsker om Kongehusets med-
virkning for Norfos leder/arbeidsstyre kan det 

oppnås en fornuftig fordeling mellom de norske 
distriktene hva angår Kongehusets oppmerk-
somhet, og man kan i rimelig grad sikre at den tid 
Kongehuset kan avsette til Rotary, blir konsen-
trert om de større arrangementer - fortrinnsvis 
slike som omfatter hele landet. 

UTVEKSLING AV TELEGRAMMER
Når det gjelder den tradisjonelle utveksling av  

telegrammer i forbindelse med distriktskonfe-
ransene, er dette fortsatt distriktsguvernørens 
ansvar. Det er ingen grunn til å ta kontakt med 
Norfo i den forbindelse.

Det minnes imidlertid om at kabinettsekretari-
atet på Slottet gjerne ser at hilsningstelegram-
mer til H.M. Kongen fra distriktskonferansene 
sendes Slottet senest en uke før distriktskon- 
feransen holdes, slik at man kan sikre at takke- 
telegram fra H.M. Kongen kan bli sendt i tide. 
Slottet påpeker også hvor viktig det er at tele-
grammene blir merket med riktig avsender- 
adresse, slik at takketelegrammene kan sendes 
uten forutgående ”etterretningsarbeide”.

H.M. Kong Harald. Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff. 
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HISTORIEN OM ROTARY
Av PDG Paul Johnsen

RESULTATET AV EN GOD BARNDOM
I tillegg til muntlige overleveringer og sitater 

fra hans mange taler, belyser Paul Percy Harris 
selv i sin bok «My road to Rotary» en fasciner- 
ende og overbevisende begrunnelse for sitt  
initiativ til å opprette Rotary mens han drev  
advokatpraksis i Chicago. En aktiv, 
trygg og lykkelig oppvekst hos sine 
besteforeldre i den idylliske små- 
byen Wallingford i Vermont kom til 
å prege hans liv både profesjonelt og 
samfunnsmessig. 

Han ble født den 19. april 1868 i 
Racine, en vakker liten by ved Lake 
Michigan i Wisconsin, USA, nord 
for Chicago, der Pauls far ble gift 
med en flott dame, som Paul sier 
kom fra en stolt familie. De fikk i alt 
6 barn, men la seg til et levesett som 
de ikke hadde inntekter til å finansi-
ere. Pauls mor var musikklærerinne. I to om- 
ganger brukte den sparsommelige bestefar  
Harris av midlene fra sine landhandlerår til å gi 
både hus og forretning av sin far. Til og med  
pianoet som han kjøpte til bestemor, ble gitt til 
deres musikalske svigerdatter. Men i det huset 
var det enten fest eller sult, skriver Paul. Begge 
forretningene måtte i tur og orden nedlegges. 
Paul ble – bare 3 år gammel – overlatt til sine  
besteforeldre i Vermont. I ett par omganger for-
søkte Pauls foreldre å ha alle barna hos seg, men 
de fikk aldri endene til å møtes. Paul fikk dermed 
nesten hele oppveksten hos sine elskelige  
besteforeldre, som kom til å bety alt for ham. 
Han kan ikke få fullrost dem. De ble hans helter. 
Fra dem fikk han ballasten som skulle styre  
resten av hans liv. Kontrasten til sine egne  
foreldres livsførsel gjorde at han satte ekstra 
stor pris på sine besteforeldre. 

Paul omtaler seg selv som langt fra noe skole-
lys, men besteforeldrene hadde stor tro på ham, 
støttet ham på alle mulige måter og oppmuntret 
ham til utdannelse. Han nøt også stor frihet til 
utfoldelse i sitt trygge og velordnede oppvekst-
miljø. I sin bok skriver han bl.a. at «selv flotte og 
solide hus kan bli borte i storm, flom eller brann, 
men et hjem fylt av kjærlighet forsvinner aldri.» 

Poetisk uttrykker han barndommens betydning 
for hans voksne liv i setningen: «Gutten er  
mannens far.» Han berømmer begge sine beste-
foreldre for å ha gitt ham et hjem preget av  
«offervilje, hengivenhet, sannhet, oppriktighet 
og kjærlighet som overgår alt annet.» Med beste-
foreldrene forsvant hans barndomshjem, og han 
lengtet alltid tilbake til sitt «New Englandhjem 

preget av orden, renslighet, vennlig-
het, omtanke, toleranse og et godt 
liv.» Selv mener han å ha arvet  
vidsyn og toleranse fra sin  
bestefar og menneskekjærlighet fra 
sin bestemor.

Bestefaren snakket aldri nedsett-
ende om noen person eller nasjon, 
men roste sine helter. En av disse 
var en jurist som var en person etter 
hans hjerte.

Paul P. Harris tok sin juridikum 
ved State University of Iowa i juni 
1891. Da han åpnet sin advokat- 

praksis i Chicago, bestemte han seg for å drive 
slik hans bestefars helt hadde arbeidet og ville 
alltid vise den største toleranse og respekt for 
sine medmennesker.

FEM LÆREÅR
Mot slutten av hans studietid anbefalte en av  

lærerne studentene sine å arbeide i forskjellige 
bransjer før de begynte med juridisk arbeid.  
Dette råd bestemte Paul seg for å følge. Han  
reiste omkring i fem år i USA og Europa og  
arbeidet i mange forskjellige yrker før han åpnet 
egen advokatpraksis i Chicago, hvor han skapte 
et hjem sammen med sin skotske kone Jean. De 
fikk ingen barn. Da hun ble alene reiste hun til-
bake til sin barndoms Edinburgh og ble boende 
der resten av sitt liv.

Sin 5-års vagabondtid startet Paul som  
reporter i avisen Cronicle i San Fransisco, var 
fruktplukker i California, lærer ved en handels-
skole i Los Angeles og skuespiller i en teater-
gruppe i Denver i Colo-rado. Han arbeidet som 
reporter ved Rocky Mountains News og på en 
ranch i Colorado, var nattportier på hotell og i to 
omganger salgsrepresentant for marmor- og 
granittbedrifter. Det ble i det hele en omflakk- 
ende tilværelse i perioden 1891-96. Foruten at de 

Paul Harris © Rotary International
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kortvarige jobbene brakte ham rundt i store  
deler av USA, fikk han i denne perioden også  
anledning til å foreta flere reiser til England og 
en rekke andre europeiske land.

I 1896 var Paul Harris’ «femårsplan» fullført. 
Han flyttet til Chicago som dermed ble hans 
hjemby fra han var 28 år til han døde 79 år  
gammel, i 1947.

IDÉEN TIL ROTARY
Både under oppveksten og som voksen var 

Paul en sosialt aktiv person. Han omtaler seg 
selv som en av «slynglene» under oppveksten, så 
aktiv at han kunne være et uromoment på skolen 
og tok mange risker i lek og utflukter med jevn- 
aldrende. Under sine 5 allsidige læreår knyttet 
han lett nye kontakter og fikk, tross sitt omflakk- 
ende liv, venner for livet. Etablert i Chicago ble 
han snart medlem av en rekke organisasjoner og 
var medstarter av enkelte. Men han savnet de 
verdier som preget hans oppvekstmiljø. Under et  
besøk i sin barndoms Vermont i år 1900 ble han 
klar over at han egentlig savnet nære venner i sin 
nye hjemby. Etter en søndagsmiddag hos en  
bekjent i Chicago gikk de tur i nabolaget og  
passerte mange forskjelligartede bedrifter. Da 
fikk han idéen til en klubb for mennesker fra vidt 
forskjellige bransjer. Men det skulle gå ennå fem 
år før idéen ble satt ut i livet. Det første møte ble 
avholdt den 23. februar 1905, som deretter  
regnes som Rotarys fødselsdag.

Chicago var da en pionerby og Midtvestens 
smeltedigel med store muligheter og mye  
korrupsjon. Behovet for et vennskapelig miljø 
var felles for mange. Tanken bak etableringen av 
Rotary var at ledere for forskjellige foretak  
regelmessig skulle treffes i en kameratslig ånd 
for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfar- 
inger og støtte hverandre i deres bestrebelser på 
å drive hederlige virksomheter. Medlemskapet 
skulle begrenses til en representant for hver 
bransje eller hvert yrke. De skulle treffes hver 
uke etter tur på hverandres arbeidssteder. Med 
vekslende møtesteder kunne medlemmene lære 
mest mulig om hverandres yrker, fremme  
vidsyn, øke forståelsen og respekten for hver- 
andre. Med utgangspunkt i den opprinnelige 
møteordningen foreslo Paul Harris at den nye 
organisasjonen skulle bære navnet Rotary. 

Frøet til yrkestjeneste og yrkesetikk var  
samtidig sådd. 

FIRE GRÜNDERE BLE TIL MANGE FLER
Hadde bestefar Harris levd i 1905, ville han 

sett at hans dype respekt for andres tro, yrke,  
erfaringsbakgrunn og levemåte nå ble videreført 
av hans kjære barnebarn, Paul.

Den toleranse og det vidsyn Paul hadde med 
seg fra sine besteforeldre og den brede yrkes- 
erfaring han hadde fått gjennom sine 5 free- 
lanceår, materialiserte seg nå i hans interesse 
for å utvikle tverrfaglige relasjoner mellom  
mennesker i fremtredende posisjoner i sam- 
funnet. Fire menn fra helt forskjellige miljøer 
regnes som tét-gruppen i det som med årene ble 
til Rotary International.

De 4 var av nordamerikansk, tysk, svensk og  
irlandsk opprinnelse og hadde protestantisk,  
romersk-katolsk og jødisk tro. En var skredder, 
en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat. 
Alle medlemmer i denne første rotaryklubben 
var innflyttere med samme behov for et venn-
skapelig miljø, for gjensidig inspirasjon og  
støtte. 

Idéen viste seg å fylle et behov hos flere og  
flere. Medlemstallet i den nye klubben vokste 
raskt. Den første offisielle medlemsfortegnelsen 
fra 1905 inneholder 30 navn. Med det voksende 
medlems-tallet ble det etterhvert upraktisk å 
holde møtene på medlemmenes arbeidssteder 
og de gikk over til middagsmøter, senere lunsj-
møter på restauranter og hoteller. 

I 1908 ble den andre rotaryklubben organisert 
i San Fransisco, i 1909 ble det dannet ytterligere 
5 klubber, og da den første årskongress (conven-
tion) ble arrangert i 1910 var 16 klubber etablert.  
Ekspansjonen var i gang. Paul P. Harris’ idé  
hadde vist sin livskraft.

TJENESTEIDEALET 
Preget av vidsyn og samfunnsansvar hjemme-

fra, ønsket Paul helt fra starten at klubben også 
skulle engasjere seg utad. Han ville at medlem-
mene skulle påta seg oppgaver av verdi for sam-
funnet. Han så vennskap mellom ressurssterke 
mennesker som et godt grunnlag for å yte service 
utad. I 1907 realiserte hans Chicagoklubb sitt 
første samfunnstjenesteprosjekt ved installa-
sjon av sanitæranlegg i tilknytning til Chicagos 
rådhus. Servicebegrepet ble derved tidlig godt 
synlig og en ny rettesnor for klubbenes virksom-
het. Service-tanken vant gehør hos den voks- 
ende gruppe medlemmer. Kreativiteten blomstret 
og Arthur Fredric Sheldon i Chicago Rotaryklubb 
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lanserte det motto som ble vedtatt på årskon-
gressen i 1911: «He profits most who serves 
best». Også «Service, not self» ble da lansert og 
viste at idéene om Rotary som organisasjon ikke 
bare dreide seg om klubbene, men også om det  
omkringliggende samfunn. Samfunnstjenesten  
begynte dermed tidlig å ta form.

De to forannevnte utsagn ble sammenføyet til 
Rotarys motto: «Service above self - He profits 
most who serves best». Begrepet «profit» ble  
aldri forbundet med noe materielt, men med 
personlige, immaterielle verdier. Man frem- 
hevet at det å hjelpe andre gir personlig vekst og 
varig verdi. Det ordtak som ble lansert i 1911, ble 
benyttet, men først offisielt vedtatt som RI’s 
motto på Convention i 1950. På Convention i 
1989 ble siste ledd sløyfet, slik at mottoet deret-
ter har bestått av de tre ordene «Service above 
self».

 EKSPANSJONEN
Paul Harris’ idé fant etter hvert klangbunn 

over hele verden. I 1912 ble de første klubbene i 
Europa etablert; i London, Dublin og Belfast. I og 
med spredningen endret organisasjonen navn til 
The International Association of Rotary Clubs 
som i 1922 ble forkortet til Rotary International. 

 I årene som fulgte vokste organisasjonen 
raskt, til tross for første verdenskrig. I løpet av 
1920-årene ble Rotary virkelig global, med 
spredning til hele det europeiske kontinent  
(Madrid 1921) og videre utbredelse til Syd- og 
Sentral-Amerika, Afrika, Australia og Asia.

Allerede etter 20 år, i juli 1925, var det etablert 
2096 klubber med ca. 108 000 medlemmer om-
kring i verden. Ved 75-års jubileet i 1980 var det 
over 18 000 klubber med ca. 850 000 med- 
lemmer. Pr. 30. juni 2003 var det 31 561 klubber 
med 1 227 545 medlemmer i 166 land og geo- 
grafiske regioner.

Etter første verdenskrig ble det etablert  
klubber i mange land i Øst-Europa. Med  
kommunismens inntreden ble disse forbudt, 
men i de fleste tidligere kommunistland er  
Rotary igjen på plass. 

 Service i enhver betydning av ordet har fulgt  
Rotary fra starten. Med den internasjonale ut-
bredelse fikk samfunnstjenesten i klubbene sin 
forlengelse til internasjonal tjeneste. Under og 
etter 2. verdenskrig er det nettopp Rotarys enga-
sjement på den internasjonale arena som har 
gjort organisasjonen anerkjent som en sentral 

Non Governmental Organization, med fast  
representasjon på konsultativ basis i de fleste 
store internasjonale, offisielle organisasjoner, 
bl.a. WHO, UNESCO, UNICEF, FAO, Organisa-
sjonen for Amerikanske Stater, Organisasjonen 
for Afrikanske Stater, og mange andre.

Rotarys nære forbindelser med FN-systemet  
vises bl.a. ved den tradisjon at RI’s President 
hvert år holder en tale i FN-bygningen i for- 
bindelse med FN’s charterdato, 24. oktober.

ROTARY FOUNDATION
Med utgangspunkt i Paul P. Harris’ yrkesetiske 

og sosiale formål med Rotary, hadde organisa-
sjonen fra starten tydeligst immaterielle mål 
med sin virksomhet. Men fokus på samfunns- 
tjeneste og internasjonal tjeneste krevde finan-
siell støtte.

Et viktig trinn i Rotarys historie var derfor 
opprettelsen av Rotary-fondet («The  
Rotary Foundation») i 1917. Det var den markante 
rotarianer, Arch C. Klumph, fra Cleveland, Ohio 
og RI-president 1916-17, som lanserte idéen til 
opprettelse av TRF. Han var personlig litt av et 
eventyr i det han måtte slutte skolen som 
12-åring for å forsørge familien, begynte som 
bud på et kontor og ble senere en suksessrik  
industrimann med flere virksomheter og var i 
tillegg fløytist i og leder av Cleveland Symfoni- 
orkester. Rotary-fondet vokste med årene til å 
bli et kraftig virkemiddel i Rotarys arbeid for å 
støtte ungdom i utdannelse, internasjonal  
kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter 
og et utall av aktiviteter som etter hvert har hjulpet 
hundrevis av millioner mennesker. 

Det vises til særskilt omtale av rotaryfondet 
i et eget kapittel i håndboken.

Det var imidlertid først i forbindelse med Paul 
P. Harris’ død i 1947 at TRF fikk den økonomisk 
styrke til å gjøre Rotary til en betydelig, interna-
sjonal, kraftfull serviceorganisasjon. Deretter 
har TRF vokst og virket på en måte som kan for-
tjene betegnelsen «Rotarys utviklingsbank». 

DE FEM AVENYER
Et annet merkeår er 1926. Da opprant ideen 

om de fire hovedveier: Klubbtjenesten, sam-
funnstjenesten, yrkestjenesten og internasjonal 
tjeneste. Fra 1927 ble de såkalte fire avenyer 
(The Four Channels of Service) rammen for 
handlingsprogrammet for all Rotaryvirksomhet.

Det var Pauls gode venn og RI-sekretær inntil 
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1942, Ches Perry, som lanserte idéen om å se på 
Rotary som en motorvei med fire kjørebaner. I 
utgangspunktet markerte Rotary-hjulet beveg- 
else og handling.

Avenyene markerte Rotarys aktiviteter i full 
bredde. 

I 2010 FIKK VI DEN FEMTE AVENY  
– UNGDOMSTJENESTEN

Paul P. Harris kommenterer i sin bok at hver  
enkelt av oss, som medlemmer, ikke til enhver 
tid kan makte å gjøre stor innsats innen alle de 
fem områdene, men hver klubb bør ha program-
mer innen alle fem kjørefeltene – eller avenyene. 

Derved har Rotary presentert seg som en hel- 
dekkende serviceorganisasjon, hvor innsatsen 
må tilpasses den enkelte klubbs lyst og yteevne i 
forhold til både lokale og globale behov. På dette 
grunnlag blir det feil, som mange har forsøkt, å  
definere Rotary etter hva organisasjonen ikke 
skal drive med. Rotary driver service på alle  
tenkelige områder der klubbene ser behov for 
tjenesteyting. Som verdens første frivillige,  
konfesjonsløse og på alle andre måter uavhengige 
serviceorganisasjon har Rotary plass til alle med 
den ene ting til felles: Ønske om å vise uegen- 
nyttig service. Det er Rotarys misjon.

EMBLEMET
Sitt første emblem fikk Rotary allerede i  

stiftelsesåret 1905. Det forestilte et enkelt vogn-
hjul i bevegelse i en støvsky. Det skulle symboli-
sere sivilisasjon og fremtid. I 1923 ble det  
nåværende tannhjulet til, med 24 tenner, 6 eiker 
og et kilespor som symbol for «arbeid - ikke  
hvile». Rotarys offisielle farger, kongeblått og 
gull, ble valgt i 1929. Både navnet Rotary, Rotary 
International og Rotarys emblemer er mønster-
beskyttet og omtales som «intellektuell eien-
dom». Dette omfatter emblemene for Rotaract, 
Interact, Rotarys PolioPlus-emblem og Rotarys 
100-års-logo.

 Rotary-hjulet som jakkeknapp identifiserer 
rotarianere i hele verden. Rotaryknappen er  
således et handlingens emblem.

Paul P. Harris uttalte at Rotary skal være kjent 
for hva organisasjonen gjør – ikke for hva den 
sier.

ROTARY SOM MØNSTER FOR ANDRE
Som den første – i enhver betydning av ordet 

– globale, uegennyttige, konfesjonsløse, ubundne, 

frivillige serviceorganisasjon har Rotary tjent 
som forbilde for dannelse av andre betydelige 
service-organisasjoner, som Kiwanis Inter- 
national (1915), Lions International (1917) og 
Optimist International (1919). Kvinnelige service- 
organisasjoner, som Zonta International (1919) 
ble også bygget opp etter Rotarys mønster. Rotary- 
bevegelsen har vært bidragsytere ved etabler- 
ingen av mange velkjente, verdensomspennende 
organisasjoner, først og fremst De Forente  
Nasjoner – FN og UNESCO. 

ROTARY OG FN
I alt 49 rotarianere deltok i utarbeidelsen av 

FN’s charter i San Fransisco i 1945. Av 50  
nasjonale delegasjoner hadde 20 av dem rotari- 
anere i sin stab og flere ble ledet av rotarianere. 
11 rotarianere var invitert som rådgivere for  
arbeidet med charterdokumentene. USAs uten-
riksminister i 1945, Edward Stettinius jr. uttalte 
at «invitasjonen til RI til å delta som rådgivere 
for USAs delegasjon var en anerkjennelse av den 
rolle rotarianere har spilt og fortsatt vil spille for 
å utvikle forståelse mellom nasjoner. Rotarys  
representanter var helt nødvendige i San  
Francisco. De gav betydelig bidrag til selve  
chartret, og etter hvert spesielt til utformingen 
av retningslinjene for etableringen av UNESCO.»

Med sine betydelige bidrag ved chartringen av 
FN ble grunnlaget lagt til at Rotary siden har 
vært delegert og hatt observatører ved de fleste 
FN-organisasjoner og møter. (Se RI’s Directory, 
som viser de organisasjoner hvor Rotary er  
representert, med konsultativ status.)

 Rotarys bidrag til etableringen av FN begynte 
allerede før chartersamlingen i San Fransisco.  
Delegater fra verdens største frie land møttes i 
Dumbarton Oaks nær Washington DC i oktober 
1944. Der ble den første plan for en «verdens- 
organisasjon for fred» utformet. Dokumentet fra 
dette møtet ble av RI sendt til alle verdens Rotary- 
klubber under overskriften «Pattern for the San 
Francisco Conference» og med oppfordringen 
om at «time for debate is now».

I 1949 sa FN’s første generalsekretær, Trygve 
Lie, i en tale på Rotary’s 40. Convention: «Jeg vil 
personlig takke alle rotarianere for deres forstå-
else for FN og den hjelp de har gitt til vårt arbeid.  
Sympatien og samarbeidet med rotarianere har  
alltid vært en inspirasjon og jeg er meget tilfreds 
med at FN og RI har så nære forbindelser.»

 Lederen for USAs FN-delegasjon, Warren R. 
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Austin, sa noe senere i et foredag på en rotary- 
konferanse: «Det langvarige og vanskelige  
arbeid med å bygge opp en verdensorganisasjon 
kunne ikke bli noe av uten deres hjelp. Men med 
den vet jeg at vi kommer til å lykkes.»

 En rekke av de rotarianere som deltok ved 
chartringen av FN var ledere av sine lands dele-
gasjoner og 5 av dem ble senere ledere for FNs 
Hovedforsamling. En av de første formenn 
(1949) for FN’s Hovedforsamling var tidligere 
visepresident i RI, generalen og Filippinenes 
FN-representant Carlos P. Romulo, som selv  
uttalte dette i et av sine foredrag:

 «Det er en bekreftelse på Rotarys idealer at en 
rotarianer nå presiderer over FNs Hovedfor-
samling. Til dette høye verv bringer jeg med meg  
Rotarys stolte tradisjoner. Her utøver jeg  
Rotarys misjon for menneskelig forståelse og 
Rotarys strålende holdning til godvilje, som er 
hovedhensikten med FN. Jeg sier åpent at  
Rotary har styrket mitt internasjonale perspek-
tiv og min menneskeforståelse og derved for- 
beredt meg for det store ansvar som ligger i å 
harmonisere alle regjeringers anstrengelse for å 
oppnå fred og sikkerhet for menneskeheten.»

Formannskapet i FN’s Hovedforsamling ble i 
1952-53 overtatt av den canadiske utenriks- 
minister, rotarianeren og i 1958 mottaker av  
Nobels fredspris, Lester B. Pearson, som takket 
for fredsprisen i Universitetes Aula i Oslo ved å 
sitere Rotarys fremmøte-regel slik: «Hvordan 
kan det bli fred i verden når folk ikke kjenner 
hverandre og hvordan kan folk bli kjent med 
hverandre når de ikke møtes.»

 Det er grunnlag for å konstatere at Rotarys  
idegrunnlag og praksis har hatt stor innflytelse 
på mange områder i det internasjonale samfunn.

MENNESKERETTIGHETER – HUMAN RIGHTS
Dette begrep ble første gang brukt på Rotarys 

31. Convention i Havana, Cuba, i januar 1940. 
Den 2. verdenskrig var i gang og rotarianerne  
ønsket å påpeke at der hvor befolkningen ble  
berøvet sin frihet, ville ikke Rotary kunne  
eksistere. Paul P. Harris skrev i sin bok: «Rotary 
ble født i frihetens land og kunne vært født i et 
hvilket som helst fritt land, men ikke i et despoti.»

 Resolusjonen (nr. 40-15) fra Convention på 
Cuba hadde denne ordlyd:

 «De katastrofale tider gjør det nødvendig å  
gjenta for rotarianere over hele verden at Rotary 
er basert på serviceidealet. Der hvor frihet, rett-

ferdighet, sannhet, ordets ukrenkelighet og  
respekt for menneskerettigheter ikke etterleves 
kan ikke Rotary fungere og dets idealer ikke 
råde. Disse prinsipper er ufravikelige for Rotary 
og grunnleggende for opprettholdelse av inter-
nasjonal fred og orden og for alle menneskelige 
fremskritt.» 

 Det sentrale engelske begrep i den engelske 
tekst var «human rights». Det store antall rota-
rianere som virket på begge arenaer – i FN’s og i 
Rotary – bar med seg disse tanker inn i FN-sys-
temet og var medvirkende til utformingen av 
FN’s menneskehetsærklæring i 1948. Det vises 
til de mange rotarianere som fulgte, påvirket og 
ledet FN-prosessen fra starten. 

ROTARY OG UNESCO
Samtidig som Chamberlain gjennomførte sitt 

«peace in our time»–møte med Hitler, flyktet  
mange kjente personligheter fra Europa til  
England. Blant disse var Tsjekkoslovakias  
president C. Hertzog og utenriksminister Jan 
Masaryk, begge rotarianere. Sistnevnte hadde 
vært ambassadør i London og var blant dem som 
kom til å spille en aktiv rolle i det internasjonale 
Rotary-miljø der.

I årene 1941-43 ble det arrangert en serie  
store Rotarymøter med fokus på den kommende 
etterkrigstid og med særlig vekt på gjenopp- 
rettelse («reconstruction») og sikring av fred, 
gode internasjonale relasjoner og utdannelse for 
ungdom. 

Med støtte fra den britiske regjering og fra en 
rekke lands ambassader arrangerte Rotary dertil 
en stor konferanse i juni i 1942, under ledelse av 
tidligere RI-president (1930-31), den første fra 
Europa, londoneren Sydney Pascal. Foruten  
Rotary deltok representanter for 23 lands  
regjeringer, utdannings- og ungdomsorganisa-
sjoner på denne konferansen. Med utgangs-
punkt i to resolusjoner som der ble vedtatt, var 
grunnstenen til UNESCOs opprettelse lagt. 
(The United Nations Educational, Social and 
Cultural Organisation). I tillegg til å gå inn for ett 
felles språk i all internasjonal kommunikasjon, 
var det vedtaket om ungdomsutveksling som 
kom til å bli kjernen i budskapet fra denne  
konferansen.

 Det var som en honnør for det arbeid som ble 
nedlagt i London under krigen at det første møte 
i FN’s hovedforsamling ble lagt nettopp dit i  
januar 1946. Den 16. januar arrangerte Rotary en 
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stor middag og mottakelse for delegatene fra alle  
deltakende land, med en rekke fremtredende 
statsledere som foredragsholdere, heriblant 
Tsjekko slovakias president Hertzog. Det ble 

kommentert at denne anledning satte punktum 
for en tett samarbeid mellom Rotary og  
nasjonale ledere fra mange land, som oppholdt 
seg i England som flyktninger. 

HVORDAN BLI MEDLEM AV ROTARY?
Det er ikke mulig selv å melde seg inn i en klubb, 
men det er absolutt mulig å ta kontakt med en 
klubb og melde sin interesse. Gå inn på ”klubber i 
Norge” og finn det området du er interessert i og/
eller bor. Derfra kan du finne klubber i området 
og se hvem du kan kontakte for videre informa-
sjon. 

Rotary var verdens første serviceorganisa-
sjon. Det er yrkesbasert medlemskap, noe som 
gir organisasjonen en unik styrke. Medlemmene 
deles inn etter yrkesklassifikasjon. Personer 
som har vært tilknyttet et av Rotarys mange pro-
gram, eller vært ute som frivillig rotaryarbeider 
på et av de mange prosjekter, kalles Alumni og 
har egen klassifikasjon. Bredden i yrkeserfaring 
er viktig, og selv om organisasjonen ble åpnet for  
kvinnelig medlemskap i 1989 ser vi enda at en 
del typiske kvinneyrker er underrepresentert. 

Rotary er et lokalt og internasjonalt nettverk 
med spennende muligheter for aktive yrkes- 
utøvere og ressurspersoner som ønsker å utvikle 
sin yrkesmessige kompetanse og bruke sine  
ressurser lokalt, nasjonalt og internasjonalt i  
tjeneste for andre. 

Rotary består av engasjerte og motiverte  
kvinner og menn, som har høy etisk standard 

som mål. Rotary er en unik verdensomspennen-
de service-organisasjon som gir muligheter for 
menneskelig og faglig utvikling på tvers av all 
grenser.  

MOTTO: ”SERVICE ABOVE SELF 
- Å GAGNE ANDRE” 
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ROTARYKLUBBEN
ETABLERING AV NY ROTARYKLUBB 

En ny rotaryklubb etableres med «fadder-
skap» fra en eksisterende klubb i sitt område, 
enten som en tilleggsklubb med samme territo-
rium som den gamle, eller med et særskilt utskilt 
territorium. Hvis det allerede er en klubb med 
kveldsmøter i området, kan det være mulig å 
starte en ny frokost- eller lunsjklubb.

Initiativet til nyetableringen tas gjerne av en 
klubb eller av distriktsguvernøren. Guvernøren 
oppnevner en representant - GOSPREP  
(«Governors Special Representative») - blant 
medlemmene av den eksisterende klubben. Det 
må være minst 20 medlemmer før ny klubb kan 
etableres. Når minimumsvilkårene for inn- 
treden i Rotary International er oppfylt, holdes 
et organisasjonsmøte til foreløpig organisering 
av klubben. Fra dette tidspunkt kalles klubben 
«provisional» og starter regelmessig møtevirk-
somhet. På et litt senere tidspunkt godkjenner 
RI klubben og utsteder «charter» for den. 

Det anbefales at nye klubber blir støttet  
(mentored) for to til tre år etter at den er etablert.
Kravet til nye klubber er: 
• Lage klubblover
• Minimum 20 charter medlemmer 
• Velge klubbstyre 
• Betale kontingent (charter fee) 
• Holde ukentlige møter 
• Velge navn på klubben 
• Bli godkjent av styret i Rotary International 

District extension committees hjelper 
med organisering av nye klubber, og bistår med å 
finne områder som egner seg for etablering av nye 
klubber. 

De fem tjenestegrener (Avenyer) er de filo- 
sofiske hjørnestenene som klubbens aktiviteter 
baserer seg på:
• Klubbtjenesten – skal styrke fellesskapet og
 sikre effektiv drift av klubben. 
• Yrkestjenesten – skal motivere rotarianere til 
  å tjene andre gjennom sine yrker, og vise etisk
 framferd. 
• Samfunnstjeneste – dekker de lokale pro- 
 sjekter og aktiviteter klubben har og deltar i.
• Internasjonal tjeneste – Rotary’s humanitære
 innsats rundt om i verden som direkte hjelp, og

 for å bidra til internasjonal forståelse og freds-
 skapende arbeid. 
• Ungdomstjenesten – Arbeid for å anerkjenne 
 den positive endring yngre mennesker bidrar 
 med. Det skjer bl.a. gjennom lederutvikling 
 (RYLA), serviceprosjekter (lokalt og inter- 
 nasjonalt) og utvekslingsprogrammer. 

STYRET 
Klubbens øverste myndighet er styret. Det  

velges for et år om gangen, og består som regel av 
president, visepresident, past president og 3-6 
styremedlemmer, hvorav en sekretær og en  
kasserer. RI anbefaler nå mer og mer at eks.  
sekretær og kasserer innehar vervet for flere år. 
Klubben ledes av klubbpresidenten. Styrets 
sammensetning og oppgaver er nærmere  
beskrevet i Rotarys klubblov og vedtekter.

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAP
I Rotarys lover er det satt betingelser/krav til 

dem som skal bli medlemmer av en rotaryklubb. 
Organisasjonen ønsker ”inspired individuals” 
som medlemmer, ressurspersoner som ønsker å 
bruke sine kunnskaper i tjeneste for andre.

I korthet kan de sammenfattes i følgende 
hovedkrav: 
• Være voksne personer med god karakter og 
 med god anseelse i utøvelsen av sitt virke
• Være personlig og gjerne virksom innen den 
 klassifikasjon som vedkommende 
 dekker.
• Ha sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens 
 (eller nærmeste tilgrensende klubbs eller  
 kommunes) territorialgrense. 

Når det gjelder former for medlemskap og 
opphør av medlemskap henvises til Rotarys  
lover og vedtekter. 

LOVER OG VEDTEKTER
Rotary International har vedtatt hovedstruk-

turen i klubbgrunnloven som gjelder for alle  
rotaryklubber, samme hvor på kloden klubben 
måtte befinne seg. Denne loven skal etterleves, 
og klubbene kan ikke forandre eller fravike den. 
Det er videre gitt særskilte standardvedtekter 
for fastsettelse av klubbens interne organisa-
sjonsmønster, møtested og tid m.m. I vedtektene 
er klubbene gitt visse friheter og valgmuligheter 
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som kan avpasses etter klubbens størrelse m.m. 
Rotary er ingen hemmelig organisasjon, og det 
finnes ingen hemmelige, rituelle opptakssere-
monier. De lover og regler som gjelder for orga-
nisasjonen er åpne og tilgjengelige for enhver 
som inviteres til å bli rotarymedlem eller av  
andre grunner ønsker å sette seg inn i Rotarys 
formål, lover og vedtekter. Klubblover og eksem-
pel på standardvedtekter er gjengitt i hånd- 
boken. 

ROTASJONSPRINSIPPET
Rotasjonsprinsippet innebærer at man  

normalt bare sitter et år i det enkelte verv i  
Rotary. Dette sikrer at man hvert år får fornyelse 
og variasjon i ledelse og drift av hvert ledd i orga-
nisasjonen. Men for å ivareta ønsket om konti-
nuitet, er det en del unntak fra hovedregelen. 
Prosedyrehåndboken «Manual of Procedure» 
nevner klubbfunksjoner som sekretær og kasserer 
og visse komitéformenn som anbefalte unntak 
fra rotasjonsprinsippet. 

KLASSIFIKASJONSPRINSIPPET
Klassifikasjonsprinsippet bygger på ønsket 

om å gi klubben en slik sammensetning at den 
gir et bilde av det samfunn den skal leve og virke 
i. I prinsippet skal man ved valg av nye medlem-
mer først bestemme seg for hvilke yrkesgrupper 
- klassifikasjoner - man ønsker å få representert 
i klubben, og så gå ut og finne en interessert, god 
representant for denne klassifikasjonen. Rotary- 
medlemmet er således forutsatt å være en  
representant for sitt yrke i rotaryklubben. 

 Klassifikasjonsprinsippet, med den yrkes-
messige spredning det innebærer, gjør klubbene 
til meget interessante forum for gjensidig orien-
tering og utveksling av erfaringer og meninger, 
og motvirker effektivt at klubbene utvikler seg 
til en fag- og/eller interesseorganisasjon.

Mens klubbvedtekter tidligere var under- 
ordnet obligatorisk standard Rotary Club  
Constitution, er det nå åpnet for større valgfri-
het når det gjelder møtene. Klubbene kan selv 
bestemme hvor ofte de vil ha møter, men det må 

være minst to pr. måned. Møteform kan veksle 
mellom online møter og standard møteform. 
Dag og tid kan varieres og klubben kan selv  
bestemme minstekrav til oppmøte. Det er heller 
ikke lenger krav om å føre oppmøtestatistikk, 
men det anbefales.

Møteplikten er heller en møterett, og gir med-
lemmene mulighet til å delta på rotarymøter 
over hele verden, treffe nye venner, bli kjent med 
andre kulturer og oppleve fellesskap og venn-
skap på tvers av kulturelle, politiske, etniske og 
andre grenser. Selv om klubbene er bundet til å 
respektere Rotarys lover og vedtekter, har de en 
meget stor grad av selvstendighet i valg av pro-
sjekter samt møte- og arbeidsprogrammer. Hver 
rotaryklubb er en autonom enhet innenfor de 
rammer Rotary Internationals lovverk setter. 
Innen Rotary International, som i andre sam-
menhenger, gjøres lover og vedtekter til  
gjenstand for fortolkninger. I slike fortolknings-
spørsmål er det nødvendig å se den aktuelle pro-
blemstillingen i videst mulig sammenheng og 
(hvis mulig) trekke inn eventuelle forarbeider og 
annet grunnlags-materiale som kan gi veiled-
ning om intensjonene med lov-/vedtektsteksten.

HJELPEMIDLER FOR KLUBBEN
De fleste norske klubber har egne websider 

med informasjon om klubben, medlemmene, 
møter og annet. Distriktene har sine websider 
med tilsvarende informasjon for distriktet, og 
Rotary i Norge har en felles webside som heter: 
rotary.no. Felles for alle rotaryklubber og dis-
trikter i hele verden er websiden: rotary.org. På 
websiden rotary.no er det oversikt over de  
norske brosjyrer og informasjonsmateriell som 
til enhver tid er tilgjengelig. Disse kan bestilles 
via klubbservice@rotary.no.

Via Rotary shop (se kontaktliste for Zürich- 
kontoret eller rotary.org) kan det bestilles trykk-
saker på engelsk og noen på svensk. I klubb- 
arbeidet anbefales det å søke støtte hos tidligere 
presidenter og andre klubbledere, distriktets 
ledere og i tillegg søke samarbeid og utveksle 
kunnskap og ideer med andre klubber.
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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.)



14  Norsk Rotary håndbok 2019->>

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.
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(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
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VEDTEKTER FOR XXXXXXX ROTARY KLUBB 
ARTIKKEL 1

DEFINISJONER 
1.  Styret:  
 Styret i Xxxxxxxxx Rotary Klubb. 
2.  Styremedlem:  
 Et medlem av klubbens styre. 
3.  Medlem:  
 Et medlem, unntatt æresmedlem i klubben. 
4.  Beslutningsdyktig flertall: 
 Det minste antall medlemmer av klubbens  
 samlede medlemmer som må være tilstede  
 når en avstemning skal foretas:  
 - en tredjedel av klubbens medlemmer for  
 avstemninger på klubbmøte og 
 - mer enn halvparten av styrets medlemmer  
 for avstemninger i styret.
5.  RI: 
 Rotary International. 
6.  År: 
 Den tolvmåneders periode som begynner 
 1. juli. 
_____________________________________________
Klubben kan selv bestemme hvordan den vil defi-
nere antall medlemmer som må være tilstede for å 
utgjøre et beslutningsdyktig antall.

ARTIKKEL 2

STYRET 
Denne klubbs øverste organ skal være styret, 

som minst skal bestå av: 
president, sist avtroppet president, innkommende 
president, sekretær og kasserer.
_____________________________________________

Standard Rotary Klubblov krever at an klubbs 
vedtekter skal inkludere artikkel 2. De tillitsmenn 
som er nevnt skal være medlemmer av styret. 
Men styret kan ha medlemmer i tillegg slik som 
visepresident, seremonimester, nominert presi-
dent eller andre tillitsmenn. Hvis klubben har en 
satellittklubb skal også komposisjonen av dens 
styre innbefattes i denne artikkel.

ARTIKKEL 3

VALG OG VALGPERIODENS LENGDE.
Punkt 1 

 - På et ordinært møte en måned før det årlige 
møte for valg av styre og andre tillitsvalgte, skal 
medlemmer nominere kandidater til president, 
sekretær, kasserer og andre åpne styreverv. No-
minasjon kan foreslås av en valgkomite eller 
som forslag fra medlemmene på møtet eller beg-
ge deler.

FORSLAG TIL KLUBBVEDTEKTER
ENHVER ROTARYKLUBB ER ANSVARLIG FOR AT 

KLUBBEN HAR VEDTEKTER I SAMSVAR MED RI SITT REGELVERK.

 

Klubbvedtektene utfyller Rotarys standardiserte klubblover og legger grunnlaget en ensartet praksis 
i klubben. De vedtektene som her er foreslått må sess på som anbefalinger. Tilpass dem slik at de  
avspeiler klubbens vanlige praksis, og påse at de ikke er i konflikt med RIs lover og vedtekter eller RIs 
standardiserte klubblover (unntatt hvor dette er tillatt.), eller RIs Code of Policies. Alle kapitler i  
Klubbvedtektene som klubben er pålagt å ha er tatt med i det følgende:
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Punkt 2 
 - Den kandidaten som får flest stemmer for 
hvert av styrevervene er valgt.

Punkt 3
 - Hvis en tillitsmann eller et styremedlemmene 
fratres sin posisjon skal de gjenværende med-
lemmene i styret oppnevne en ny.

Punkt 4
 - Hvis en valgt, men ikke tiltrådt tillitsmann  
eller styremedlem fratre sin stilling, skal de 
gjenværende ikke tiltrådte styremedlemmer  
utpek en ny.

Punkt 5
Valgperioden for hver funksjon er:
President  - ett år
visepresident - _________________
styremedlem - _________________
Kasserer - _________________
Sekretær - _________________
seremonimester - _________________
andre tillitsverv - _________________
Standard Rotary Klubblover pålegger klubben i 
sine vedtekter å spesifisere valgprosessen. Hvis 
det benyttes en valgkomite, må det opplyses om 
hvorledes komiteens medlemmer skal utpekes. 
Valgperioden for presidenter er spesifisert til ett 
år i Standard Rotary Klubblover.

ARTIKKEL 4

STYREMEDLEMMENES PLIKTER
Punkt 1
Presidenten skal lede klubb- og styremøtene.

Punkt 2
Den sist avgåtte president er styremedlem.

Punkt 3
Innkommende styremedlem skal forberede seg 
til sitt år som president og er styremedlem

Punkt 4
Visepresidenten skal lede klubb- og styremøtene 
i presidentens fravær.

Punkt 5
Et styremedlem skal delta på klubb- og styre- 
møter.

Punkt 6
Sekretæren skal følge opp medlemstall og inn-
rapportere oppmøtetall.

Punkt 7
Kasserer skal bokføre alle konti og presentere et 
årsregnskap.

Punkt 8
Seremonimester skal holde orden på klubb- 
møtene.
_____________________________________________
Se Rotary klubbleder-manualen for ytterligere 
opplysninger om rollen som styremedlem.

ARTIKKEL 5

MØTER
Punkt 1

Klubben skal avholde sitt Årsmøte ikke senere 
enn 31. desember for å velge tillitsmenn og styre-
medlemmer for det kommende Rotaryåret.

Punkt 2
Klubben møter som følger: ________________ 

Nødvendig beskjed skal gis til alle klubbens 
medlemmer i tilfelle avlysning eller forandring 
av møteplanen. 

Punkt 3 
Det avholdes styremøter hver måned. Når  

presidenten finner det formålstjenelig eller når 
minst to styremedlemmer forlanger det kan de 
med rimelig varsel innkalles til ekstraordinære 
styremøter.
_____________________________________________
Standard klubblov pålegger alle klubber å inklu-
dere artikkel 5 punkt 2 i sine vedtekter.

ARTIKKEL 6

KONTINGENT
Den årlige kontingenten til klubben er kr______.
Kontingenten betales som følger:________

Den årlige kontingenten innbefatter kontin-
gent til RI, abonnement på Rotary Norden,  
kontingent til distriktet, kontingent til klubbens 
drift og eventuelle andre Rotary eller distrikt  
avgifter. 
_____________________________________________
Standard klubblover pålegger klubben å inkludere 
artikkel 6 i klubbvedtektene.
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ARTIKKEL 7

STEMMEREGLER 
Avstemninger i klubben skal foregå ved munt-

lig stemmegivning, unntatt ved valg av styre og 
tillitsvalgte, som skal skje skriftlig. Styret kan 
også bestemme at en konkret beslutning skal av-
gjøres ved skriftlig stemmegivning.
_____________________________________________
Sett inn avstemningsreglene i satellittklubben 
her.

ARTIKKEL 8

KOMITEER
Punkt 1

klubbens komiteer arbeider for å oppnå de 
kortsiktige mål klubben har og mot langtids- 
planenes mål. Alle klubber skal ha de komiteer 
som er nevnt i artikkel 13, punkt 7 i Standard  
Rotary klubblover.

Punkt 2
Klubbens president er ex officio medlem av 

samtlige komiteer og har samme rettigheter som 
de regulære komitemedlemmene.

Punkt 3.
Formannen i komiteene er ansvarlig for komite- 

ens regulære møter og alle aktiviteter i komiteen, 
han leder og tilrettelegger komiteens arbeid og 
rapporterer til styret alt som komiteen foretar 
seg.

ARTIKKEL 9

ØKONOMI
Punkt 1

Før begynnelsen av året skal styret utarbeide 
et budsjett over de estimerte inntekter og ut- 
gifter.

Punkt 2
Kasserer skal plassere klubbens penger i de 

banker eller pengeinstitusjoner som styret har 
bestemt, fordelt på to konti, en for klubbens  
operasjonelle kostnader og en for service- 
prosjekter.

Punkt 3
Alle regninger skal betales av kasserer eller en 

annen tillitsmann som er gitt fullmakt hertil, i 

tillegg skal to andre tillitsmenn eller styremed-
lemmer godkjenne utbetalingene.

Punkt 4
Hvert år skal en kvalifisert person nøye 

revidere alle finansielle transaksjoner.

Punkt 5
Hvert klubbmedlem skal årlig motta en over-

sikt over klubbens økonomiske stilling.

Punkt 6
Økonomiåret går fra 1. juli til 30. juni.

ARTIKKEL 10

NYE MEDLEMMER
Punkt 1

Et medlem foreslår en kandidat for medlem-
skap til styret, eller en annen klubbe foreslår 
overføring av en av sine nåværende eller tidlig- 
ere medlemmer til klubben. 

Punkt 2
Styret godkjenner eller avviser kandidaten 

innen 30 dager og opplyser forslagsstiller om av-
gjørelsen.

Punkt 3
Hvis styret aksepterer den foreslåtte kandida-

ten som ny medlem, vil den foreslåtte bli invitert 
til å bli med i klubben.
_____________________________________________
En prosedyre for enhver av klubbens medlemmer 
å tilkjennegi uenighet kan inkluderes her.

ARTIKKEL 11

VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtekter kan endres i et hvilket som 

hest klubbmøte. Endring av klubbens vedtekter 
krever at det sendes skriftlig informasjon til alle 
klubbens medlemmer minst 10 dager før møtet 
skal avholdes, at antall medlemmer til stede er 
minst det antall som kreves for å være beslut-
ningsdyktig antall og at endringen vedtas med 
mer enn to-tredjedels flertall. Enhver endring av 
vedtektene må være konsistent med Rotary 
klubblover, Lover og Vedtekter for RI og Rotary 
Code of Policies.
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FREMMØTEREGLER
A jour pr mai 2019

Reglene for fremmøte finnes i Club Secretary´s 
Manual og i The Standard Rotary Club Constitu- 
tion. 

HVERT MEDLEM SKAL HA:
Minst 50 % fremmøte i hvert halvår, men slik 

at fremmøte i egen klubb utgjør minst 30  
prosent. Et medlem har normalt ikke adgang til å 
hoppe over fire etterfølgende møter. Fremmøte 
gis bare for medlem som er til stede minst 60 
prosent av møtetiden.

Medlemmer hvis alder og medlemskap til 
sammen utgjør minst 85 år, kan bli unntatt fra 
fremmøteplikten og derfor ikke telle med i frem-
møtestatistikken dersom de søker om det, og 
styret godkjenner søknaden. Jfr. The Standard 
Rotary Club Constitution Artikkel 9 – 3 b.

Det samme gjelder dem som har fritak et år 
Artikkel 9–4. (Frammøteplikten for «Current 
Officers i RI».

Medlemmer med innvilget permisjon etter  
Artikkel 9–3a, reduserer ikke antall medlemmer 
som skal telles med i nevneren ved utregning av 
fremmøteprosent. Fritak fra fremmøte etter 
denne regelen kan normalt ikke gis for mer enn 
12 måneder (unntatt langvarig sykdom - se  
Artikkel 9 – 3a). Klubbene skal rapportere frem- 
møte online på http://medlemsnett.rotary.no

14-DAGERS REGELEN
Medlemmer som går glipp av et møte, kan er-

statte dette ved å ha godkjent fremmøte for sup-
plerende møter 14 dager før eller etter fraværet, 
dersom en av følgende forutsetninger foreligger:

Medlemmet deltar i minst 60 % av et godkjent 
møte i en annen Rotaryklubb.

Fremmøte på vanlig møtested til riktig tid skal 
godkjennes, selv om den andre klubben har  
flyttet eller avlyst sitt faste møte.

Tillitsvalgt (Officer) på aktivitet/oppdrag for  
Rotary i kraft av sitt verv i Rotary International  
eller som medlem av en komité under Rotary  
International m.m. Gjelder også møter i Distrikts- 
råd og Distriktsadministrasjon iverksatt av  
Distriktsguvernører, samt Distriktssamling og 
Distriktskonferanse.

Deltagelse i fjerntliggende prosjekter støttet 
av Distriktet der vanlige møter ikke er tilgjenge-

lige. Deltagelse i møter i en Rotaract- eller  
Interact klubb, Rotary Community Corps eller 
Rotary Fellowship. Deltagelse i klubbprosjekt 
eller klubbaktivitet/møte som er autorisert av 
styret. (Club Service Project og Club Sponsored 
Community Event). Deltagelse i et styremøte  
eller komitémøte der medlemmet inngår, der-
som klubbens styre avgjør at slike møter skal gi 
fremmøte. (I normal praksis begrenses dette til 
styre- eller komitémøter utenfor vanlig møtedag).

Bekreftet fremmøte fra en Rotary e-club web-
site som medfører gjennomsnittlig 30 minutter 
aktiv deltagelse.

Det er viktig at medlemmene informerer  
sekretær/statistikkfører om besøk i andre klub-
ber eller deltakelser som nevnt over. Sekretær/
statistikkfører må så, ved behov, gi godkjent 
frammøte når det er meldt om slike besøk de 
siste 14 dager. Dersom et medlem har mer enn 
100 prosent fremmøte som følge av besøk, må 
dette noteres og eventuelt benyttes som ”make 
up” neste 14 dager. Et medlem kan aldri ha mer 
enn 100 prosent fremmøte.

14-dagersregelen kan gi konsekvenser for 
fremmøte i foregående og etterfølgende måned i 
forhold til den norske praksis med rapportering 
den 10. i påfølgende måned. Klubbene må derfor 
ha rutiner som fanger opp evt. godkjente møter 
(etter 14-dagersregelen) mellom 10.-14 dag i på-
følgende måned.

Det gis også fremmøte for enkelte Rotary- 
aktiviteter som kolliderer med vanlig møtetids-
punkt, for eksempel eksterne arrangementer/
aktiviteter i klubb- eller distriktsregi.

AVLYSNING AV MØTER
Klubben kan avlyse inntil fire møter pr år, men 

maksimum tre etter hverandre.
I tillegg kan møter avlyses i tilknytning til  

helligdager.
Dødsfall blant klubbmedlemmer.
Epidemi eller katastrofe.
Væpnet konflikt som medfører fare for liv og 

helse blant medlemmene.
For at klubben skal ha kjennskap til  
gjeldende regelverk er det viktig at klubb- 
sekretæren for etterfølgende år deltar på  
Distriktssamlingen for opplæring (foregår  
vanligvis i perioden mars-mai).
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ROTARY CLUB LOCATOR APP
Du kan nå søke etter Rotary klubber med RI sin 
gratis mobil app. Du laster ned appen fra Apple 
sin Appstore eller Android sin Google Play- 
butikk - appen heter Rotary Club Locator fra  
Rotary International.

For å finne en klubb kan du søke på bl.a.  
nøkkelord, land, distrikt, møtedag og klubbnavn.

En funksjon som heter Near Me er kjempebra 
for å finne klubb(er) som er i nærheten av der du 
befinner deg. GPS-en viser vei til ønsket klubb- 
adresse.

NB! Betinger at klubben har oppdatert klubb-
informasjon i det norske medlemsnettet.
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AG Bjørn Rismyhr fra Karmøy-Vest 
Rotaryklubb er en stolt Rotarianer. 
Han synliggjør Rotary med eget 
Rotary-skilt på bilen sin.

SOSIALE NETTVERK

Rotary International benytter de fleste sosiale 
medier som informasjonskanaler. RI er godt 
synlig på bl.a. Instagram, Flickr, LinkedIn,  
Youtube, Twitter og Facebook.

Norfo oppfordrer klubber og distrikt til å ta i 
bruk sosiale medier til info og synliggjøring. 

Ta kontakt med distriktets representant i 
Kommunikasjonskomitéen i Norfo dersom  
Rotaryklubben ønsker hjelp til å komme i gang 
med å ta i bruk de ulike sosiale mediene.

Rotary i Norge har en egen facebookside, følg 
oss på facebook, søk på ”Rotary i Norge”.
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Distrikt 2250 
Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane

Distrikt 2260 
Østfold - Akershus - Töcksfors i Sverige

Distrikt 2275 
Nordmøre - Trøndelag - Nord Norge -  
Svalbard

Distrikt 2290 
Vestfold - Telemark - Agder 
(Aust- og Vestagder slås sammen til Agder fra 
1.1.2020)

Distrikt 2305 
Hedmark - Oppland - Sunnmøre -  
Romsdal - Eda i Sverige

Distrikt 2310 
Oslo - Asker og Bærum - Buskerud

DE NORSKE DISTRIKTER
Fram til 1953 var det bare ett distrikt i Norge. I 

1953 ble landet delt i to distrikter, men det var 
gro-tid og vekst for Rotary i Norge, og allerede i 
1955 ble landet delt i tre distrikter. Samme år ble 
det også innført tre siffer i distriktsnumrene, og 
vi hadde da distrikt 127, 129 og 131. I 1967 var det 
behov for ytterlige deling, og vi fikk fire distrikter 
i Norge.

Antallet holdt seg til 1973, da det ble ny deling, 
denne gang til seks distrikter, men fremdeles 
med tre siffer i distriktsnumrene. Fra 1985 ble 
landet inndelt i syv distrikter, slik vi kjenner 
inndelingen fram til 2011, da vi gikk tilbake til 
seks distrikter.

Distriktsnummer med fire siffer (eks 2250) 
ble innført i 1991.
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Guvernører i distrikt 2250

DG 2018-19: 
Arild Sundland Dale 
Arna RK 
Mobil: +47-911 48 041 
E-post: arild.dale@bkkfiber.no

DG 2019-20:
Odd Henning Johannesen
Karmøy RK 
Mobil: +47 480 00 665 
E-post: odd.henning.johannessen@skole.rogfk.no

DG 2020-21:
Jostein Osnes
Stord RK
Mobil: +47 901 67 912
E-post: josteinosnes@gmail.com

DISTRIKT 2250
MØTETID OG STED - SE MEDLEMSNETT 

FOR MERE INFO SE WWW.D2250.ROTARY.NO

Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane
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Guvernører i distrikt 2260

DG 2018-19 
Rune Magnussen
Nannestad RK
Mobil: +47 934 14 007 
E-post: rm007@online.no

DG 2019-20
Jutta Bachmann
Nesodden RK 
Mobil: +47 908 32 053 
E-post: info@jutta-bachmann.com

DG 2020-21:
Ine Barlie
Kolbotn RK
Mobil: +47 911 74 401
E-post: i-barlie@online.no

DISTRIKT 2260
MØTETID OG STED - SE MEDLEMSNETT 

FOR MERE INFO SE WWW.D2260.ROTARY.NO

Østfold - Akershus - Töcksfors, Sverige
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Guvernører i distrikt 2275

DG 2018-19:
Thor O. Olsen
Trondhjem RK
Mobil: +47 911 07 788
E-post:  thor.o.olsen@ntnu.no

DG 2019-20: 
Ole Jørgen Kjellmark
Røros RK
Mobil: +47 901 05 566
E-post:  ojkjellmark@hotmail.com

DG 2020-21:
Terje Gaarden
Åsen RK
Mobil: +47 920 27 316
E-post: terje@gaarden.as

DISTRIKT 2275
MØTETID OG STED - SE MEDLEMSNETT 

FOR MERE INFO SE WWW.D2275.ROTARY.NO

Nordmøre - Trøndelag - Nord Norge - Svalbard
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Guvernører i distrikt 2290

DG 2018-19:
Gaute Melhus Johannessen
Lyngdal RK
Mobil: +47 909 72 133 
E-post: gautejo42@gmail.com

DG 2019-20
Sten Hernes
Re RK 
Mobil: +47 994 46 882 
E-post: sten.hernes@gmail.com

DG 2020-21:
Berit Reppesgård
Sandefjord Øst RK
Mobil: +47 474 67 499
E-post: beri-rep@online.no

DISTRIKT 2290
MØTETID OG STED - SE MEDLEMSNETT 

FOR MERE INFO SE WWW.D2290.ROTARY.NO

Vestfold - Telemark - Agder  (Aust- og Vestagder slås sammen til Agder fra 1.1.2020)
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Guvernører i distrikt 2305

DG 2018-19: 
Arvid Blindheim
Vestnes RK 
Mobil: +47 913 28 056 
E-post: arvid.blindheim@icloud.com

DG 2019-20
Vigdis Osbak
Alvarheim RK
Mobil: +47 928 86 241 
E-post: vosbak@hotmail.com

DG 2020-21:
Roald Torstein Fiksdal
Vestnes RK
Mobil: +47 995 89 040
E-post: roald.fiksdal@gmail.com

DISTRIKT 2305
MØTETID OG STED - SE MEDLEMSNETT 

FOR MERE INFO SE WWW.D2305.ROTARY.NO

Hedmark - Oppland - Sunnmøre - Romsdal - Eda i Sverige
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DISTRIKT 2310
MØTETID OG STED - SE MEDLEMSNETT 

FOR MERE INFO SE WWW.D2310.ROTARY.NO

Oslo - Asker og Bærum - Buskerud

Guvernører i distrikt 2310

DG 2018-19: 
Svein Eystein Lindberg
Hønefoss Øst RK
Mobil: +47 404 00 934 
E-post: svein@rnf.no

DG 2019-20:
Baard Lund
Nordstrand RK
Mobil: +47 917 36 416
E-post: blu@kalunanordic.com

DG 2020-21:
Inger-Marie Schytte Blix
Drammen RK
Mobil: +47 971 52 464
E-post: inger.marie.blix@gmail.com
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1927-28: Nils Parmann, Oslo 
1928-29: Jacob Dreyer, Stavanger 
1929-30: Hans Florelius, Oslo 
1930-31: Johannes Martens, Oslo 
1931-32: Thorleif Evanths, Bergen 
1932-33: Reidar Brekke, Trondheim 
1933-35: Holger Sinding-Larsen, Oslo 
1935-36: Eilif Amundsen, Bergen 
1936-37: T.R. Olsen, Stavanger 
1937-38:Yngvar Hvistendahl, Tønsberg 
1938-39: Leif S. Rode, Oslo 
1939-46: Bjarne Didriksen, Sarpsborg 
1946-47: Conrad Bonnevie-Svendsen, Oslo 
1948-49: Chr. Bøgh-Tobiassen, Kristiansand 
1949-51: Sigv. Jorfald, Oslo 
1951-52: Elias Sandvig, Kopervik 
1952-53: Chr. Lindboe, Tønsberg 
1953-54:
78: Rolf Thingvold, Bodø 
79: Chr. Lindboe, Tønsberg 
1954-55:
78: Thv. Krohn-Hansen, Trondheim 
79: Chr. Lindboe, Tønsberg 
1955-56:
127: Kristian Langlo, Ålesund 
129: Chr. Bøgh-Tobiassen, Kristiansand 
131: Erling Ingolf Hagen, Oslo 
1956-57:
127: Ludvig Brandtzæg, Mo i Rana 
129: John Johnsen, Kristiansand 
131: Harald Ross, Kongsberg 
1957-58:
127: Jens Berling, Lødingen 
129: Torodd Mürer, Risør 
131: Thorkil F. Aschehoug, Halden 
1958-59:
127: Ragnvald Bakke, Sandnessjøen 
129: Gudmund Juell, Kragerø 
131: Peter Høeg, Drammen 
1959-60:
127: Karl Seiness, Kirkenes 
129: J.W. Eide, Bergen 
131: Jens Bugge Olsen, Fredrikstad 
1960-61:
127: Thorvald Wiig, Lade
129: Haakon Martinsen, Mandal 
131: Eivind S. Engelstad, Gimle 
1961-62:
127: Odd Bryhni, Kristiansund 
129: Jacob P. solheim, Vennesla 
131: Conrad Vogt-Svendsen, Oslo 

1962-63:
127: Asbjørn Vik, Narvik 
129: Fredrik Meling, Haugesund 
131: Osvald Martinsen, Ski 
1963-64:
127: Jack Nielsen, Lade 
129: Håkon Unger Thorsen, Stavanger 
131: Birger Damm, Horten 
1964-65:
127: Birger Grønn, Trondheim 
129: Erik Blakstad, Risør 
131: Johannes Kaasa, Kongsvinger 
1965-66:
127: Karsten Larsen, Aalesund
129: Carl Ludvig Godske, Bergen 
131: Malm Vanberg, Kongsberg  
1966-67:
127: Wilh.A.Tønnessen, Trondheim 
129: Odd Woxholt, Arendal 
131: Alf Myhre, Brummunddal 
1967-68:
127: Magnar Hellebust, Harstad
128: Olav Kårstad, Volda 
129: Trygve Langslet, Sandefjord 
131: Reidar Gramm Bruusgaard, Oslo 
1968-69:
127: Ole Jakhelln, Bodø 
128: Herman Døhlen, Kristiansund 
129: Peter Wessel, Drammen 
131: Jofred Stortrøen, Mysen 
1969-70:
127: Otto S. Knudsen, Trondheim 
128: Birger Heiberg Andersen, Stord 
129: Knut Authen, Skien  
131: Jakob Omholt-Jensen, Oslo 
1970-71:
127: John Eikås, Kirkenes
128: Claus Egil Feyling, Sogndal 
129: Christian Larsen, Hønefoss, 
131: Anth. B. Nilsen, Rygge 
1971-72:
127: Sigurd Vik, Levanger 
128: Joachim Rønneberg, Ålesund
129: Sverre Walter Rostoft, Kristiansand
131: Waldemar Platou, Oslo 
1972-73:
127: Isak Mendelsohn, Trondheim 
    Wilhelm A Tønnesen, Trondheim 
128: Conrad Mohr Kjær, Bergen 
129: Paul Gløersen, Skien
131: Helge Sem-Jacobsen, Bryn 

TIDLIGERE DISTRIKTSGUVERNØRER I NORGE
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1973-74:
125: Sivert Kvinnsland, Sandnes 
127: Jan Brandt Fossbakk, Tromsø 
128: Guttorm Hareide, Hareid 
129: Axel Thv. Marthinsen, Sem 
130: Sigurd Moland, Konnerud
131: Ernst Ekra, Strømmen 
1974-75:
125: Willy Lund-Johansen, Årdalstangen 
127: Eiliv Eliassen, Harstad 
128: Per M. Sandvik, Trondheim,  
129: Reidar Klingberg, Porsgrunn 
130: Per Olof Stømner, Elverum 
131: Leif K. Haugan, Oslo 
1975-76:
125: Ragnvald Ribsskog, Stavanger 
127: Judolf Torgersen, Kirkenes
128: Kåre Mølmen, Molde 
129: Ørnulv Hatledal, Stavern 
130: Bjarne Ellefsen, Lillehammer 
131: Leif Fr. Koxvold, Nordstrand
1976-77:
125: Kolbein Sydnes, Stord 
127: Finn Spirdal, Bodø 
128: Olav Karoliussen, Namsos
129: Fredrik Borchenius, Horten
130: Bernt Steenberg, Drammen
131: Knut Greger Eriksen, Fredrikstad 
1977-78:
225: Bjørn Øye, Garnes
227: Odd Smith Robertsen, Tromsø 
228: Karstein Oddm. Vik, Sykkylven
229: Harald Thaulow, Larvik 
230: Asbjørn Austvik, Brandbu 
231: Odd Hopp, Bryn 
1978-79:
225: Bjørn Fraser, Stavanger 
227: Hans Rustenberg, Narvik
228: Dag Schefte, Oppdal 
229: Aage Chrf Torød, Farsund 
230: Kåre Blystad, Alvdal 
231: Roar Antonsen, Nordstrand 
1979-80:
225: Bjørn Fraser, Stavanger 
227: Søren Haraldstad, Alta
228: Ivar Isene, Giske
229: Frithjof Edvardsen, Kragerø 
230: Ola A. Robøle, Drammen 
231: Bjørn Eidsgaard, Majorstuen
1980-81:
225: Kristian Young Halvorsen, Egersund 
227: Peter Chr Hjort, Tromsø-Syd
228: Gunnar Groven, Steinkjer 
229: Torleif Aarstrand, Sandefjord

230: Karsten Smedsrud, Hadeland 
231: Alf Richard Bjerke, Ekeberg
1981-82:
225: Georg H. Thingvold, Førde 
227: Per Sletten, Mo i Rana
228: Per Svein Aasen, Ålesund
229: Magne Storaker, Kristiansand
230: Sigurd Engesland, Stange 
231: Ole Dokke, Råde, 
1982-83:
225: Alf C. Pettersen, Strand 
227: Harald Mentzoni, Tromsø 
228: Jon A Rostad, Verdal
229: Odd Johan Klev, Mandal 
230: Erich Erichsen, Hamar 
231: Finn Owren, Drøbak 
1983-84:
225: Robert Nergaard, Bergenhus 
227: Nils Sev. Egeness, Sandnessjøen 
228: Kjell Berentzen, Kristiansund
229: Ulf Lund Halvorsen, Sem
230: Fredrik J. Marstrander, Modum 
231: Fredrik-Christian Lassen, Oppegård 
1984-85:
225: Knut Gjerstad, Haugesund 
227: Arne Nilsen, Harstad
228: Erik Schønheyder, Oppdal  
229: Kaare Steel Groos, Kristiansand 
230: Harald Hoel, Lillehammer 
231: Bjørn Dahl, Bryn
1985-86:
225: Fredrik Oxaal, Hafrsfjord
226: Ivar Samset, Ås
227: Thormod Olsen, Sortland 
228: Bjørn Huseby, Volda
229: Ole Kristian Vaagland, Larvik Øst
230: Harald A. Haug, Kongsvinger 
231: Nils O Røed, Mjøndalen
1986-87:
225: Olav Harald Jensen, Bergen 
226: Peter Barfoed, Fredrikstad
227: Hans Høybakk, Bodø Øst
228: Bjørn Lund, Steinkjer
229: Kristian Fahlstrøm, Farsund
230: Hans J. Heieraas, Løten 
231: Christian Eitzen, Majorstuen
1987-88:
225: Henning Henriksen, Os
226: Kåre Flatraaker, Sarpsborg 
227: Kaare Isachsen, Narvik
228: John Leinslie, Sula
229: Leif Ellingsen, Nøtterøy 
230: Nils Vegan, Valdres 
231: Pål Prøitz, Athenæum 
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1988-89:
225: Bjørn Johansen, Stavanger
226: Anton Skulberg, Hobøl-Spydeberg
227: Lars Elling Anderssen, Tromsø syd
228: Finn Johannessen, Charlottenlund
229: Finn Backer Midbøe, Flekkefjord
230: Leif Kruge, Hamar 
231: Kjell Erik Johansen, Hurum
1989-90:
225: Lauritz Myklebust, Voss 
226: Svein Jansverk, Lillestrøm
227: Sverre Olsvik, Finnsnes
228: Kjell Fjærtoft, Spjelkavik
229: Gunnbjørn Røkkje, Stavern
230: Viggo Lunke, Elverum 
231: Arne Kjekshus, Bærum
1990-91:
225: Alfred Rød, Sauda
226: Finn A Næss, Rygge 
227: Johan Nordvik, Harstad syd
228: Rolf Midttømme, Skogn
229: Oddmund Wallevik, Kongsgaard
230: Kristoffer Jahren, Raufoss 
231: Harald Torhaug, Grorud
1991-92:
2250: Bjørn Wigand, Bergen-Vest
2260: Jan H. Spenning, Askin
2270: John Folstad, Mosjøen
2280: Bjørn Jordahl, Fosna 
2290: Petter Chr Steenstrup, Tønsberg
2300: Anton M Beck, Mesna 
2310: Arne Naper, Maridalen
1992-93:
2250: Jakob Wiig-Hansen, Sandnes
2260: Gudmund Aasheim, Nannestad
2270: Lars Opsal, Mo i Rana
2280: Knut Olsen, Melhus
2290: Egil Dalen, Porsgrunn 
2300: Albert Jacobsen, Hamar
2310: Roy Johansen, Mjøndalen
1993-94:
2250: Karl Magnar Lausund, Førde
2260: Magnar Enebakk, Nordby
2270: Peder Johan Fiskebeck, Kirkenes
2280: Ingvald Rørnes, Ørsta
2290: Leiv Grytten, Kristiansand Øst
2300: Gunnar Hvattum, Gjøvik
2310: Dan Meszansky, Oslo 
1994-95:
2250: Halvor Johan Bådsvik, Odda
2260: Øystein Kock Johansen, Drøbak
2270: Arne Tinus Austad, Tyromsø

2280: Halvard Øye, Melhus
2290: Sverre G. Grue, Borre
2300: Sverre O. Nyborg, Tynset
2310: Markus Storm-Jensen, Røa
1995-96:
2250: Halvor Pedersen, Stavanger Vest
2260: Per Chr Aune, Langhus
2270: Reidar Rødø, Lødingen 
2280: Bernt Gulla, Kristiansund
2290: Torstein Bryhn, Sandefjord
2300: Stein Bjørnsen, Kongsvinger
2310: Arnfinn Sæther, Hønefoss
1996-97:
2250: Tore Rogne, Torgalmenningen
2260: Elnar Seljevold, Fredrikstad
2270: Åsmund Fr. Thomassen, Fauske 
2280: Anders Binde, Trondheim-Vest
2290: Olav Berthelsen, Lillesand
2300: Arne Th. Mellerus, Hunn-Gjøvik
2310: Hans Rognstad, Furuset
1997-98:
2250: Jacob C. Øksnevad, Sandnes 
2260: Åge Pran, Strømmen
2270: Kjetil Ryssdal, Rana
2280: Johan Chr, Daae-Quale, Ørskog
2290: Anders K.F. Salvesen, Arendal
2300: Helge Skaar, Vinger
2310: Paul Johnsen, Maridalen
1998-99:
2250: Grunde Selås, Førde
2260: Per Gudmundsen, Skedsmokorset 
2270: Tor Woll, Harstad
2280: Einar A Fløttum, Stjørdal
2290: Christian Offenberg, Skien
2300: Ole Rønning, Lillehammer
2310: Johan G. Lorange, Skøyen
1999-2000:
2250: Leif Harald Kvaale, Arna
2260: Hans Peder Ulvin, Eidsvoll
2270: Emil Ståle Henningsen, Vestvågøy
2280: Roald Sporstøl, Herøy
2290: Ragnar Aasland, Sem
2300: Helge Strøm, Odal
2310: Lars Bucher-Johannessen, Bekkestua
2000-01:
2250: Erik B. Hjorth, Bergenhus
2260: Gunnar Eigeland, Nittedal
2270: Ulf Jensen, Tromsø
2280: Per Jan Hoem, Fosna
2290: Edrund Olaisen, Langesund
2300: Einar Hauge, Raufoss
2310: Arne Pran, Groruddalen



Norsk Rotary håndbok 2019->> 39

2001-02:
2250: Bjarne Velde, Karmøy Vest
2260: Arne Gundersen, Lørenskog
2270: Ludvig Karlsen, Hadsel død 1.7.01
      Oppnevnt av RI: PDG Tor Woll, Harstad
2280: Asbjørn Øye, Trondhejm 
2290: Anders Skipenes, Ulefoss
2300: Anders Greve-Løberg, Hamar Vest
2310: Trygve Rognan, Drammen Syd
2002-03: 
2250: Harald Bjørnevik, Florø
2260: Svein Håkon Pedersen, Sarpsborg
2270: Pål Paulsen, Narvik Victoriehavn
2280: Arne solem, Skogn
2290: Jan M Wesenberg, Kristiansand Vest
2300: Knut Korsæth, Mesna
2310: Eivind Karlsen, Bryn
2003-04:
2250: Egil Jørgen Eikanger, Bergen Vest
2260: Barry Matheson, Jessheim
2270: Henning Ivarrud, Bodø Øst
2280: Bjørn Haukebø, Molde Øst
2290: Finn Otterstad, Stavern
2300: Einar Hornemann Øfsti, Brummunddal
2310: Fritz Huitfeldt, Østensjø
2004-05:
2250: Egil Jørgen Eikanger, Bergen Vest
2260: Ole-Ludvik Kleven, Ås
2270: Kjell Johansen, Rana
2280: Magne Skudal, Ålesund
2290: Nils-Petter Svanhold, Gimsøy
2300: Anders J. Huuse, Mesna
2310: Sigurd Friis, Kongsberg
2005-06:
2250: Einar Hope, Åsane
2260: Herman Stabell, Skedsmokorset 
2270: Kjell Oskar Johansen, Rana
       Tor Woll, Harstad
2280: Ole Myrbekk, Stjørdal
2290: Egil Omdal, Mandal
2300: Jens Petter Aalborg, Nord-Odal
2310: Tore Alvig Solem, Kolsås
2006-07:
2250: Astrid Kløve-Graue, Voss
2260: Morten Bjerkan, Lørenskog
2270: Olav Winther, Finnsnes
2280: Per Ottesen, Trondhjem
2290: Svein Aanestad, Notodden
2300: Einar Henriksen, Mesna
2310: Asbjørn Lein, Nesbyen
2007-08:
2250: Carl Lewin, Kopervik

2260: Johan Hovdedalen, Mysen
2270: Arnt Nystad, Kirkenes
2280: Unni Alfei, Fosna
2290: Laila Lerum, Porsgrunn
2300: Snøfrid Skaare, Vinstra
2310: Sverre Bjønnes, Oslo
2008-09:
2250: Tor Leganger-Hansen, Askøy
2260: Åge Bjor, Tune
2270: Rolf M. Johnsen, Sortland
2280: Oddbjørn Øien, Sula
2290: Per A. Filseth, Nedenes
2300: Magne Sveen, Løten
2210: Lars W. Eide, Holmenkollen
2009-10:
2250: Ove Sembsmoen, Stavanger
2260: Ulf S. Henriksen, Nittedal
      Åge Bjor, Tune
2270: Dagfinn Christensen, Mo i Rana
2280: Asbjørn Norberg, Skogn
2290: Fred Schwabe-Hansen, Risør
2300: Per Joar Mediås, Raufoss
2310: Per Olav Stenseth, Lier Øst
2010-11:
2250: Ulf Torkelsen, Strand
2260: Lena Mjerskaug, Enebakk
2270: Kirsten Holmen, Bodø Øst
2280: Torbjørn Akersveen, Huseby-Flatås
2290: Inger-Britt Zeiner, Færder
2300: Ole Gillebo, Moelv
2310: Harald Bjørgo, Hønefoss Øst
2011-12:
2250: Ingunn Olsen Mossefin, Odda
2260: Steinar Wøllo, Kløfta
2275: Steinar Høgaas, Rana
2290: Ingrid Grandum Berget, Langesund
2305: Einar Driveklepp, Hadeland Syd
2310: Jon Henrik Leere, Grorud
2012-13:
2250: Johannes Hausken, Sola
2260: Jan Eddie Tinlund, Drøbak
2275: Jon Eidsvik, Stjørdal
2290: Njål Gjennestad, Sandefjord
2305: Margit Bjugstad, Lillehammer
2310: Arild Wilberg, Mjøndalen
2013-14:
2250: Tove Kayser, Bergen Sydvesten
2260: Elsa Nysveen, Årnes
2275: Hans E. Furfjord, Sortland
2290: Elisabet Stray, Kongsgaard
2305: Roy Heine Olsen, Elverum
2310: Marianne Smith Magelie, Oslo
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2014-15:
2250: Veena Gill, Åsane
2260: Jan Sverre Hansen, Råde
2275: Eiliv Todal Moe, Charlottenlund 
2290: Svein-Erik Jensen, Kristiansand
2305: Knut Kvalvågnes, Fræna
2310: Bjørg Månum Andersen, Groruddalen
2015-16:
2250: Jostein by, Førde
2260: Jon Ola Brevig, Fredriksten
2275: Jan Moslet, Husby
2290: Bjørn Jahren Aas, Stavern
2305: Odd Jarle Hagen, Hamar vest
2310: Trygve Danielsen, Bærums Verk
2016-17:
2250: Tore Rykkel, Os
2260: Johan L Østby, Enebakk
2275: Helge Schölberg, Harstad Syd
2290: Sigurd Arbo Høeg, Larvik
2305: Gunnar Kvalsund, Giske
2310: Runar Bakke, Lier øst

2017-18:
2250: Christin Sagen Landmark, Gandsfjjord
2260: Yvona Holbein, Strømmen
2275: Toralf Pedersen, Stjørdal
2290: Erik Gran, Tønsberg
2305: Wictor Sandvold, Ringebu
2310: Stig Asmussen, Oslo
2018-19:
2250: Arild Sundland Dale
2260: Rune Magnussen
2275: Thor O. Olsen
2290: Gaute Melhus Johannessen
2305: Arvid Blindheim
2310: Svein Eystein Lindberg

 
NORSKE STYREMEDLEMMER I ROTARY INTERNATIONAL

• Johannes Martens, Oslo, 1931-32 (Director)
• Nils H. Parmann, Oslo, 1938-39 (Vice President)
• Conrad Bonnevie-Svendsen, Oslo, 1948-49 (Director), 1949-50 (Vice President)
• Peter Wessel, Drammen, 1977-79 (Director)
• Asbjørn Austvik, Trondheim, 1991-92 (Director)
• Finn O. Johannessen, Trondheim, 1998-99 (Director), 1999-00 (Other Director)
• Barry Matheson, Jessheim, 2010-12 (Director)
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ROTARY I NORGE
Rotary kom til Norden og Norge med  

Kristiania Rotary Klubb 1. juni 1922 (charter 
dato). Klubben ble konstituert på Rotary’s  
fødselsdag 23. februar 1922.

Den norsk-amerikanske senator Olaf M. Ole-
son fra Fort Dodge Rotary Club, Iowa tok initia-
tiv til etablering av Kristianiaklubben. Ved  
byens navneforandring skiftet naturlig nok 
klubben navnet til Oslo Rotarykubb. Etter char-
terdato er Oslo Rotary-klubb også den eldste  
rotaryklubb i Skandinavia.

Oleson hadde deltatt på Rotary Internationals 
årskongress (Convention) i Edinburgh i 1921 - 
den første i Europa. Under et besøk i Norge tok 
han saken opp med gamle venner og henstilte til 
sin nevø, kaptein i Garden, Ola Five, å forsøke å 
få i stand en klubb i Kristiania. Den 13. oktober 
1921 etablerte Five en organisasjonskomité med 
seg selv som sekretær. Overrettssakfører og 
translatør Trygve H. Wegge ble klubbens første 
president og ved utløpet av 1922 hadde klubben 
17 medlemmer

Fra Kristiania/Oslo bredte Rotary seg utover  
landet. Oslo-klubben ble etter hvert fadder for 
en rekke andre klubber - først for Stavanger og 
Bergen Rotary Klubber i 1924.

Juileumsskriftet ”Rotary i Oslo 1921-1972” og 
femtiårsberetningen for rotarydistrikt 231 inne- 
holder detaljert informasjon om utviklingen fra 
starten.

Opprettelsen av det første rotarydisitriktet i  
Norge - forøvrig også det første i Norden - fant 
sted i 1927 med Nils Parmann (Oslo RK) som 
den første distriktsguvernør.

Norge fikk sin første Interact-klubb i 1964 
(Oslo) og sin første Rotaract-klubb i 1969  
(Gimle).

Norge er i dag ett av de land med den høyeste 
rotarianer-tetthet. Nesten hver 500 innbygger 
er rotarianer. Norge er delt inn i seks rotary- 
distrikter og har mer enn 280 klubber og mer 
enn 10.100 medlemmer.

H.M. Kong Harald er æresguvernør for de  
norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.

Styret i norges første Rotaryklubb.
(Gjengitt med tillatelse fra Oslo RK.)

Linjen går direkte fra Oslo RK, som Norges første klubb, 
til Oslo International Rotary klubb som ble chartret i 
januar 2012.
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ROTARYS TRE LEDERNIVÅ
Hva skjer mellom posisjonen som Rotary klubb-
president og Rotary International President. 
Rotary bygger på en organisasjonsform som har 
3 ledernivå.

• KLUBBPRESIDENT 
• DISTRIKTSGUVERNØR 
• ROTARY INTERNATIONAL PRESIDENT 
  MED RI STYRET (THE RI BOARD)

De fleste kjenner til hvordan en klubbpresi-
dent blir valgt og hvilke oppgaver han eller hun 
har med å lede sin klubb.

Rotary har ca 530 distrikt. Antallet varierer 
noe etter som enkelte distrikt blir for små og slås 
sammen med et annet, eller et distrikt blir så 
stort at det må deles opp i 2 distrikt.

De ca 530 distriktene har i gjennomsnitt ca 64 
klubber. Det betyr at vi idag har ca 34.000 Rota-
ryklubber spredt rundt omkring i verden i over 
200 land og geografiske områder.

Antall klubber pr. distrikt varierer også etter 
som enkelt klubber blir lagt ned eller slås 
sammen med en annen klubb og nye klubber  
etableres.

Til å lede disse distriktene velger klubbene i  
distriktene en guvernør som skal sitte i et år.  
Normalt vil hvert distrikt ha en DGN (en nomi-
nert guvernør) som blir valgt på en RI Conven- 
tion et år før han eller hun tiltrer som Guvernør. 
Vedkommende blir etter valget en DGE som  
betyr DG Elect (valgt). Når et år er gått blir ved-
kommende Distriktsguvernør (DG) og når året 
er omme endres tittelen til IPDG (Immediate 
Past District Governor). Etter et år forsvinner 
“I”en og man blir PDG – Past District Governor.

Det brukes store ressurser på å trene våre  
distriktsguvernører. De får opplæring på det 
norske GETS (Governor elect training seminar), 
GETS på sonenivå. Til slutt opplæring på  
International Assembly i USA: 
19.-25. january 2020
Manchester Grand Hyatt
San Diego, California,  USA 
7.-11. february 2021
Rosen Shingle Creek
Orlando, Florida, USA
16.-20. january 2022
Rosen Shingle Creek
Orlando, Florida, USA

Det er derfor viktig å ta godt vare på kompe- 
tansen som PDG’r besitter og sørge for at den  
brukes samtidig som den må oppdateres med  
jevne mellomrom.

I Rotaryåret 2010/11 innførte daværende RI  
president Ray Klinginsmith en hjelpefunksjon 
med tittel Rotary Coordinator – RC. Det blir på 
verdensbasis utpekt 42 RC’s og de utpekes for 3 
år. Fra før hadde man tilsvarende posisjon for 
The Rotary Foundation hvor det finnes 42 RRFC 
– Regional Rotary Foundation Coordinators, og 
nå har vi også fått 42 RPIC’s – Rotary Public 
Image Cordinators.

Disse koordinatorene er ikke en lederfunksjon 
i vanlig forstand men derimot en servicefunk-
sjon. Det vil si at de er til disposisjon for  
distriktsguvernørene med kompetanse og  
ressurser til å assistere med seminar, trening og 
annen hjelp når guvernørene eller andre i dis-
triktsledelsen, føler de kan ha behov for.

Det siste nivået i Rotary International’s  
ledelsesstruktur er RI President med The Board 
(styret).

Rotary International er organisert i 34 soner 
og ledes av et styre, The Board. Sonene omtales 
etter det nummeret de har fått. Styremedlem-
mene, som kalles «RI Directors», velges for 2 år. 
Hver sone er representert i styret hver annen  
periode, ved at to og to soner går sammen og 
veksler om å ha styrerepresentasjonen. 

Norge er en del av sone 18 og veksler om styre-
representasjon med sone 17. Sone 18 består av 16 
distrikter. Seks norske, to svenske, Polen, Litauen, 
Island og 5 danske distrikter som også represen-
terer Færøyene og Grønland. Sone 17 dekker de 
øvrige svenske distriktene, inkludert Latvia; 
Russland vest for Uralfjellene og de 5 finske  
distriktene, inkludert Estland. 

Fra 2020 er det innført noen endringer i 
valgsystemet. Sone 17 er delt i seksjoner når det 
gjelder valg av RI-direktør, mens sone 18 fun- 
gerer som ett valgområde. Det vil fortsatt bli 
valgt styremedlemmer hver annen periode fra 
henholdsvis sone 17 og 18. Men sone 17 vil la  
seksjonene rullere internt når det gjelder deres 
tur til å velge, mens sone 18 alltid holder det 
åpent for hele sonen både å fremme og å velge sin 
RI-direktør. Norge var sist representert i styret i 
perioden 2010 – 2012 med Barry Matheson. 
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I Rotary har vi tre formelle nivåer, klubb, distrikt og RI.

RI-PRESIDENTER 2018-2021

 

 

 

 

2018-19: 
Barry Rassin, East Nassau RK

New Providence, Bahamas 
 
 

 

2019-20: 
Mark Daniel Maloney, Decatur RK 

Alabama, USA 
 
 

 

2020-21: 
Holger Knaack,

Herzogtum Lauenburg-Mölln RK, Germany

Mens styrerepresentantene fungerer i to 2 år, 
velges RI Presidenten for ett år. RI Presidenten 
nomineres av en komité bestående av 17 repre-
sentanter fra sonene. I oddetallsår velges valg-
komiteen fra oddetalssoner og i partallsår velges 
de fra partallssoner. Som med distriktsguvernø-
rene og RI Directors velges de formelt på det år-
lige RI Convention.

En RI Director (styrerepresentant) nomineres 
av en komite bestående av en representant for 
hver av distriktene i den sonen representanten 
skal velges fra.

Mens styrerepresentantene sitter i 2 år sitter 
RI President kun i 1 år. RI Presidenten, nomi- 
neres av en komite bestående av en representant 
for 17 av de 34 sonene.

Som med distriktsguvernørene og RI  
Directors (styremedlemmene i RI styret) velges 
disse formelt på det årlige RI Convention.

Neste valg av RI-director/styremedlem i  
Rotary vil gjelde for hele sone 18 og valget skjer i 
2020 med styreperiode 2022-2024.
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DG District Governor 
DGE District Governor Elect 
DGN District Governor Nominee 
DGND  District Governor Nominee Designate 
PDG Past District Governor 

KVALIFIKASJONER TIL GUVERNØR-NOMINEE
Kvalifikasjonene som kreves for å bli nominert 
er listet i ”Manual of Procedure” og omfatter 
blant annet:

• Vært President i en hel periode, eller som  
 president i en ny klubb dersom perioden er på 
 minst seks måneder.
 • Være fullt inneforstått med og fysisk i stand  
 til å utføre de forpliktelser guvernørvervet  
 medfører enten man fremdeles er yrkesaktiv  
 eller pensjonist.  
• Må ha gjennomført International Assembly 
 (Guvernørskolen) 

Når en klubb fremmer en kandidat så må  
klubben forvisse seg om at vedkommende har de 
nødvendige kvalifikasjoner til å utøve lederskap, 
og har tilstrekkelig engelskkunnskaper til å  
kunne delta i diskusjoner på dette språk. 

Kandidaten må også bli gjort kjent i et avslutt- 
ende intervju med Nominasjonskomiteen de 
oppgaver en guvernør er pålagt av Rotary Inter-
national. 

NOMINASJONSKOMITEEN MÅ FORSIKRE 
SEG OM AT KANDIDATEN OG KLUBBEN 
FULLT UT FORSTÅR DE FORPLIKTELSER SOM 
DE PÅTAR SEG. 

KAMPANJE, STEMMEVERVING
En rotarianer skal ikke verve stemmer eller 

ordne kampanjer for valg til embete innenfor 
Rotary International og heller ikke tillate  
stemmeverving av noen andre på sine vegner; 
heller ikke skal brosjyrer, litteratur, brev eller 
annet materiale distribueres eller sirkuleres av 
en rotarianer eller på hans/hennes vegne til 
klubber eller klubbmedlemmer.

TIDSPLAN 
Nominasjonsprosessen for kandidater starter  

1.juli (3 år før tiltredelse) og avsluttes innen 31.  
desember som følger: 

• 1. juli:
 Nominasjonskomiteen konstitueres.

• 15. juli:
 DG ber klubbene foreslå kandidater innen 
 15. september. 

• 30. september:
 Tidsfrist for Nominasjonskomiteens  
 nominasjon av kandidat.  

NOMINASJON AV GUVERNØR 
Av PDG Egil Omdal med oppdateringer pr. november 2018

INNLEDNING
Når klubbene skal fremme kandidat for nomi-

nasjon til guvernør så er det formelle krav som 
må tilfredsstilles gitt i ”Manual of Procedure” 
(MOP), og i tillegg må kandidaten være kjent 

med og ha tid til den arbeidsbelastning i 3-4 år 
vervet medfører. Dersom vedkommende skulle 
bli valgt inn i Norfos styret som representant for 
sitt guvernørkull så medfører dette ytterligere  
engasjement som vist nedenfor.

ÅR 1. 
VALG AV DGND

ÅR 2. 
DGN

ÅR 3. 
DGE

ÅR 4. 
DG

ÅR 5. 
IPDG

ÅR 6>> 
PDG

På høsten fremmes kandidatens navn til 
nominasjonskomitéen. Komitéen sender sin 
innstilling til klubbene. Hvis det er konkurre-
rende kandidater avgjøres valget ved avstem-
ming pr. post. Valg av kandidat kunngjøres 
innen 31. desember. Kandidaten får tittel 
DGND. Prosessen er beskrevet i MOP.

Den nominerte 
presenteres 
på distrikts- 
konferansen. 
Får tittelen 
DGN.

DGE DG

(Styre- 
medlem 

Norfo 
hvis 

valgt)

IPDG PDG
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 Leder av komiteen underrette kandidatene  
 om komiteens vedtak.

• 10. oktober:
 DG kunngjør navn og klubb på kandidat og 
 angir 25. oktober som frist for å fremme 
 konkurrerende kandidat. 

• 5. november:
 DG kunngjør konkurrerende kandidat(er) til 
 klubbene. 

• 20. november:
 Tidsfrist for når klubbvedtak som støtter en  
 eller flere konkurrerende kandidater skal 
  være DG i hende.  
                                                                    
• 1. desember:
 DG sender ut stemmesedler for valg som er
 overklaget når det finnes minst en gyldig
 konkurrerende kandidat som støttes av fem 
 eller flere klubber. 

• 21. desember:
 Tidsfrist for innsending av stemmesedler. 

• 31. desember:
 Tidsfrist for opptelling av stemmesedler av 
 Valgkomite som oppnevnes av DG.
 Valg av kandidat kunngjøres.         
                                                   
• 15. februar:
 DG´s frist for å sende ”GOVERNOR-
 NOMINEE DATA” med ”Uppgifter om
 guvernørkandidat” til Zürich. 

OPPGAVER FOR DEN NOMINERTE KANDIDAT
Når kandidaten formelt er presentert på 

Distriktskonferansen så må vedkommende være 
forberedt på å inngå i distriktsadministrasjonen 
og avsette tid til deltagelse hvert år på Leder-
gruppe seminar, Distriktsrådsmøter, President-
samlinger, PETS, Distriktssamlinger og 
Distriktskonferanser.

Alle disse er stort sett weekend samlinger. 
Opplæringsprogrammet som guvernør går i tre 
faser som følger: 

• Norsk Governor Elect Training Seminar  
   (GETS) i regi av Norfo. Normalt i april på  
 Gardermoen i  det året vedkommende er DGN.

• GETS i regi av Rotary International som er
 forberedelse til ”Guvernørskolen”, og foregår
 normalt i september/oktober et sted innenfor
 Zone 15/16 i det året en er DGE. 

• International Assembly (Guvernørskolen) 
   En uke i USA i januar-februar og kombineres 
   ofte med en ukes Homestay (ferie hos en 
   rotarianer) i Florida, USA i forkant av reisen 
   til California. 

DET ER ØNSKELIG AT PARTNER DELTAR PÅ 
ALLE DISSE OPPLÆRINGSPROGRAMMENE 
OG DET ER DERFOR MEGET VIKTIG AT  
PARTNER ER INNEFORSTÅTT MED DETTE. 

 
Før vedkommende møter på første GETS på  

Gardermoen er det en forutsetning at det drives 
egenstudier for å tilegne seg Rotary kunnskaper. 
Det omfatter blant annet at en setter seg inn i  
”Manual of Procedure” med spesiell vekt på  
Guvernørens gjøremål, videre ”Council on  
Legislation” og distriktets håndbok, samt at en 
er kjent med web sidene til Rotary International. 
(www.rotary.org), Norfo (www.rotary.no) og dis-
triktet. 

NB! 
FØR KLUBBEN FREMMER NAVN PÅ 
KANDIDAT SÅ SKAL VEDKOMMENDE  
HA FÅTT EN KOPI AV ”NOMINASJON  
AV GUVERNØR” OG FORSIKRET  
PRESIDENTEN AT VEDKOMMENDE  
HAR FORSTÅTT HVILKE OPPGAVER  
EN FORPLIKTER SEG TIL. 

” LOVE IS MIGHTIER THAN HATE. GIVE IT ONE-HALF THE ADVERTISING THAT HATE 
 HAS HAD, AND THERE WILL BE NO MORE WAR. ”

 PAUL HARRIS, THE ROTARIAN, FEBRUAR 1924
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NORSK ROTARY FORUM – NORFO
Organisasjonsnummer: 885 315 402

Norfo er et samarbeids- og koordineringsor-
gan for de seks norske distriktene - en “Multi 
District Administrative Group” – et multi- 
distrikt på norsk. Norfo er således ikke et over-
ordnet organ, men tar seg av fellesoppgaver for 
distriktene, og formidler gjensidig informa-
sjons- og erfaringsutveksling. Distriktenes med-
lemskap i Norfo tas opp til godkjenning under 
distriktenes årsmøter hvert tredje år.

Aktiviteten reguleres av «RI Code of Policies» 
Kap 3, artikkel 16, og Norfos vedtekter som er 
fastsatt av Norfos medlemsmøte og godkjent av 
Rotary International (RI). 

Det besluttende organ i Norfo er medlemsmø-
tene, vanligvis Vår- og Høstmøtet, der de seks til 
enhver tid sittende guvernører har stemmerett. I 
tillegg møter de innkommende guvernører med 
tale og forslagsrett. 

Det løpende arbeidet mellom møtene ivaretas 
av et styre som består av en sittende og tre tid- 
ligere guvernører, alle valgt som representanter 
av og for sitt kull. Som observatør møter den 
valgte representant for de innkommende guver-
nører så snart denne er valgt. I tillegg møter  
sekretær, økonomiansvarlig og leder i kommu-
nikasjonskomiteen.

Norfos arbeid finansieres ved bidrag fra  
Rotary-medlemmene, betalt via distriktene.

Alle vedtak i Norfo tas av de seks til enhver tid 
sittende guvernører. I saker som gjelder vedtek-
ter, økonomi, opprettelse eller nedleggelse av 
felles aktiviteter eller prosjekter, kreves det  
enstemmighet. Alle andre saker krever alminne-
lig flertall.

Guvernørene skal informere sine medar- 
beidere i distriktet og klubbene om virksom- 
heten i Norfo, eks. i distriktsråd, på distrikts- 
konferansen, via ukes- eller månedsbrev og ved  
besøk i klubbene.

NORFO ORGANISERER FØLGENDE 
AKTIVITETER:

• Ungdomsutvekslingen

• Kommunikasjonskomitéen

• Ungdoms- og tiltaksfondet

• Norske GETS 
 (Governor Elect Training Seminar)

• Opplæring av DICO-er, distriktssekretærer  
 og distriktstrenere

• Georgiastipendet (GRSP)

• Georgia takkestipend

• Landsarkivet

• Tidsskiftet Rotary Norden; 
 - oppnevning av de norske representantene  
 (representantskapsmedlem, redaktør og 
 administrator). 
 Representantene orienterer styret og med- 
 lemsmøtene om aktivitetene i tidsskriftet.

Formannskapet i FN’s Hovedforsamling ble i 1952-53 overtatt av den canadiske utenriks- 
minister, rotarianeren og i 1958 mottaker av Nobels fredspris, Lester B. Pearson, som takket 
for fredsprisen i Universitetes Aula i Oslo ved å sitere Rotarys fremmøteregel slik: 

«Hvordan kan det bli fred i verden når folk ikke kjenner hverandre og 
hvordan kan folk bli kjent med hverandre når de ikke møtes.»
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VEDTEKTER FOR
NORSK ROTARY FORUM (NORFO)

ORG. NR. 885 315 402

1 FORMÅL
Rotary Forum Norge er et samarbeids- og  

koordineringsorgan for multidistriktsaktivi- 
teter i de norske rotarydistriktene. Dette skjer 
gjennom å ta seg av fellesoppgaver for distrikt- 
ene, formidle og utveksle informasjon og erfar- 
inger. Guvernørene avgjør i fellesskap de  
retningslinjer som skal gjelde for forumets  
arbeid, og hvilke oppgaver som skal behandles på 
multidistriktsnivå.

Rotary Forum Norge skal fungere i henhold til 
Rotary Internationals bestemmelser for multi-
distriktsaktiviteter som beskrevet i Manual of 
Procedure (MOP). Rotary Forum Norge er ikke 
et ledelsesnivå i Rotary. 

2 MEDLEMMER
Rotary Forum Norge består av de norske rota-

rydistriktene, representert ved sine distrikts- 
guvernører (DG-er). 

3 ORGANISASJON 
3.1 Styremøter

Det avholdes 2 styremøter i rotaryåret – Høst-
møtet og Vårmøtet.

Styremøtet er det besluttende organ i Rotary 
Forum Norge. Der møter DG-ene med stemme-
rett og de innkommende guvernørene (DGE-
ene) samt arbeidsutvalget, uten stemmerett. 
Styret kan delegere beslutningsmyndighet i  
enkeltsaker til arbeidsutvalget. Ved forfall er det 
kun DG i styret som har anledning til å stille med 
vararepresentant. En guvernør som er for- 
hindret fra å møte, utpeker en personlig stedfor-
treder fra sin ledergruppe/sitt styre.

Styreleder for påfølgende år velges blant DGE-
ene på Vårmøtet i året forut for tiltredelse.

3.2 Arbeidsutvalg
Det løpende arbeidet mellom styremøtene  

ivaretas av et arbeidsutvalg som består av 6 
medlemmer – én representant fra hvert distrikt. 
Distriktene skal være representert med følg- 
ende: Enten IPDG, DG eller DGE, alle valgt for 3 
år, jfr. pkt.5. Vedtatt rulleringsplan for arbeids-

utvalget foreligger som vedlegg til vedtektene.
Leder for arbeidsutvalget skal være en IPDG 

og valget er avgjort etter vedtatt rulleringsplan.
Arbeidsutvalget leder og koordinerer alle ved-

tatte fellesaktiviteter, og har for øvrig ansvar for 
den løpende drift i henhold til vedtatt budsjett. 
Arbeidsutvalget rapporterer til styret gjennom 
innkalling og referat fra sine møter.

Arbeidsutvalget tilsetter, etter utlysning,  
sekretær og økonomiansvarlig. Av hensyn til 
kontinuiteten i arbeidet bør de fungere i minst 3 
år. Sekretær og økonomiansvarlig bør møte i  
arbeidsutvalgsmøtene. 
3.3 Aktiviteter

Styret kan vedta at deler av Rotary Forum 
Norges virksomhet kan organiseres som egne 
aktiviteter eller prosjekter. 

Aktivitets-/prosjektledere utnevnes av arbeids- 
utvalget.  De er ansvarlig overfor styret for å 
gjennomføre aktiviteten/prosjektet innenfor de 
forutsetninger og økonomiske rammer som er 
fastsatt.

4. ARBEIDSFORM
4.1 Generelt (Se også punktene 3.1 og 3.2)
4.1.1 Arbeidsåret er fra 1. juli til 30. juni det på-
følgende år, i henhold til Rotary Internationals 
standard.
4.1.2 Rotary Forum Norge har to faste styre- 
møter pr. år: Høstmøtet og Vårmøtet. 
De som innkalles til styremøtene er: DG-ene, 
DGE-ene, arbeidsutvalgets medlemmer, leder 
for kommunikasjon, sekretær og økonomi- 
ansvarlig. En guvernør som er forhindret fra å 
møte, utpeker en personlig stedfortreder fra sin 
ledergruppe/sitt styre. Guvernørs stedfortreder 
skal ha skriftlig fullmakt fra sin guvernør for møtet. 
4.1.3 Planlegging, innkalling og ledelse av  
møtene forestås av arbeidsutvalgets leder, med 
bistand fra sekretæren. Saker som ønskes  
behandlet på et styremøte, må være arbeids- 
utvalget i hende senest 6 uker før møtedato. Med 
samme tidsfrist sendes innkalling med foreløpig 
sakliste, til styret. Endelig sakliste sendes senest 
2 uker før møtedato. 
4.1.4 Arbeidsutvalgets leder leder alle møter. 
Nestleder er nedfelt i vedtatt rulleringsplan.   



48  Norsk Rotary håndbok 2019->>

Arbeidsutvalget kan innkalle komitéledere,  
koordinatorer, aktivitets-/prosjektledere og andre 
ressurspersoner som ivaretar driftsmessige 
oppgaver, til møtene. Arbeidsutvalget er beslut-
ningsdyktig når minst 4 utvalgsmedlemmer  
inklusiv leder er til stede.
4.1.5 I styremøtene har hvert medlem én stemme, 
jfr 3.1. I saker som gjelder vedtekter, økonomi, 
opprettelse eller nedleggelse av felles aktiviteter 
eller prosjekter, kreves enstemmighet og at alle 
distriktene er representert. 
Styremøtet er beslutningsdyktig i alle andre  
saker når minimum 2/3 av distriktene er repre-
sentert. I slike saker kreves alminnelig flertall. 
4.1.6 Det innkalles til ekstraordinære styre- 
møter dersom minst 4 guvernører eller arbeids-
utvalget krever det. Møtedeltakere og avstem-
mingsregler som for pkt 4.1.2. og 4.1.5. Et 
ekstraordinært møte kan avholdes ved hjelp av 
teknologiske løsninger som ikke krever fysisk 
tilstedeværelse.
4.1.7 Arbeidsutvalgets leder har fullmakt til å 
undertegne for Rotary Forum Norge i alle saker 
som gjelder forumets virke i henhold til vedtak 
arbeidsutvalget har fattet, jfr. pkt 3.2. 

4.2 Høstmøtet er Rotary Forum Norges års-
møte og skal behandle følgende saker: 
4.2.1 Årsmelding og regnskap med revisjons- 
beretning for forrige rotaryår.
4.2.2 Stadfeste eventuelle vedtak om vedtekts-
endringer i Vårmøtet. Se også punkt 7, siste setning.
4.2.3 Valg av revisor for ett år. 
4.2.4 Andre saker som styret eller arbeidsut- 
valget foreslår behandlet. 

4.3 Vårmøtet skal behandle følgende saker:
4.3.1 Vedta de planer og budsjetter som er fore-
slått på DGE-enes strategi-/budsjettmøte. 
4.3.2 Fastsette møtedatoer for neste rotaryår. 
4.3.3 Oppnevne medlemmer til aktiviteter og 
prosjekter, etter forslag fra arbeidsutvalget. 
4.3.4 Forslag om eventuelle vedtektsendringer.
4.3.5 Andre saker som styret eller arbeidsutval-
get foreslår behandlet. 

4.4 Strategi- og budsjettmøte 
For å gi DGE-ene mulighet til å påvirke aktivi-

teter og budsjett i eget rotaryår, gjennomføres et 
strategi- og budsjettmøte i perioden desember – 
februar i samarbeid mellom DGE-ene, arbeids-
utvalget og aktivitets-/prosjektlederne. 

5. VALG OG FUNKSJONSPERIODE
Arbeidsutvalgets medlemmer velges for 3 år.
Dersom et arbeidsutvalgsmedlem ikke lenger 

kan fungere i sitt verv og må fratre, skal aktuelt 
distrikt utpeke en personlig stedfortreder fra sin 
ledergruppe/sitt styre. Stedfortrederen skal  
fungere i den fratredendes gjenstående periode. 

Arbeidsutvalgets leder skal være en IPDG.

6. ØKONOMI
Rotary Forum Norges virksomhet finansieres 

ved bidrag fra klubbmedlemmene via distrikt- 
ene. Vårmøtet fastsetter distriktenes bidrag per 
registrert medlem den 1. januar hvert kalenderår.

Møter, reiser, kost og losji for de innkalte og  
inviterte møtedeltakere dekkes av Rotary  
Forum Norge etter regning i henhold til statens 
satser – eksklusiv kostgodtgjørelse.

Rotary Forum Norge kan påta seg administra-
sjon av eksisterende private fonds eller felles-
fond som distriktene har etablert for å finansiere 
langsiktige rotaryaktiviteter. Ved aktivitetenes 
opphør fordeles prosjektfond og gjeld mellom 
distriktene etter samme prioritet som ble brukt 
da fondet ble etablert. 

7. VEDTEKTER 
Endring i vedtektene skal normalt foretas på 

Vårmøtet. Forslag må være arbeidsutvalget i 
hende innen 8 uker før møtet, og skal være ut-
sendt til styret senest 4 uker før møtet. Et  
endringsvedtak skal stadfestes i det påfølgende 
Høstmøte dersom annet ikke blir vedtatt, og en 
eventuelt stadfestet endring trer så i kraft  
umiddelbart.

8. OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av Rotary Forum Norge 

skal behandles etter bestemmelsene i § 7.  
Gjenværende midler fratrukket eventuell gjeld, 
skal fordeles mellom distriktene i forhold til det 
medlemstall som framgår av medlemstallet pr.  
1. januar i det aktuelle kalenderåret. 

Copyright Norsk Rotary Forum 2019

DISSE VEDTEKTENE ER VEDTATT 
PÅ VÅRMØTET 2019 OG GJØRES 
GJELDENDE FRA 01.07.2019.      
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 LEDERE AV NORSK ROTARY FORUM
(FØR 1.7.2000: NORSK ROTARYRÅD)
1972-74: PDG WALDEMAR PLATOU
1974-76: PDG CHRISTIAN LARSEN
1976-78: PDG ERNST EIKRA
1978-80: PDG JOACHIM RØNNEBERG
1980-82: PDG SIGURD MOLAND
1982-84: PDG ODD HOPP
1984-86: PDG ASBJØRN AUSTVIK
1986-88: PDG OLA A ROBØLE
1988-90: PDG PDG OLE DOKKE
1990-92: PDG PER SVEIN AASEN
1992-94: PDG HANS HØYBAKK
1994-95: PDG PDG CHRISTIAN EITZEN
1996: PDG MARKUS STORM-JENSEN
1997: PDG TORSTEIN BRYN
1998: PDG ELNAR SELJEVOLD
1999-00: PDG PAUL JOHNSEN
2000-01: PDG JOHAN L’ORANGE
2001-02: PDG LEIF HARALD KVAALE
2002-03: PDG ERIK B HJORTH

2003-04: PDG ASBJØRN ØYE/ 
 PDG ERIK B HJORTH
2004-05: PDG EIVIND KARLSEN
2005-06: PDG BARRY MATHESON
2006-07: PDG ANDERS J HUUSE
2007-08: PDG EGIL OMDAL
2008-09: PDG PER OTTESEN
2009-10: PDG CARL LEWIN
2010-11: PDG ODDBJØRN ØIEN
2011-12: PDG FRED SCHWABE-HANSEN
2012-13: PDG LENA MJERSKAUG
2013-14: PDG INGRID GRANDUM BERGET
2014-15: PDG MARGIT BJUGSTAD
2015-16: PDG MARIANNE SMITH MAGELIE
2016-17: PDG EILIV TODAL MOE
2017-18: PDG JOSTEIN BY
2018-19: PDG GUNNAR KVALSUND
2019-20: GAUTE M. JOHANNESSEN (DG 2018-19)
2020-21: BAARD LUND (DG 2019-20)

KLUBBENES MØTETID OG -DAGER
Tidspunkt og møtedag for de ulike Rotary-

klubbene i Norge er tilgjengelig i det norske 
medlemsnettet - medlemsnett.rotary.no (alle  
rotarianere i Norge har her tilgang med eget 
passord). For mer informasjon, se www.rotary.no 
under fanen Klubber i Norge. Her finner du en 

oversikt over våre 6 distrikter med tilhørende 
klubber. Se også i denne Årboken på side 29-35 
for kart med stedsplassering av klubbene. På 
side 28 finner du info om Club Locator app som 
er praktisk å bruke for lokalisering av klubbenes 
møtested og møtetidspunkt.
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Rotary har flere utvekslingsprogrammer ret-
tet mot ungdom. I Norge har vi konsentrert oss i 
hovedsak om to programmer: Ett års utveksling 
og Summer Camps (1-3 uker). Vi har også gjen-
nomført andre former for slik Short-term 
utveksling.

Du vil få ett års skolegang på videregående 
skole i ditt vertsland, og du vil bli en del av det 
lokalsamfunnet du flytter til. Du skal være en 
god ambassadør for din klubb, ditt hjemsted, 
Norge og Rotary.

PROGRAMMETS FORMÅL?
Å arbeide for internasjonal fred og forståelse 

gjennom vennskap over landegrensene. Å reise 
med Rotary betyr at den lokale klubben i det  
landet du reiser til passer på at du trives under 
oppholdet, med familien og i skolen. Studenten 
vil også ha en fast kontaktperson, rotarianer i 
vertsklubben, som skal være fast støtte under 
hele oppholdet. Men det er veldig mye opp til 
deg!

HVEM KAN SØKE?
• Du må være mellom 16 og 18 år  
  (ikke fylt 18 år ved utreise)  
• Du må gå i 1. eller 2. klasse i videregående skole 
• Du må være sosial og utadvendt 
• Du bør være skolemessig blant klassens beste  
  tredjedel 
• All ungdom som anbefales av en rotaryklubb  
  – også barn av rotarianere

HVA KOSTER DET?
Avhengig av hvilket land reisen går til, vil prisen 

totalt ligge på ca. kr 50 000 til land utenfor  
Europa, og mellom kr 30 000 og 40 000 til land i 

Europa. Mer informasjon om dette får du av din 
distriktsansvarlige. Selv om den mottakende 
klubben gir deg lommepenger på minimum  
$ 100 pr måned, må det medregnes tilleggsut- 
gifter til personlig forbruk, gaver og souvenirer 
og reiser som arrangeres av Rotary i vertslandet. 
De fleste reisene er frivillige.

HVORDAN SØKE?
Gå inn på www.rotary.no og klikk på Ungdom. 

Her finnes kontaktskjema og søknadsskjema, 
samt en oversikt over kontakter for Summer 
Camps i utlandet, og over våre 6 distriktsansvar-
lige. 

Alle godkjente studenter blir innkalt til et hel-
dags informasjonsmøte i Oslo i mai/juni 
sammen med sine foresatte. Utreise vil være i 
starten av august, og hjemreise vanligvis i juni. 
Rotary ordner med flybilletter (utenfor Europa) 
og helårs forsikring.

Du kan også kontakte din lokale Rotaryklubb 
for mer informasjon, eller ta kontakt med Norsk 
Rotary Forum ved utvekslingskomiteen på 
mdyeo@rotary.no.

SØKNADSFRIST
SØKNADSFRISTEN ER 1. OKTOBER ÅRET 

FØR UTREISE, men vi er fleksible dersom vi 
har mulighet til det.

MER INFO 
Short Term Youth Exchange (camps) og
Georgiastipendet - s. 54

UNGDOMSUTVEKSLINGEN
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NORFO - KOMMUNIKASJONSKOMITÉEN
Kommunikasjonskomitéen er Norsk Rotary 

Forums fagutvalg for kommunikasjon og infor-
masjon. Komitéen har ansvar for den kommuni-
kasjonsvirksomhet som Norfo til enhver tid  
vedtar. Komitéen skal ha eget budsjett, og drive 
sin virksomhet innenfor busjettets rammer. Det  
føres regnskap i henhold til Norfos til enhver tid 
gjeldende normer. Kommunikasjonskomitéen 
skal være rådgiver for DG, DGE og DGN, bl.a. ved 
rådgivning til distriktenes kommunikasjons- og 
dataansvarlige (DICO’er), samt til DGN på GETS 
og i andre fora. Kommunikasjonskomitéen har 
ansvar for rotaryinformasjon internt til rotarian- 
ere, og skal i samråd med guvernørene og Norfos  
styre drive informasjons- og kommunikasjons-
virksomhet for Rotary utad.

Andre oppgaver er utgivelse av tjenestehefter 
på norsk og annet informasjonsmateriell til 
klubbene som komiteen mener bør utgis og som 
Norfos Arbeidsutvalg godkjenner. Komitéen har 
ansvaret for nettsiden www.rotary.no (inkludert 
medlemsnett og matrikkel) med linker til de  
respektive distrikters nettsider og www.rotary.org

Alle rotarydistriktene skal ha en DICO,  
(District Internet Communication Officer), som 
har ansvaret for IT-utviklingen i distriktets 
klubber. Klubbene har en CICO, (Club Internet  
Communication Officer), med ansvar for IT  
utviklingen i klubben.

Kommunikasjonskomitéens leder rapporterer 
fortløpende til Norfos styre om komitéens  
virksomhet, og deltar som observatør på styrets 

møter. Kommunikasjonskomitéen har ut- 
arbeidet en rekke informasjonsskriv tilpasset de 
ulike områdene i Rotary. En oversikt over disse  
finner du under menyen Publikasjoner på web- 
siden www.rotary.no.

Distriktene og klubbene lager selv profiler på  
sosiale nettverk som facebook, twitter og andre. 
”Rotary i Norge” på facebook er et forum for rask 
informasjon, diskusjon og utveksling av gode 
idéer.

Kommunikasjonskomitéen fra 1.7. 2019:
 
Leder - Ingen formelle leder pr. 01.05.2019 
E-post: lederkk@rotary.no 
Webmaster Trond Nielsen 
E-post: webmaster@rotary.no 
Webredaktør Åse Kongsvold 
E-post: webredaktor@rotary.no 
Fra distrikt 2250 
Per Ove Askeland - paske@broadpark.no 
Fra distrikt 2260 
Jan Walbeck - jan.walbeck@oppegard.kommune.no 
Fra distrikt 2275 
Tore Jørgen Slettahjell – tore.slettahjell@gmail.com 
Fra distrikt 2290 
Edrund Olaisen – edrund@online.no 
Fra distrikt 2305 
Kari Løken - kl@tafjord.no 
Fra distrikt 2310 
Irmelin Kårbø - irmelinkr@gmail.com 
MDA Executive Secretary: 
Aril Bjørkøy – aril.bjorkoy@oppland.org

IT-FORUM
IT-FORUM NORFO

IT-forum NORFO er en møteplass for IT- 
faglig samarbeid i multidistriktet.

Forumet er underlagt Kommunikasjons-
komitéen i NORFO. Forumet består av  
webmaster, (leder), webredaktør og DICO-ene 
fra alle de 6 distriktene i Norge. 

Forumet skal være en IT-faglig ressurs som 
skal bistå Webmaster i arbeidet med å utvikle de 
digitale tjenestene for Rotary i Norge. Forumet 
har ikke beslutningsrett.

Forumet skal bidra til å fange opp det som 
skjer på IT-siden i distriktene med hensyn til  
behov, gode ideer, etc. og på den måten bedre den 
gjensidige kommunikasjon mellom Kommuni-
kasjonskomitéen/webmaster og distriktene. 
Samtidig vil webmaster kunne diskutere  
tanker som rører seg i IT-miljøet og i Kommuni-
kasjonskomitéen, og formidle disse direkte til 
distriktene gjennom forumets medlemmer.

IT-Forumet deltar i arbeidet med å utvikle  
Rotarys digitale løsninger og skal komme med 
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NORSK ROTARY LANDSARKIV
Landsarkivet er Rotary i Norges felles hukom-

melse og oppbevares i Riksarkivet. Det omfatter 
arkivalier tilbake til Rotarys begynnelse i Norge. 
Det består av materiale innsendt fra landets  
distriktsguvernører, som er pålagt å levere arki-
valiene etter en definert liste endt periode som 
guvernør. Landsarkivet inneholder referat fra 
klubbers og distrikters større møter, tilstel- 
ninger og jubileumsskrifter, og mottar gjerne  
arkivalier av interesse for Rotary i Norge.  
Nærmere avtale gjøres med arkivaren i hvert  
enkelt tilfelle. Distriktsguvernørene sender sine 
mapper til landsarkivaren som klargjør mapp- 
ene i forhold til Riksarkivets krav og videre- 
sender til arkivet hvert fjerde år.. 

Dokumentene kan etter at de er overtatt av 
Riksarkivet søkes opp på arkivportalen.no og er 
tilgjengelig for bruk på Riksarkivets lesesal.

Arbeidet med den enkelte klubbs arkiv bør 
fortsatt prioriteres. 

Arkivar fra våren 2017:
Ingrid Grandum Berget
Brevik Rotaryklubb
Ulstrupveien 7
3961 Stathelle 
Telefon:
+47 913 65 033
E-post: 
ingrid.berget@gmail.com

forslag til prioriteringsrekkefølge. Det skal  
drøfte forslag som kommer inn fra distriktene. 
Forslag som innebærer større endringer i  
system og investeringer skal vurderes med tanke 
på hva som tjener alle distriktene og klubbene i 
sin alminnelighet, da distriktene er likeverdige i 
NORFO. 

IT-forumets komite består av: 
Webmaster Trond Nielsen 
E-post: webmaster@rotary.no
Fra distrikt 2250 
Einar Solheim - dico 2250@rotary.no 
Fra distrikt 2260 
Johnny Rivli - dico2260@rotary.no 
Fra distrikt 2275 
Tore Krokstad - dico2275@rotary.no 
Fra distrikt 2290 
Tore Endre Bakken - dico 2290@rotary.no 
Fra distrikt 2305 
Fred Ståle Loen - dico 2305@rotary.no 
Fra distrikt 2310 
Trygve Danielsen - dico2310@rotary.no 
MDA Executive Secretary: 
Aril Bjørkøy – aril.bjorkoy@oppland.org

MD EXECUTIVE SECRETARY  
- MULTI DISTRICT EXECUTIVE SECRETARY

MD Executive Secretary oppnevnes av RI 

Board of Directors. Gjennom særskilt avtale 
med styret i RI har MD Executive Secretary 
overordnet tilgang til persondata for alle norske 
rotarymedlemmer og kan således bistå distrik-
ter og klubber med vedlikehold av databasene og 
ved behov være kommunikator mot RI. 

MD Executive Secretary vil aktivt bistå  
distrikter og klubber med informasjon om  
endringer som RI iverksetter med hensyn til  
rutiner, tidsfrister, etc. MD Executive Secretary 
skal sørge for at Rotary Medlemsnett (RM) er 
knyttet til et system for integrasjon og utveks-
ling av medlemsdata mellom den norske med-
lemsdatabasen (RM) og RIs medlemsdatabase. 
Han skal videre påse at Rotary Medlemsnett 
(RM) tilfredsstiller de krav og retningslinjer 
som RI stiller for overføring av persondata mel-
lom RM og RIs medlemsdatabase samt relevan-
te avtaler knyttet til overføring av personopplys-
ninger mellom RM og RI og vedlikehold av disse.

Det er etablert et samarbeid mellom fire  
nordiske land – Norge, Danmark, Finland og 
Sverige – med hensyn til integrasjon og utveks-
ling av medlemsdata med RI. MD Executive  
Secretary representerer Norfos interesser i  
dette samarbeidet.
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GEORGIA ROTARY STUDENT PROGRAM - GRPS

Rotarianerne i Staten Georgia, USA har  
etablert et program som hvert år innvilger ett-
årige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for 
å studere ved college og universitet i staten  
Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys 
arbeid for internasjonal forståelse, samhold og 
fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden 
får hvert år denne verdifulle mulighet i et inter-
nasjonalt studentmiljø. 

Et ”scholarship” dekker alle skolekostnader 
for ett år, herunder studieutgifter, bøker, samt 
studentbolig og mat på studiestedet. Kandidat- 
ene dekker selv reise frem og tilbake til USA, 
lommepenger og forsikringer.

Studiemulighetene omfatter de fleste fag- 
områder, dog ikke medisin og tannpleie. Student- 
ene søker ikke på studiested, men blir fordelt av 
Georgia Rotary Student Program. Skolen man 
fordeles til vil tilby den studieretning studenten 
har angitt på søknadsskjemaet.

Konkurransen om stipendiene er stor. Av  
søkeren forventes gode eksamensresultater, et 
utadvent vesen, motivasjon samt evne til å  
representere som en ambassadør for Norge. 
Norge har til enhver tid 4-6 studenter med i  
programmet. Til nå har mer enn 280 studenter 
fra Norge deltatt.

Rotarianerne i Georgia vil velge en verts- 
familie for studenten, selv om studentene bor på 
«campus». I tillegg vil studentene ha en eller  

flere vertsklubber og vil bli invitert til ulike  
Rotary-sammenkomster Det arrangeres flere 
studentsamlinger gjennom skoleåret.

Det tilbys i første rekke «undergraduate»  
stipendier, hvor utreise normalt skjer etter  
avsluttet videregående skole. Søkere til program-
met går inn på den internasjonale internettsiden 
for programmet: www.GRSP.org. Der vil søkere 
finne relevant informasjon om programmet, for-
utsetninger for å kunne søke, samt få tilgang til 
søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema skal sendes online fra  
internettsiden til USA. Online søknaden  
suppleres med et digitalt bilde av kandidaten 
sendt per e-mail, samt at en kopi av søknads- 
skjemaet med nødvendige signaturer, vitnemål/
utskrifter, attester (fra to lærere), og en anbefal- 
ing fra presidenten i en lokal Rotaryklubb/evt. 
en distriktsguvernør, sendes per post (alt på  
engelsk) til USA.

Søknadsfristen er 1.oktober året før man skal 
reise ut. Merk at det kreves avlagt TOEFL og  
SAT-1 test (alternativt også GRE/GEMAT) for å 
komme inn på universitet i USA.

En kopi av søknadsskjemaet med vedlegg skal 
sendes den norske administrator for programmet 
innen samme frist.

Kontaktperson er May-Lis Sjåstad
Mobil:   +47 971 58 471
E-post:  may-lis.sjastad@ntfk.no

Som en takk for Georgiastipendet har Rotary i 
Norge opprettet et stipend til deltakelse på  
sommerskolen på universitetet i Oslo. Stipendet 
utdeles til tre studenter fra staten Georgia i USA.
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GEORGIA TAKKESTIPEND
Norsk Rotary Forum etablerte i 1970 Georgia 

takkestipend for studenter fra delstaten Georgia, 
USA. Tre studenter fra Georgia inviteres hvert 
år til Oslo internasjonale sommerskole. Pro-
grammet koster ca. NOK 125.000 årlig og finan-
sieres av norske rotarianere via Norfo. 

 Programmet er en stor takk til rotary-klubbene 
i Georgia på vegne av de mange norske student- 
ene som har mottatt og mottar «Georgia-stipen-
det». Siden etableringen av Georgia Rotary 
Student Program i 1947, har mellom 6 og 9 
norske stipendiater hvert år mottatt det store 
Georgia- stipendet. Norge har hele tiden vært 
«over- representert» med stipend i dette pro-
grammet (som i alt omfatter ca. 50 årlige stipend 
til studenter fra en rekke land), og Norsk Rotary 

Forum vil på denne måten vise sin takknem- 
lighet overfor Georgia Rotary Student Program. 

Utvelgelsen av stipendiatene gjøres av Georgia 
Rotary Student Program. Stipendet omfatter 
reise t/r Atlanta, Georgia, opphold og studier ved 
Den internasjonale sommer-skolen i Oslo. I  
perioden 1993-95 ble studentene invitert til en 
ukes opphold hos Rotaryfamilier i Nord-Norge 
før skolestart. 

 Ekskursjoner til bl.a. Bergen og Eidsvoll og 
lommepenger inngår også i stipendet. 

Administrator for Georgia takkestipend:
Sean Armana
Mobil: +47 416 66 660
E-post:  sean@armana.no

SHORT TERM YOUTH EXCHANGE
(SOMMERLEIRER, CAMPS, FAMILIEUTVEKSLING) 

Ungdomsutveksling er del av vårt internasjo-
nale arbeid og er delt opp i 1-års utvekslingspro-
gram og programmer der varigheten er kortere. 
Short Term (sommerleirer, camps, roundtrips, 
familieutveksling osv) har en varighet på et par 
uker og oppover til noen flere uker. Familie- 
utveksling har gjerne noe lenger opphold. Den 
enkelte klubb kan også sende ut flere ung- 
dommer. Det er ingen kostnader for klubben å 
delta i dette programmet. 

Dette er et tilbud der ungdom mellom 15 – 24 
år fra forskjellige land deltar. Arrangørklubben 
setter selv aldersgrense, og man ønsker i ut-
gangspunktet en deltaker fra hvert enkelt land 
og en blanding av gutter og jenter.
Barn av rotarianere kan delta.

 Varigheten på dette til-
budet er ca 14 dager, og 
språket på samling- 
ene er engelsk. Det er  
Rotary som står som  
arrangør og har ansvar for 
samlingen. De fleste er 
gratis for deltageren, men 
utgifter til reise, forsik-
ring og lommepenger må 

deltageren dekke selv. Et fåtall har en deltager-
avgift, men dette blir det i så tilfelle opplyst om. 

Totalt arrangeres det årlig i overkant av 80 
sommerleirer, og de har ulike tema som dykking,  
seiling, kultur, sykling, musikk, kultur osv, osv. 
Liste over de forskjellige tilbudene blir lagt ut på 
http://rotary.no og blir oppdatert fortløpende.

Den som får plass på en sommerleir må betale 
kr 1.400 i gebyr. Det er ikke gebyr for å sende inn 
en søknad. 

 
MULTIDISTRIKTSANSVARLIG:

Vivianne Jodalen
Mobil +47 930 84 345
E-post: vjodalen@online.no
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Tidsskriftet Rotary Norden har siden 1936 
vært et bindeledd mellom Nordens rotarianere, 
fra 1981 som sertifisert medlemsorgan av Rotary 
International. Bladet er en del av medlemskapet, 
og kommer hjem i postkassen 7 ganger i året til 
de 34500 av Nordens rotarianere som fortsatt 
har valgt papirutgaven, de resterende 16600 
rotarianere har valgt en digital utgave, som leses 
på nettet i en PDF utgave. Den enkelte rotarianer 
velger mellom papir- og digitalutgave, og det er 
klubbens sekretær som angir valget i Medlems-
service under rotary.no.

Rotary Norden har én redaktør i hvert av de 
nordiske land, og utkommer på fire språk: svensk, 
dansk, norsk og finsk. De islandske sidene skrives 
på dansk.

Rotary Norden er medlem av Rotary World 
Magazine Press, og er nest størst blant de ca 30 
rotarymagasinene som utgis globalt.

Bladet bringer nyheter om livet i Rotary på 
klubb-, distrikts- og nasjonalt nivå, og formidler 
informasjon og stoff fra Rotary International. 
Hvert av de fem land har en administrator som 
steller med økonomien. (Island administreres 
fra Norge)

Redaktørene ansettes av bladets represen- 
tantskap, etter innstilling fra de nasjonale rotary- 
råd. Oppgaven som hovedredaktør går tradisjo-
nelt på omgang mellom de nordiske land, Island 
unntatt. Bladet har også et styre, som utpekes av 
årsmøtet etter en innarbeidet fordelingsnøkkel 
som bygger på rotasjonsprinsippet. 

Norges redaktør siden 2009 er Ottar Julsrud, 
epost: julsrud@online.no, mob. 905 23 939. 
Norsk administrator er Herman Stabell, epost: 
herman.stabell@getmail.no, mobil 907 62 360 og 
norsk medlem i bladets representantskap er 
Margit Bjugstad fra Lillehammer.

For mer informasjon, se www.rotary.no

” AS LONG AS GRASS CONTINUES TO GROW GREEN, AS LONG AS 
 WATER CONTINUES TO FLOW DOWNHILL, SO LONG ROTARY 
 WILL CONTINUE TO WORSHIP ITS IDEAL, THE IDEAL OF SERVICE. ”

 PAUL HARRIS, TALE PÅ CONVENTION I DETROIT I 1934

TIDSSKRIFTET ROTARY NORDEN

Rotary Norden er også tilgjengelig som en  
nedlastbar APP på Google Play og AppStore.
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KVINNER I ROTARY VIRKER FORYNGENDE
Rotary har vært åpen for begge kjønn siden det 

ble besluttet av Rotarys lovråd i 1989. Også etter 
norsk lov skal Rotary være åpen for begge kjønn. 
Rotary kommer inn under likestillingslovens § 8. 

Kvinnenes inntog i rotaryklubbene i Norge 
virker foryngende og har hatt en positiv påvirk-
ning på aktivitetsnivået i mange klubber! 
Kvinneandelen i Rotary i Norge nærmer seg 20 %, 
og gjennomsnittsalderen for kvinner er flere år 
lavere enn for menn.

Norge fikk kvinnelige medlemmer allerede i 
1989, sin første kvinnelige guvernør i 2000, og  
første kvinnelige styreleder i Norfo i 2012. 

De første årene var det en viss motstand mot å 
ta inn kvinner i en del klubber. Dette har endret 
seg for hvert år som er gått. Det er nå svært få 
klubber som ikke har kvinnelige medlemmer. 

Rotaryklubbene skal gjenspeile lokalsam- 
funnet. Det er derfor viktig at begge kjønn er  
representert, at det er spredning i alder, god  
yrkesfordeling, og at det er bredde i etnisk repre-
sentasjon, at ulike interesser, religiøse og  
politiske syn er representert og at det er et mang-
fold som gjør klubben til et tverrsnitt av  
lokalsamfunnet.

ROTARACT 
Rotaract startet som et program i regi av  

Rotary International i 1968 og har nå vokst frem 
til å bli en stor serviceorganisasjon. Den 
omtales ofte som Rotarys ungdomsorga-
nisasjon og har klubber i de fleste land 
der Rotary er representert. Den er som 
Rotary politisk og religiøst uavhengig.

Organisasjon retter seg mot unge  
kvinner og menn i alderen 18-30 år og  
fokuserer på utvikling av unge voksne som ledere 
i sine lokalsamfunn og arbeidsplasser. Klubbene 
deltar også i internasjonale prosjekter som ledd i 
en global innsats for å bringe fred og internasjo-
nal forståelse til verden.

De fleste av aktivitetene finner sted på klubb-
nivå. Disse gir anledning til å være med på en 

rekke prosjekter og sosiale arrangementer.  
Programmet er en kilde til læring innen 

lederskap og organisasjonsdrift, man 
tilegner seg kunnskaper om bedrifter 
og organisasjoner i nærmiljøet og kan 

selv bidra til å gjøre samfunnet bedre.
Et medlemskap i Rotaract vil kunne g 

deg nye venner, god erfaring med  
organisasjonsliv og mange gode opp- 
levelser både nasjonalt og internasjonalt. 

For mer informasjon om Rotaract, ta kontakt 
med Norfos leder eller guvernøren i ditt distrikt.

Nr. 1: Elin Hoel, Kristiansand Vest RK - medlem fra 1989 da Rotary ble åpnet for kvinner.
Nr. 2: Karin Bjørnsen, Langesund RK - Norges første kvinnelige charterpresident.
Nr. 3: Edrund Olaisen, Langesund RK - første kvinnelige guvernør i Nord-Europa.

Nr. 4: Lena Mjerskaug, Enebakk RK - første kvinnelige styreleder i Norfo.
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MULTIDISTRIKTSAKTIVITETER
ADMINISTRERT AV NORFO

NORSK ROTARY UNGDOMSUTVEKSLING
Rolf  Thingvold (f.o.m. 1.7.19)
Lindbøen 2, 6800 Førde
Mobil:  +47 915 51 125
E-post: mdyeo@rotary.no

SEKRETÆR I NORFO
Svein Tore Stiansen
Risør RK
Terneveien 19, 4950 Risør
Mobil:  +47 909 17 472
E-post:  norfo@rotary.no

NORSK ROTARY KOMMUNIKASJONSKOMITÉ
Ingen formell leder pr 01.05.2019

GEORGIASTIPENDET
May-Lis Sjåstad
7629 Ytterøy
Levanger RK
Mobil  +47 971 58 471
E-post:  may-lis.sjastad@ntfk.no

GEORGIA TAKKESTIPEND
Sean Armana
Nesveien 48, 1513 Moss
Jeløy RK
Mobil: +47 416 66 660
E-post: sean@armana.no

NORSK ROTARY LANDSARKIV
Ingrid Grandum Berget
Brevik RK
Ulstrupveien 7, 3961 Langesund
Mobil: +47 91365033
E-post:  ingrid.berget@gmail.com

TIDSSKRIFTET ROTARY NORDEN

NORGESREDAKTØR
Ottar Julsrud
Nordstrand RK
Tyslevveien 54, 1163 Oslo
Tlf.:  +47 22 29 75 46 / 90 52 39 39
E-post:  julsrud@online.no

Norsk administrator
Herman Stabell
Skedsmokorset RK
Lurudvn. 30, 2020 Skedsmokorset
Mobil:  +47 907 62 360
E-post:  h-stabel@online.no

Representantskapsmedlem
Margit Bjugstad 
Hougners gate 32 B, 2609 Lillehammer
Lillehammer RK
Mobil:  +47-47623179
E-post:  marjorb@online.no

DET NORSKE FREDSFONDET
For at norske rotarianere skal kunne bidra 

spesielt til Rotarys fredsarbeidet gjennom freds-
studier, er det opprettet et eget norsk fond: 
Norsk Rotary Forum Endowed Fund for the Ro-
tary Peace Centers. Innbetalinger til fondet går i 
sin helhet til å styrke de etablerte fredsuniversi-
tetene og bidra til at flere studenter kan tas inn i 
programmet.Gaver som gis til fondet kvalifiserer 
til Benefactor (når USD 1 000 eller mer er innbe-
talt) eller Major Donor (når USD 10 000 eller 
mer) er innbetalt. Fondet inngår i Endowment 

fund, og forvaltes av Rotary i Evanston, på lik 
linje med alle andre fondene som forvaltes av 
TRF. 

Innbetaling til det norske fredsfondet – uten 
skattefradrag.

Kontonummer i Nordea Bank Norge ASA: 
6021.07.19736
Rotary International,  Wittikonerstrasse 15,
CH-8032 Zürich, Sveits
Merk betalingen med ditt medlemsnummer 
(Donor ID) og NORFO Peace Centers Fund
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KONTAKTINFORMASJON NORFO
Hvert guvernørkull velger sin representant til Norfo, 

og representanten deltar på styremøtene fra det tidspunkt han/hun er valgt.

Styreleder 2018-19
Gunnar Kvalsund, Giske RK
Nørestranda 77, Gjøsund, 6040 Vigra
Mobil:  +47 920 35 608
E-post:  kvalsundgunnar@gmail.com
Styremedlemmer 2018-19
Yvona Holbein, IPDG (D2260), Strømmen RK
Mobil: +47 959 75 788
E-post: yvona.holbein@gmail.com
Gaute M. Johannessen, DG (D2290), Lyngdal RK
Mobil: +47 909 72 133
E-post: gautejo42@gmail.com
Baard Lund, DGE (D2310), Nordstrand RK
Mobil: +47 917 36 416
E-post: blu@kalunanordic.com
Sekretær 2018-19:
Svein Tore Stiansen, Risør RK
Terneveien 19,  4950 Risør
Mobil: +47  909 17 472
E-post: norfo@rotary.no
Økonomiansvarlig 2018-19:
Terje Gaarden, Åsen RK
Sveet 5, 7630 Åsen
Mobil: +47 920 27 316
E-post: terje@gaarden.as

Fra 01.07.2019 består styret i Norfo av 6 
personer, 1 fra hvert distrikt.
Fordelingen av representantene er slik:
2 stk IPDG - 2 stk DG - 2 stk DGE
Høstmøtet 2018 vedtok hvordan disse skulle 
fordeles mellom distriktene.
Styreleder 2019-20: 
IPDG Gaute Johannessen (2290)
Nestleder: 
DG Baard Lund (2310) Leder av Norfo i 2020-21
Styremedlemmer 2019-20: 
IPDG Arvid Blindheim (2305)
DG Ole Jørgen Kjellmark (2275)
DGE Jostein Osnes (2250)
DGE Ine Barlie (2260) Leder av Norfo i 2021-22
Sekretær 2019-20: 
Johan Østby, Enebakk RK
Nosaveien 33, 1914 Enebakk
Mobil: +47 905 02 303
E-post: j-oestby@online.no
Økonomiansvarlig 2019-20: 
Halvor Thommesen, Langesund RK
Mobil: +47-900 37 211
E-post: ht@norsilva.no

Kommunikasjonskomitéen Leder:  
Ingen formelle leder pr. 01.05.2019
Ungdomsutvekslingen:  
Leder Rolf  Thingvold (f.o.m. 1.7.19)
Mobil: +47 915 51 125 
E-post: mdyeo@rotary.no 
Short term: 
Vivianne Jodalen
Mobil: +47-93084345
E-post: vjodalen@online.no
 

Georgia stipend: 
May-Lis Sjåstad
Mobil: +47 971 58 471
E-post: may-lis.sjastad@ntfk.no
Georgia takkestipend: 
Sean Armana
Mobil: +47 416 66 660
E-post:  sean@armana.no 
Rotary Norden Administrator, Norge:
Herman Stabell
Mobil:  +47 907 62 360
E-post:  h-stabel@online.no

KONTAKTINFORMASJON
SENTRALE AKTIVITETSOMRÅDER NORFO
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ROTARY INTERNATIONAL
For mere informasjon - se www.rotary.org

ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 
Rotary International kan defineres som en 

sammenslutning av Rotaryklubber, hvor hver 
enkelt klubb ved siden av sin søknad om med-
lemskap har akseptert å etterleve det lovgrunn-
lag som er blitt utviklet for organisasjonen. 
Innenfor denne rammen, men også tilpasset  
lokale forhold, kan klubbene utforme sin virk-
somhet i pakt med intensjonene om klubb- 
tjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste,  
internasjonal tjeneste og ungdomstjeneste.

ÅRSKONGRESS OG LOVRÅD 
Rotary Internationals årlige kongress (Conven-

tion) er organisasjonens egentlige årsmøte. Års-
kong-ressen er kjent for sin fargerike prakt og 
for tankevekkende programmer som fremmer 
internasjonalt kameratskap. Årskongressen er 
også organisasjonens høyeste myndighet og vel-
ger blant annet embetsmenn for det kommende 
rotaryåret, blant dem Rotary Internationals  
president, hovedstyrets medlemmer og  
distriktsguvernørene. 

I behandlingen av årsmøtesakene er det bare 
de møtende, valgte klubbdelegatene som har 
stemmerett. 

Hvert 3. år møtes valgte delegater - en fra hvert 
av Rotarys ca 530 distrikter  - i Chicago til Rota-
rys lovråd (Council on Legislation – CoL). Lov-
rådet er Rotarys parlament og behandler forslag 
til endringer i Rotarys rammeverk som er:
• Rotary International Constitution (RI’s lover 
som krever 2/3 flertall for å kunne endres)
• Rotary International Bylaws (RI’s vedtekter 
som legger de praktiske rammer for alle Rotary 
aktiviteter)
• Klubblover – et regelverk som er obligatorisk 
og likt for alle klubber
• Klubb-vedtekter (hvor klubbene kan lage til-
pasninger til sin virksomhet – så lenge de ikke 
bryter mot RI’s lover og vedtekter.

 I tillegg til forslag til lovendringer kan det også 
fremmes resolusjoner – anmodninger til RI’s 
styre, altså forlag til handlinger som RI styre 
skal gjennomføre. De behandles årlig av CoL- 
representantene i et web-basert møte.

Hvert distrikt stiller med en stemmeberettiget 
representant. Endringsforslag kommer fra dis-

triktene og RIs styre, The Board.
Rotarys regelverk er samlet i en egen bok -  

Manual of Procedure (MOP’en)- som opp- 
dateres etter hvert lovråd, og kommer da i ny  
utgave. Den ligger elektronisk på rotary.org.

RI’S HOVEDSTYRE 
Rotary International ledes av et styre (Board 

of Directors), valgt på convention. RIs adminis-
trative struktur er bygget opp for å kunne  
fungere internasjonalt. Den minste enheten er 
klubben. Så følger distriktet som ledes av en  
guvernør. Noen få klubber er distriktsløse - 
«non-districted»). 

De ca 530 distriktene er oppdelt i soner. Fra 1. 
juli 2019 vil Norge være en del av sone 18 
sammen med Danmark (inkl Færøyene og Grøn-
land), Island, Danmark, Litauen og de to svenske 
distriktene 2360 og 2390.

I tillegg til presidenten og innkommende  
president, som begge velges av convention for et 
år, består hovedstyret av 17 medlemmer (foruten  
President og Innkommende president) som  
velges for to år. Hver sone har ett styremedlem 
hver annen to-års periode. 

For klubbene i Storbritannia og Irland eksis- 
terer et særskilt styringsorgan, RIBI (Rotary  
International in Britain and Ireland). 

KOMITÉER 
Også Rotary International benytter seg av  

komitéer i forskjellige relasjoner, noen perma-
nente, andre spesielle eller ad hoc for bestemte 
anliggender. De mest kjente av de permanente er 
komitéene for 

- grunnlov og vedtekter
- årskongress
- distriktsinndeling
- medlemsvekst (også nye klubber)
- finanser
- investeringer
- planlegging
- PR og informasjon 

For Rotaryfondet-TRF se side 63. 

TILLITSVALGTE 
Rotary Internationals tillitsvalgte er presi-

denten, visepresidenten, øvrige hovedstyremed-
lemmer, generalsekretæren, hovedkassereren, 
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distriktsguvernørene samt siste president, vise-
president og kasserer i RIBI-organisasjonen. 

Distriktsguvernøren inntar en nøkkelposisjon 
og får særskilt skolering ved det årlige interna-
sjonale samrådet (International Assembly, også 
kalt guvernørskolen). I det rotary-året ved- 
kommende tjenestegjør, er han/hun RIs repre-
sentant i sitt distrikt og skal føre tilsyn med  
distriktets klubber. 

SEKRETARIATET 
Rotary Internationals sekretariat består av et  

hovedkontor i Evanston (i staten Illinois, USA) 
og service-sentre i: 

- Buenos Aires, Argentina
- New Delhi, India
- Parramatta, Australia
- Sao Paulo, Brasil
- Seoul, Korea
- Tokyo, Japan
- Zürich, Sveits 
Sekretariatet til RIBI (Rotary International 

great Britain and Ireland) ligger i Alcester,  
Warwickshire, England. 

Hovedkontoret ligger i Evanston, - en forstad 
til Chicago.

Adressen er: 
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue, 
Evanston, Illinois, 60201-3698, USA. 
Generalsekretæren er organisasjonens admi-

nistrerende direktør. Han ansettes på åremål for 
inntil 5 år om gangen.

FINANSER 
Rotary Internationals fremste inntektskilde 

er avgiftene fra klubbmedlemmene. RIs finans-
komité utarbeider budsjettforslag for hoved- 
styret. En permanent komité råder styret i alle 
investeringsspørsmål. 

INFORMASJON 
Det er i årenes løp utarbeidet en betydelig  

mengde informasjonsmateriell om Rotary, både 
i form av trykte publikasjoner (bøker, brosjyrer 
o.l.) og audiovisuelle hjelpemidler. På rotary.org 
finnes mye opplærings- og informasjonsmate-
riell, se også https://shop.rotary.org

Det offisielle tidsskriftet The Rotarian er et  
månedsskrift på engelsk og har ca. en halv  
million lesere. Det utgis også mange andre tids-
skrifter, dels med offisiell status. Blant dem er 
Rotary Norden. 

En gang årlig sender RI ut en samlet for- 
tegnelse (Official Directory) over alle verdens 
rotaryklubber med navn og adresser for deres 
presidenter og sekretærer, møtested og møtetid. 

Official Directory ligger på www.rotary.org
På Rotarys hjemmesider finner du informasjon 
om Rotary, videoer, opplæringsprogrammer,  
bilder, rapporter og det du trenger å kunne om 
organisasjonen.

MANAGER, FOUNDATION SERVICES: 
Espen Malmberg
Telefon: +41 443877174
E-post: espen.malmberg@rotary.org 

CLUB AND DISTRICT SUPPORT (CDS):
Advisor Rubie Einarsson Trachsel
Telefon: +41 44 387 71 26
E-post: rubie.einarsson@rotary.org 

Advisor Sari Miettinen
Telefon: +41 44 387 71 30
E-post:  sari.miettinen@rotary.org

FOUNDATION DEPARTMENT:
Anja Stokke 
Telefon: +41 44 387 71 44 
E-post: anja stokke@rotary.org

FINANCE DEPARTMENT:
Gliezel Hauschild
Telefon: +41 44 387 71 82
E-post: gliezel.hauschild@rotary.org 

PUBLICATIONS AND ORDER DESK:
Marcelo Bottini
Telefon: +41 44 387 71 84
E-post: eao.order@rotary.org

KONTAKTINFORMASJON FOR ROTARY INTERNATIONAL
EUROPEAN AFRICAN OFFICE

Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland
Telefon: +41 44 387 71 11 - Fax: +41 44 422 50 41
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ROTARY INTERNATIONAL - STRATEGISK PLAN  
Ny strategiplan for Rotary er vedtatt og vil senere komme i norsk oversettelse.

ROTARY’S VISION STATEMENT
Together, we see a world where people unite 
and take action to create lasting change  
- across the globe, in our communities, and 
in ourselves.
   As we stand on the cusp of eliminating polio, we 
find ourselves poised for our next challenge. The 
time is right to move toward realizing a new vi-
sion that brings more people together, increases 
our impact, and creates lasting change around 
the world.
   To achieve the vision of Rotary International 
and The Rotary Foundation, we have set four 
priorities that will direct our work over the next 
five years.

ROTARY’S STRATEGIC PRIORITIES
AND OBJECTIVES

INCREASE OUR IMPACT
• Eradicate polio and leverage the legacy
• Focus our programs and offerings
• Improve our ability to achieve and measure 
  impact

EXPAND OUR REACH
• Grow and diversify our membership and
 participation
• Create new channels into Rotary
• Increase Rotary’s openness and appeal
• Build awareness of our impact and brand

ENHANCE PARTICIPANT ENGAGEMENT
• Support clubs to better engage their members
• Develop a participant- centered approach to 
 deliver value
• Offer new opportunities for personal and
 professional connection
• Provide leadership development and skills
 training

INCREASE OUR ABILITY TO ADAPT
• Build a culture of research, innovation, and
 willingness to take risks
• Streamline governance, structure, and 
 processes
• Review governance to foster more diverse
 perspectives in decision-making

ROTARY’S CORE CALUES
The world today is not the same as it was when 
Rotary was founded in 1905. Demographics have 
shifted, the pace of change has accelerated, and 
technology has created new opportunities for 
connection and service. What hasn’t changed is 
a need for the values that define Rotary:

• FELLOWSHIP 
• INTEGRITY 
• DIVERSITY 
• SERVICE 
• LEADERSHIP

By honoring our past and embracing our future, 
we can evolve and keep Rotary not only relevant, 
but thriving.
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HISTORIEN
På Convention i Atlanta i 1917 foreslo 
daværende RI President, Arch Klumph, 
å opprette et fond som skulle ha til for-
mål: «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe 
godt i verden i form av veldedighet, 
utdannelse og andre samfunnsgagn-
lige servicetiltak.» Frøet som skulle 
vokse seg til å bli Rotarys flaggskip 
The Rotary Foundation (Rotary- 
fondet) var sådd. 

Arch Klumph hadde forstått at en-
tusiasme og engasjement ikke var nok for å nå 
Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i 

verden. Det er også behov for penger 
og en organisasjon som kan utvikle 
program og som kan administrere de 
midler som blir gitt til fondet på en 
effektiv og sikker måte, dersom en 
skal oppnå resultater og få målene 
realisert. 

Til å begynne med gikk utviklingen 
smått. Først i 1930 kunne det første 
bidraget deles ut. Da ble det gitt 500 
dollars til en internasjonal organisa-
sjon for funksjonshemmede barn. 

Rotaryfondet har senere vokst med årene til å 
bli et kraftig virkemiddel i Rotary’s arbeid.

ROTARYFONDET
TRF THE ROTARY FOUNDATION

ORGANISERING OG MÅLSETTING
Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-

Profit» stiftelse i staten Illinois i USA. Grunnen 
til at Rotaryfondet er atskilt fra Rotary Inter- 
nasjonal som en egen stiftelse, er at dette gir  
juridiske og skattemessige fordeler i mange land 
når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testa-
mentariske gaver osv blir gitt til fondet. De  
skattemessige fordeler betyr mye både for  
størrelsen og antall bidrag til Rotaryfondet.  
Organisasjonsformen krever at Rotaryfondet 
har et eget styre, og at det legges fram et eget 
regnskap. Styret i Rotaryfondet består i dag av 
en leder, oftest en tidligere RI President, en nest-
leder og 13 rotarianere fra ulike deler av rotary-
verdenen og disse kalles «The Trustees.» Den 
ansatte generalsekretæren i RI deltar i styret 
som sekretær. Selv om Rotaryfondet er organi-
sert som en egen stiftelse atskilt fra Rotary  
International, er fondet så tett integrert i RI som 
mulig. Fondets målsetting viser dette helt klart: 
«Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary  
Internasjonal sine bestrebelser på å nå Rotarys 
mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, 
nasjonale og internasjonale humanitære, opp-
lærings og kulturelle program.» Målsettingen 
søkes oppnådd gjennom utvikling av mange  

ulike programmer som Rotary klubbene blir  
invitert til å delta i.

Rotarys lederskap har utarbeidet en strategisk 
plan som skal vise vei kommende år. Arbeidet 
begynte med at det i 2017 ble gjennomført en 
stor medlemsundersøkelse og har resultert i ny 
visjon, ny misjon og nye strategier. De ble vedtatt 
i 2018, og er gjeldene fra 1.7.2019.

I arbeidet har styrene for Rotary International 
(RI) og The Rotary Foundation (TRF), gått 
sammen og for første gang utarbeidet og vedtatt 
felles strategier. Dessverre foreligger det fore- 
løpig ikke noen offisiell oversettelse til norsk. 
Det foreligger ved trykking av håndboken ikke 
noen offisiell oversettelse.

Vi gjengir derfor den engelske teksten:

Visjon:
Together, we see a world where people unite 

and take action to create lasting change — across 
the globe, in our communities, and in ourselves.
Misjon:

We provide service to others, promote integri-
ty, and advance world understanding, goodwill, 
and peace through our fellowship of business, 
professional, and community leaders.

Arch Klumph 
© Rotary International
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ORGANISERING AV TRF
I DISTRIKTER OG KLUBBER

Rotaryfondet satte i verk en ny modell for  
organiseringen av virksomheten i distriktene fra 
1. juli 2013. 

Hvert distrikt skal ha en Rotary Foundation 
komité (District Rotary Foundation Committee) 
(DRFC). Komitéen skal ha en leder (DRFC-
Chair) som bør fungere i jobben i tre år. Det blir 
anbefalt at vedkommende er en tidligere 
Distriktsguvernør (PDG). Sittende guvernør kan 
ikke ha jobben. Det er Rotaryfondets distrikts-
komité (DRFC) med sin leder som i nært sam- 
arbeid med DG, disponerer distriktets DDF  
konto. Uten en slik organisering med en DRFC 
Chair som leder, vil ikke et distrikt ha tilgang til 
sin DDF konto. 

Alle distrikt må ha en DGSC (District Grant 
Subcommittee Chair) som bl.a. skal sjekke  
søknader om midler til District og Global Grant. 

Alle klubber skal i henhold til Manual of 
Procedure (MOP) ha en Rotary Foundation 
Committee, som skal utvikle og implementere 
planer for å støtte fondet (TRF) gjennom både 
økonomiske bidrag og ved deltagelse i klubbens 
program.

Organisasjonsplanen fra Rotaryfondet an- 
befaler at det opprettes under-komiteer i  
distriktenes og klubbens oppfølging av TRF.  
Mer informasjon om organisering av Rotary- 
fondet i distriktene gis i:
District Rotary Foundation Committee Manual.

SHARE
Fra starten i 1917 og fram til i dag har det 

skjedd mange og store endringer i Rotaryfondet. 
I 1991 lanserte styret i Rotaryfondet SHARE  

systemet. Hensikten var bl.a. at distriktene  
skulle få større medbestemmelse over bruken av 
de midler klubbene bidrar med. 

SYSTEMET VIRKER SLIK:
Det beløp klubbene i et distrikt bidrar med til 

det årlige programfondet (Annual Fund) et år, 
blir delt i to like deler (share = dele), og kan  
brukes til ulike program tre år etter at  
bidragene er gitt.

Bidrag til Endowment Fund og Polio-Plus  
fondet blir ikke regnet med når delingen foretas.

a) Halvparten av den summen alle klubbene i et 
distrikt bidrar med til det årlige programfondet 
(Annual Fund) i ett Rotary år, går til  
Verdensfondet (The World Fund (WF)). Det er  
styret i Rotaryfondet (The Trustee) som  
bestemmer bruken av pengene på Verdens- 
fondet (WF). Midlene blir blant annet brukt til 
den del av Global Grant (se nedenfor) som Rotary- 
fondet bidrar med. 

b) Den andre halvparten, av bidragene går til  
distriktets ”konto” i TRF (Distrikt Designated 
Fund=DDF). Det enkelte distrikt avgjør selv 
hvordan disse pengene skal brukes basert på 
gjeldende regelverk.
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ROTARYS HUMANITÆRE PROGRAM 
For rotaryåret har vi følgende program:

POLIOPLUS
er Rotarys største og hittil mest kjente humani-
tære prosjekt. Et vellykket vaksinasjonsprogram 
mot polio som Rotary gjennomførte på Filippin- 
ene i 1979 ga støtet til PolioPlus. I 1985 lanserte 
Rotary et program med formål å utrydde polio 
innen 2005. Rotary har gjennomført tre  
verdensomspennende økonomiske kampanjer 
og fortsetter kampen for å utrydde sykdommen.

Med enorm støtte fra Bill og Melinda Gates’s  
humantiære fond, har Rotary og rotarianere 
over hele verden tatt aktivt del i kampanjen. 

Resultatene viser at det nytter.

ROTAY GRANTS
Rotary Grants er TRF’s nye programstruktur og 
er delt inn i to ulike programmer.

1. GLOBAL GRANTS
– internasjonale prosjekter som må tilfredsstille 
følgende krav/forutsetninger:

Langsiktige, bærekraftige og målbare prosjekter 
som må brukes innenfor minst ett av følgende 6 
fokusområder:

• Fred og konfliktforebygging/-løsning
• Sykdomsforebygging og -behandling
• Vann og sanitærforhold
• Mødre og barnehelse
• Grunnutdanning og leseferdigheter
• Økonomi og samfunnsutvikling

Klubb og distriktprosjekter må være på minimum 
USD 15000 + tilsvarende matching, dvs  
totalt min USD 30.000.

Søknader sendes online gjennom hele året  
(på www.rotary.org) i nært samspill med  
distriktets TRF-ansvarlige.

2. DISTRICT GRANTS
– er mindre prosjekter uten krav til minstebeløp. 
De trenger heller ikke tilfredsstille de seks  
fokusområdene. Prosjektene må være innenfor 
Rotarys visjon og målsetting.

• Søknader behandles av distriktet
• Distriktet har satt en årlig søknadsfrist for 
  District Grants
• Kan brukes lokalt og internasjonalt
Mer informasjon gis i TRF-håndboken som  
distriktene har på sine nettsider. 

SERTIFISERING
Både klubber og distrikter må sertifiseres før de 
kan motta fondsmidler.

Dette skal bidra til å 
• sikre riktig juridisk og økonomisk anvendelse
  av tildelte midler
• sikre oppfølging, rapportering mv.

Sertifiseringen har bl.a. krav om opplæring,  
organisering av komitéer og rapportering, og 
skal sikre at midlene blir brukt riktig og til nytte 
for lokalsamfunnet. Klubbene ved nåværende og 
innkommende presidenter må signere på en av-
tale «Memorandum of Understanding» (MOU).

Sertifiseringen må fornyes årlig.

” LET US KEEP OUR HEARTS STRONG, ENTHUSIASM FRESH, HOPE HIGH. 
 AS LONG AS WE KEEP IMBUED WITH THIS SPIRIT, ROTARY CAN NEVER DIE. ”

 PAUL HARRIS, THE ROTARIAN, AUGUST 1926
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ROTARYS UTDANNINGS- 
OG KULTURELLE PROGRAM

 
 
 

Det henvises til websidene rotary.org og  
rotary.no for info om Rotarys mange muligheter 
og program.

 
ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES

Etter avtale med noen få utvalgte og aner- 
kjente universiteter rundt om i verden har  
Rotary etablert det som har fått navnet Rotary 
Centers for International Studies in Peace and 
Conflict Resolution. Uppsala universitet i  
Sverige kom med i 2012. 

SKATTEFRADRAG FOR
BIDRAG TIL POLIOPLUS

Av PDG Herman Stabell

Bidrag til PolioPlus-kampanjen 
med kr. 500 eller mer pr. år 
kan det gis skattefradrag for  
under ordningen som er frem-
forhandlet av Norfo med skat-
temyndighetene.

Enkeltmedlemmer kan innbetale ønsket beløp 
til bankkontonr. 5082 06 72736

Azets Insight AS
Postboks 335
1601 Fredrikstad

som administrerer ordningen på vegne av Rotary 
Norge. Innbetalingen skal merkes med TRF -  
PolioPlus. Husk å oppgi navn, adresse og fullt  
personnummer. 

Innbetaling kan også foregå i regi av Rotary-
klubben. Klubbkasserer setter opp en liste med 
alle klubbmedlemmene, med navn, adresse og 
personnummer på hvert medlem, samt innbetalt 
beløp fra hver og listen sendes i posten til Azets.

Medlemmene betaler inn sitt bidrag til klubb-
kontoen og kassereren fører sumbeløpet samlet 
over til bankkontonr. 5082 06 72736 som er 
nevnt ovenfor.

Innbetalingen skal merkes med TRF - Polio-
Plus fra Rotaryklubb NN.
Merk: Navnelisten er konfidensiell.

Azets Insight AS kan ikke oppgi informasjon 
om enkeltmedlemmer, men kun sumtall for  
bidrag fra den enkelte klubb.

Kampen for å utrydde polio fortsetter for fullt, 
og det er viktig at rotaryklubbene fortsatt støtter 
dette arbeidet.
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BIDRAG TIL ROTARYFONDET
KAN GIS TIL FIRE ULIKE FOND

Rotaryfondet sine inntekter kommer utelukk- 
ende fra frivillige bidrag fra klubbene i verden, 
gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver 
og renter av investerte midler. Ikke noe av det 
som innbetales som kontingent til RI går til  
fondet. 

Bidrag til Rotaryfondet kan avsettes til fire 
ulike fond - Annual Fund, Endowment Fund,  
PolioPlus og Rotary Centers for Peace Studies 
(fredsfondet).

1. ANNUAL FUND - AF 
(det årlige programfond). Pengene brukes til 

ulike program tre år etter at de er kommet inn. 
Tre års forrentning gir renteinntekter som blir 
benyttet bl.a. til å administrere dagens program 
og til å utvikle nye program. Penger innbetalt til 
AF går blant annet tilbake til distriktenes dispo-
nible midler, kalt District Designated Fund eller 
DDF. Penger til klubbenes prosjekter kommer 
fra dette fondet. Distriktene setter mål for inn-
betaling basert på klubbenes egen målsetting. 

Innbetaling til dette fondet gjøres til 
Rotary International 
Witikonerstrasse 15,  
CH-8032 Zürich, Switzerland
konto: 6021.07.19736.

Husk å merke innbetalingen med Annual  
Giving, klubbnavn og klubbnummer. Penger inn-
betalt via dette kontonummer går direkte til  
Zürich, blir registrert en gang pr måned i Monthly 
Contribution Report (MCR), men gir ikke skatte-
fradrag. 

NB! For å oppnå skattefradrag for bidrag til 
Annual Fund må pengene sendes til 
konto 1645.15.66524
Azets Insight AS 
Postboks 335
1601 Fredrikstad

En enkel måte å oppfylle RI’s målsetting om 
USD 100 pr medlem pr år kan gjøres ved å fylle ut 
et skjema for avtalegiro (ligger på rotary.no).  
Bidrag til Annual Fund på kr 500 eller mer pr år 

kan gi skattefradrag under ordningen som Norfo 
har fremforhandlet med skattemyndighetene. 
Giro må merkes med navn, annual fund,  
adresse, fødselsnummer og klubbnavn- og  
nummer. 

Ved å betale kr 50 pr måned oppnår man både 
RI’s mål og skattefradrag.

Innbetaling kan også foregå i regi av Rotary-
klubben. Klubbkasserer setter opp en liste med 
alle klubbmedlemmene, med navn, adresse og 
fødselsnummer på hvert medlem, samt innbe-
talt beløp fra hver og listen sendes i posten til 
Azets Insight AS. Medlemmene betaler inn sitt 
bidrag til klubbkontoen (f.eks. som en del av års-
kontingenten) og kassereren fører beløpet  
samlet over til bankkonto 1645.15.66524. 
Innbetalingen skal merkes med AF og  
klubbens navn og nummer.

2. ENDOWMENT FUND
(tidligere permanente fondet). Dette fondet 

skal sikre framtida og kontinuiteten i Rotary- 
fondet sine programtilbud. Bare rentene av dette 
fondet kan brukes til program.

Innbetaling til dette fondet gjøres til 
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zürich, Switzerland
konto: 6021.07.19736.

Husk å merke giro Endowment Fund, klubb-
navn og nummer. 

3. POLIOPLUS
Pengene går til utryddelse av polio. Det er 

svært viktig at Rotary deltar på dette fortsatt, 
slik at polio kan utryddes helt. 

SKATTEFRADRAG FOR BIDRAG TIL 
POLIOPLUS

Bidrag til PolioPlus-kampanjen med kr. 500 
eller mer pr. år kan det gis skattefradrag for 
under ordningen som er fremforhandlet av 
NORFO med skattemyndighetene.
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Enkeltmedlemmer kan innbetale ønsket beløp 
til: 
Bankkontonr: 5082 06 72736
Azets Insight AS
Postboks 335
1601 Fredrikstad

Visma administrerer ordningen på vegne av 
Rotary Norge. Innbetalingen skal merkes med 
TRF - PolioPlus. Husk å oppgi navn, adresse og 
fullt fødselsnummer. 

Innbetaling kan også foregå i regi av Rotary-
klubben. Klubbkasserer setter opp en liste med 
alle klubbmedlemmene, med navn, adresse og 
fødselsnummer på hvert medlem, samt inn- 
betalt beløp fra hver. Listen sendes i posten til 
Azets Insight AS. Medlemmene betaler inn sitt 
bidrag til klubbkontoen og kassereren fører 
sumbeløpet samlet til 

bankkonto 5082 06 72736.
Innbetalingen skal merkes med TRF -  
PolioPlus fra Rotaryklubb NN. 

Merk: Navnelisten er konfidensiell. Azets In-
sight AS kan ikke oppgi informasjon om enkelt-
medlemmer, men kun sumtall for bidrag fra den 
enkelte klubb. 

4. ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL 
STUDIES IN PEACE AND CONFLICT  
RESOLUTION (FREDSFONDET).

Det første stipendet ble utdelt I 2002. Rotary 
har avtale med utvalgte universitet rundt om i 
verden. Uppsala universitet i Sverige kom med i 
2012. Hvert distrikt kan nominere en kandidat 
pr år, og Norge har så langt hatt to studenter på 
dette prestisjetunge studiet. 

Etter fullført studium har de fleste gått inn i 
viktige jobber, mange for FN eller sitt lands re-
gjering. Studentene utfører svært viktig fredsar-
beid, og Rotary er avhengig av bidrag for å opp-
rettholde dette studiet.

Innbetaling til dette fondet gjøres til
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zürich, Switzerland
konto: 6021.07.19736.

Husk å merke innbetalingen med Rotay 
Centers for Peace Studies, klubbnavn og 
klubbnummer. 

PAUL HARRIS FELLOW RECOGNITION
I Norge og de fleste europeiske land utdeles 

Paul Harris Fellow Recognition (PHF) som en 
hedersbevisning fra klubber og av og til distrikter 
for å hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer 
for sitt virke i Rotary, eller for sitt samfunns- 
ganglige arbeid. Æresbevisningen består av et 
sertifikat, en medalje og en jakkeknapp. 

Utmerkelsen ble lansert i 1957. Sertifikatet, 
medaljen og jakkeknappen var ment å være et 
synlig tegn på at den som bærer dette, har inn- 
betalt 1000 dollars, eller at det er innbetalt 1000 
dollars i vedkommendes navn til Rotary  
Foundation. Slik er det fortsatt endel steder i 
verden, mens vi i Norge og flere andre land i all 
hovedsak gir PHF som en æresbevisning. 

Det går an å «bygge på» utmerkelsen fra 1000 

dollars opp til 9000 dollars totalt. For hver 1000 
dollars som innbetales, tildeles det en safir inntil 
fem i alt, deretter fortsetter det opp til tre  
rubiner. Alle bidrag klubben gir til det Årlige 
programfondet (Annual Fund) og PolioPlus blir 
summert og registrert som poeng (Recognition 
points) som klubbene senere kan bruke til å 
«kjøpe» PHF utmerkelser for. En PHF koster  
enten 1.000 $ kontant, eller den kan betales med 
1.000 Recognition Points.

Paul Harris Fellow Recognition (PHF) kan 
bare gis til enkeltpersoner, ikke organisasjoner 
eller bedrifter. Ta kontakt med Zürichkontoret 
hvis du trenger hjep - se info side 60.

Søknadsskjema finnes både på www.rotary.no 
og www.rotary.org
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HVORDAN BESTILLE PHF?
-DE VANLIGSTE SPØRSMÅL

HVORDAN FÅR KLUBBEN SINE PHF-POENG 
(RECOGNITION POINTS)?
For hver innbetalt US-dollar til Polio Plus og  
Annual Fund genereres ett poeng. Klubben må 
ha 1000 poeng for å utnevne en PHF.

HVORDAN FÅR KLUBBEN GREIE PÅ SIN  
POENGSALDO OG HVEM SOM HAR FÅTT PHF?
President, sekretær, kasserer og klubbens TRF-
ansvarlige kan se en rapport på RI’s medlems-
webb som viser hvor mange PHF-poeng klubben 
disponerer og hvem som har fått tildelt PHF.

1. Logg deg inn på medlemswebben på 
 https://riweb.rotaryintl.org

2. Klikk på ”Club Recognition Summaries (CRS)”.
 
3. ”CRS” inneholder en liste over alle personer
 som klubben har utdelt PHF til og under
 rubrikken ”Foundation Recognition Pts”  
 finner du den poengsummen som klubben  
 har disponibel for utdeling av PHF. 

Hvis du har problem med å finne poengsaldo, kan 
du ta kontakt med distriktets TRF-ansvarlige, 
eller Anja Stokke på kontoret i Zürich.

HVORDAN GÅR KLUBBEN FRAM FOR Å  
UTNEVNE EN PHF?
Hver US dollar klubben har innbetalt til APF  
eller Poliokampanjen tilsvarer et poeng, og hver 
PHF ”koster” 1000 poeng.

Hvis klubben har mindre enn 1000 poeng må 
det først innbetales til TRF (betales i NOK til 
den vanlige konto (se under innbetaling til TRF)
For å søke om PHF må det benyttes et spesielt 
skjema som kan hentes ned fra websiden  
rotary.no eller ved henvendelse til Anja Stokke. 
Veiledning for utfylling ligger også på websiden. 
 
Behandlingstiden for PHF-søknad er vanligvis 
mellom 4 og 6 uker. 

HVOR SKAL MAN SENDE SØKNAD OM PHF?
Send PHF-skjema (evt sammen med kopi av 
innbetaling) på en av følgende måter:

1. Fax til faxnummer 0041-44-422 50 41 

2. Skanne og sende skjema til
 anja.stokke@rotary.org eller

3. Send med vanlig post til
 Rotary International
 Witikonerstrasse 15
 CH-8032 Zürich, Sveits

Kontoret i Zürich sender vanligvis ikke
bekreftelse på mottatt søknad.

HVORDAN BESTILLER MAN EN NY PHF HVIS 
MAN MISTER NÅLEN?
Man sender mail til Anja Stokke med følgende 
opplysninger::
1. Navn på personen som har mistet sin  
 PHF-pin.
2. Navn på klubben som har ”betalt” 
 PHF-utmerkelsen.
3. Omtrentlig dato når PHF-utmerkelsen ble  
 gitt.
4. Hvilken type PHF-pin (vanlig, gammel  
 modell, med en eller flere safirer etc)
5. Adresse dit PHF-nålen skal sendes.

Anja sender da en ny PHF-pin med en regning, 
pris avhengig av modell (ca 10-20 USD).

FOR ALLE SPØRSMÅL OM ROTARY  
FOUNDATION (TRF) OG PHF KAN DU  
ENTEN TA KONTAKT MED DISTRIKTETS  
TRF ANSVARLIGE ELLER ANJA STOKKE  
PÅ TELEFON +41-44-387 71 44. 

Du kan også sende mail på norsk eller engelsk 
til:  anja.stokke@rotary.org 
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Klubbene, distriktene og Rotary-Norge er  
presentert på www.rotary.no Her finner du  
aktuell informasjon om Rotarys organisasjon i 
Norge og internasjonalt. Du finner også informa-
sjon om Norsk Rotary Forum (Norfo), om  
distriktene og klubbene.

Du kan lese historien om hvordan det hele 
startet i Chicago 23. februar 1905, og du kan  
finne informasjon om hvordan nye klubber kan 
etableres.

Nye og potensielle medlemmer vil finne nyttig 
informasjon om Rotary. Rotarys kjerneverdier 
er beskrevet og omhandler rotasjonsprinsippet, 
klassifikasjonsprinsippet, møteretten og Rotarys 
arbeid i klubbkomitéene og i store og små pro-
sjekter. 

Websidene gir også informasjon om The  
Rotary Foundation som finansierer store og små 
prosjekter både internasjonale, nasjonale og  
lokale.

Her er det informasjon om hvordan klubbene 
kan søke om midler og det er informasjon om 
hvordan vi som medlemmer kan gi våre bidrag. 
Du finner også tall og faktainformasjon om  
Rotarys største prosjekt gjennom tidene - END 
POLIO NOW. 

Stipendordninger og innsats for ungdom er en 
viktig del av Rotarys arbeid. Rotary har et mang-
foldelig arbeid rettet mot ungdom. Her finner du 
informasjon om ungdomsutveksling, interna- 
sjonale sommerleirer, RYLA, Rotaract og  
Handicamp. 

På www.rotary.no er det link til alle distriktene 
og klubbene i Norge. Websidene for distrikt og 
klubber har samme profil. Dette styrker ”brand- 
ingen” av Rotary og gjør det enkelt å finne infor-
masjon på alle websidene. 

Websidene inneholder også en oversikt over 
aktuelle publikasjoner som klubbene vil ha nytte 
av i sitt arbeide. Det er lagt ut en elektronisk  
versjon av denne håndboken.

 
NORFOS DIGITALE TJENESTER

Norfo tilbyr en distribusjonsplattform for  
digitale tjenester til norske rotaryklubber,  
distrikter og multidistriktsaktiviteter. Distribu-
sjonsplattformen skal dekke de behov Rotary 
har i dag samt eventuell ny funksjonalitet og nye 
tjenester som utvikles i fremtiden.

Norfos digitale tjenester omfatter websider, 
funksjonsbasert e-post, medlemsnett, internt 
meldingssystem, mediabank, krysspublisering 
av nyheter, integrasjon, dashbordet «Min side» 
samt supporttjenester.

Alle medlemmer av en rotaryklubb i Norge er 
tildelt sin egen «Min side» som er en effektiv og 
moderne plattform for tilgangskontroll og dis-
tribusjon av webbaserte tjenester. Gjennom 
«Min side» vil medlemmene få tilgang til ulike 
tjenester basert på sin funksjon i Rotary samt et 
tjenestetilbud utover dette - det være seg av pro-
fesjonell eller privat karakter. Tjenestetilbudet 
kan benyttes både på PC og Mac, Iphone, Ipad og 
Android baserte løsninger.

ROTARY PÅ NETT
– EN SERVICEORGANISASJON MED YRKESBASERT MEDLEMSSKAP
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MØTEPLASSER
Rotarianere har mange møteplasser som 

fremmer vennskap og samarbeid. Det viktigste 
er egen klubb med ukentlige møter, prosjekt- 
arbeid, bedriftsbesøk og sosialt samvær. Når 
man er på reise er det mulig og ønskelig at man 
besøker andre klubber. Et besøk i starten av  
ferie/opphold og spørsmål som ”: Hva er verdt å 
se eller oppleve her”, vil nesten alltid sikre deg 
guide, hjelp og nye, hyggelige rotaryvenner. 

 En gang pr år er det distriktskonferanse i alle 
distrikter der det er både ønskelig og nyttig at så 
mange rotarianere som mulig deltar.

I mai/juni er det verdenskongress som er åpen 
for alle rotarianere med familie og venner, hvis 
man ønsker å ta med dem. 
En foreløpig plan for convention/verdens- 
kongressene viser spennende reisemål:
2019: 1.-5. juni 
RI Convention Hamburg, Tyskland 
2020: 6.-10.juni 
RI Convention, Honolulu, Hawaii, USA 
2021: 12. –16.juni  
RI Convention, Taipei, Taiwan (tentative)
2022: 12.-16.juni 
RI Convention, Houston, Texas (tentative)
2023: Melbourne Australia (tentative)
2024: Singapore (tentative)
2025: Calgary, Canada (tentative)

“Friendship exchange” – små grupper av rota-
rianere som har gjensidige besøk til hygge og 
nytte. 
”Fellowships”, sammenslutning av rotarian- 
ere som enten har felles yrke eller felles hobby/
interesser. Det er fellowship for leger, jurister, 
for datainteresserte, golfere, for mennesker som 
ønsker å reise og besøke/bo hos hverandre,  
skientusiaster og mye mer. 

Fullstendig liste over fellowships finner du på 
websiden rotary.org
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GUVERNØRER I DE NORSKE DISTRIKTER:
Distrikt 2250: Rogaland, Hordaland,  
Sogn og Fjordane
DG 2018-19: Arild Sundland Dale 
E-post: arild.dale@bkkfiber.no
DG 2019-20: Odd Henning Johannesen 
E-post: odd.henning.johannessen@skole.rogfk.no
DG 2020-21: Jostein Osnes
E-post: josteinosnes@gmail.com

Distrikt 2260: Østfold og Akershus
DG 2018-19: DG Rune Magnussen 
E-post: rm007@online.no
DG 2019-20: DG Jutta Bachmann 
E-post: info@jutta-bachmann.com
DG 2020-21: DG Ine Barlie
E-post: i-barlie@online.no

Distrikt 2275: Deler av Møre og Romsdal,  
Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, 
Finmark og Svalbard
DG 2018-19: Thor O. Olsen
E-post: thor.o.olsen@ntnu.no
DG 2019-20: Ole Jørgen Kjellmark
E-post: ojkjellmark@hotmail.com
DG 2020-21: Terje Gaarden
E-post: terje@gaarden.as

Distrikt 2290: Vestfold, Telemark, Aust- og 
VestAgder
DG 2018-19: Gaute Melhus Johannessen
E-post: gautejo42@gmail.com
DG 2019-20 Sten Hernes 
E-post: sten.hernes@gmail.com
DG 2020-21: Berit Reppesgård
E-post: beri-rep@online.no

Distrikt 2305: Norge Hedmark, Oppland, deler 
av Møre og Romsdal
DG 2018-19: Arvid Blindheim 
E-post: arvid.blindheim@icloud.com
DG 2019-20: Vigdis Osbak 
E-post: vosbak@hotmail.com
DG 2020-21: Roald Torstein Fiksdal
E-post: roald.fiksdal@gmail.com

Distrikt 2310: Oslo og Buskerud
DG 2018-19: Svein Eystein Lindberg 
E-post: svein@rnf.no
DG 2020-21: Baard Lund
E-post: blu@kalunanordic.com
DG 2020-21: Inger-Marie Schytte Blix
E-post: inger.marie.blix@gmail.com 
 

Kontaktinformasjon til guvernører i sonene 
15 og 16, nye soner 17 og 18. For mer infor-
masjon henvises til websidene for de  
respektive distrikter.

GUVERNØRER I DE ØVRIGE DISTRIKTER: 

DISTRIKT 1360 ISLAND:
2018-19 Gardar Eiriksson
e-post: rettarholt6@simnet.is
2019-20 Anna Stefansdottir
e-post: annastefansdottir@gmail.com
2020-21 Soffia Gisladottir
e-post: soffia.gisladottir@vmst.is 

DISTRIKT 1380 FINLAND
2018-19  Jaakko Panula, 
e-post: jaakko.panula.com

KONTAKTINFORMASJON NORDEN
- GUVERNØRER I SONENE 17 OG 18

For mer informasjon henvises til websidene for de respektive distrikter.

●SWEDEN (southern)

FAROE ISLANDS●

DENMARK●

NORWAY●

ICELAND●

●GREENLAND

●LITHUANIA

●POLAND

1360, 1440, 1450, 1461, 1462, 1470, 1480, 
2231, 2250, 2260, 2275, 2290, 2305, 2310, 
2360, 2390

SONE 17 BESTÅR AV DISTRIKT 
1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 
1430, 2223, 2320, 2330, 2340, 
2350, 2370, 2380, 2400 & 2410

SONE 18 BESTÅR AV DISTRIKT 
1360, 1440, 1450, 1461, 1462, 
1470, 1480, 2230, 2250, 2260, 
2275, 2290, 2305, 2310, 2360, 
2390

SONE 18
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2019-20  Arja Rantanen, 
e-post: arjarantanen24@gmail.com
2020-21  ikke rapportertpr jan 2019

DISTRIKT 1390 FINLAND
2018-19  Jarmo Palukka
e-post:  jarmo.palukka@ferrumcapital.com
2019-20  Eija Hatakka-Peltpnen, 
e-post: eija.hatakka-peltonen@opp6.inet.fi
2020-21  Ilkka Nikmo, 
e-post: ilkka.nikmo@gmail.com

DISTRIKT 1400, FINLAND:
2018-19  Heikki Salumäki, 
e-post: heikki.salumaki@gmail.com
2019-20  Jorma Winter, 
e-post: jorma.winter@outlook.com
2020-21  Venanzia Rizzi, 
e-post: venanzia.rizzi@liminka.fi

DISTRIKT 1410 FINLAND
2018-19  Risto Suviala, 
e-post: risto.suviala@gmail.com
2019-20  Heidi Caven, 
e-post: heidicaven@gmail.com
2020-21  Anita Häggblom, 
e-post: anita.haggblom@aland.net

DISTRIKT 1420 FINLAND
2018-19  Irmeli Viherluoto-Lindström, 
e-post: irmeli.viherluoto-lindstrom@perpetual.fi
2019-20  Tommy Wegge, 
e-post: tommy@wegge.fi
2020-21  Sakai Karjalainen, 
e-post: sakari.karjalainen@cancer.fi

DISTRIKT 1430 FINLAND
2018-19  Vesa Martikkala, 
e-post: vesa.martikkala@islo.fi
2019-20  Kauko Salo, 
e-post: kakojsalo2@gmail.com
2020-21  Teijo Räsänen, 
e-post: teijo.rasanen@icloud.com 
 
DISTRIKT 1440 DANMARK
2018-19  Jens Martin Hansen, 
e-post: dg1440-1819@rotary.dk
2019 20  Birger Borch Larsen, 
e-post: dg1440-1920@rotary.dk
2020-21  Laila Christensen, 
e-post: lc@coachvision.dk

1450 DANMARK:
2018-19  Holger Heldbo, 
e-post: dg1450-1819@rotary.dk
2019-20  Jan Aagard, 
e-post: dg1450-1920@rotary.dk
2020-21  Per Lindved, 
e-post: perlindved@youmail.dk

DISTRIKT 1461 DANMARK 
2018-19  Lars Christian Prytz, 
e-post: dg1461-1819@rotary.dk
2019-20  Elsebeth C Møller, 
e-post: dg1461-1920@rotary.dk
2020-21  Poul Erik V Frandsen, 
e-post: dg1461-2021@rotary.dk

DISTRIKT 1462 LITAUEN
2018-19  Virginijus Sniukas, 
e-post: virginijus.sniukas@telekonta.lt
2019-20  Arunas Burksas 
e-post:  arunas@kempingas.lt
2020-21  Viktorija Trimbel, 
e-post: rotary.1462.chair@youthexchange.lt

DISTRIKT 1470 DANMARK MED GRØNLAND
2018-19  Susanne Gram-Hanssenz, 
e-post: sgh@etgodtlivnu.dk
2019-20  Bo Madsen, 
e-post: dg1470-1920@rotary.dk
2020-21  Brian Baun, 
e-post: brian@btibox.com

DISTRIKT 1480 DANMARK
2018-19  Gudde Sødergren, 
e-post: dg1480-1819@rotary.dk
2019-20  Steffen Qvist Wied, 
e-post: steffenwied@me.com
2020-21  Per Nøddebo Nielsen, 
e-post: pernod@post12.tele.dk 

DISTRIKT 2220 RUSSLAND VEST FOR URAL
2018-19  Alexey I Kutsenok, 
e-post: aik@sochi.com 
 
FRA 2019 ER DETTE DISTRIKT 2223 OG  
TILHØRER EN ANNEN SONE
2019-20  Anna Tumanove, 
e-post: kitovanna@inbox.ru
2020-21  IldusYanishev, 
e-post: Freeozon@gmail.com 
Ukraina og Belarus er nå blitt distrikt 2232  
og tilhører en annen sone.
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DISTRIKT 2231 POLEN
2018-19  Lukasz S. Grochowski, 
e-post: I.grochowski@rotary.org.pl
2019-20  Malgorzata Wojtas, 
e-post: v4s.pl
2020-21  Janusz Kozinski, 
e-post: lippolska@o2.pl 

DISTRIKT 2320, SVERIGE
2018-19  Christina Fahlgren-Løvheim, 
e-post: cflovheim@hotmail.com
2019-20  Göran Lidström, 
e-post: goran.lidstrom@vilhelmina.se
2020-21  Lars-Olov Söderström, 
e-post: larsolov.soderstrom@gmail.com
  
DISTRIKT 2330 SVERIGE
2018-19  Leif Carlzon, 
e-post: cz-53@live.se
2019-20  Jan-Olof Strandberg, 
e-post: jan-olof@strandberg.cc
2020-21  Anna Godevärn, 
e-post: godevarn@live.se 

DISTRIKT 2340 SVERIGE
2018-19  Johan Strandberg, 
e-post: johan.strandberg@live.se
2019-20  Gunnar Olsson, 
e-post: olsson35@gmail.com
2020-21  Karl Beijbom, 
e-post: info.beijbombooks@gmail.com

DISTRIKT 2350, SVERIGE:
2018-19  Magnus Elfwendahl, 
e-post: elfwendahl@gmail.com
2019-20  Anders Johansson, 
e-post: aej@comhem.se
2020-21  Soledad Aguilar-Oddershede, 
e-post: aguilar.soledad@gmail.com 
 
DISTRIKT 2360 SVERIGE:
2018-19  Christer Liljenberg, 
e-post: christer.liljenberg@if.se
2019-20  Jerry Brattåsen, 
e-post: jerry@brattasen.se
2020-21  Ulla-Britt Andreasson, 
e-post: u.b.andreasson.rotary@gmail.com

DISTRIKT 2370 SVERIGE
2018-19  Tommy Arne Lekenmyr, 
e-post: rotary.lekenmyr@gmail.com

2019-20  Gun-Marie Ôstedt-Axelsson, 
e-post: gog.axelsson@gmail.com
2020-21  Claes Nilsson, 
e-post: claes.nilsson@blackline.se  
 
DISTRIKT 2380 SVERIGE
2018-19  Lars Hermansson, 
e-post: larher01@icloud.com
2019-20  Claes-Henrik Martinsson, 
e-post: claes-henrik.martinsson@brich.se
2020-21  Claes Sjögran, 
e-post: claes.sjogren.rotary@gmail.com

DISTRIKT 2390 SVERIGE
2018-19  Carl Hedberg, 
e-post: 34hedberg@telia.com
2019-20  Torkil Rönne, 
e-post: torkil@cuprus.se
2020-21  Stefan Knutsson, 
e-post: stefanknutsson54@outlook.com

DISTRIKT 2400 SVERIGE
2018-19  Anders Ranefjord, 
e-post: anders.ranefjord@gmail.com
2019-20  Annika Svensson, 
e-post: annika@eldsberga.se
2020-21  Agneta Råberg, 
e-post: agneta.raberg@comhem.se

DISTRIKT 2410 SVERIGE:
2018-19  Hans Christian Öster, 
e-post: osterhc@gmail.com
2019-20  Johan Gustafsson, 
e-post: johan@gmpartner.se
2020-21  Louise Giljam, 
epost: louise.giljam@cojn.se

PDG Piotr Wygnanczuk fra 
Polen er styremedlem  
(RI-director) for sonene 15 og 16 
fra 1.7.2018 til 1.7.2020

epost: p.wygnanczuk@rotary.org.pl

Virpi Honkala fra Finland er 
styremedlem (RI-director) for 
sonene 17 og 18 fra 1.7.2020. 
Samme soner, men nye  
nummer. 

e-post: virpi.honkala@fimnet.fi
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RC (Rotary coordinator) 
2017-2020: Lena J. Mjerskaug
Tomterveien 372, 1914 Ytre Enebakk
Tlf:  +47 915 64 421
epost: lena@mjerskaug.no

RRFC (Regional Rotary Foundation 
Coordinator) 
2017-2020: Bjørn Aas
Jahren Gård, 3290 Stavern 
Tlf:  +47 907 35 965
epost: bjorn@vardaas.no

EPNC (End Polio Now Coordinator)
2017-2020: Bjørg Månum Andersson
Fougstadsgt. 19, 0173 Oslo
Tlf: +47 908 55 025
epost:  bjorgmanum.andersson@gmail.com 

RPIC (Rotary Public Image Coordinator) 
2019-2022: Tore Jørgen Slettahjell 
Nils Uhlin Hansens vei 69, 7026 Trondheim
Mobil:  +47 920 83 500
epost:   tore.slettahjell@gmail.com

E/MGA (Endowment/Major Gift Advisor) 
2017-2020: Ingrid Grandum Berget
Ulstrupveien 7, 3961 Stathelle
Tlf:  +47 913 65 033 
epost:  ingrid.berget@gmail.com

International Inner Wheel er 
representert i 104 land med 
rundt 108 614 medlemmer for-
delt på 3979 klubber. Inner 
Wheel er en av verdens største 
kvinne- og serviceorganisasjon. 

Vi feirer 95 år siden den første klubb ble startet i 
Manchester, GB&I, 10 januar 1924 av Margaret-
te Golding, som var gift med en Rotarianer. 
  Inner Wheel Norge har nå 1256 medlemmer og 
54 klubber som er fordelt på 5 distrikt.                        Den 
første klubben i Norge ble stiftet i Bergen i 1935.

INNER WHEELS FORMÅL ER: 
• Å fremme sant vennskap                                                                     
• Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet 
   og tjeneste 
• Å utvikle internasjonal forståelse
Norsk Inner Wheel Råd er organisasjonens 
høyeste organ. 
Rådspresident for 2017-2019 Liv Elin Broberg 
Lewin, Kopervik Inner Wheel klubb, mens vise-
rådspresident for tiltredelse 01.07.2019 er 
Lisbeth Nesteng, Tune Inner Wheel klubb.          
For ytterligere informasjon se vår nettside:
www.innerwheel-norge.org.                                            

HOVEDPROSJEKTER ER:
• Hjelpe fistulaskadde kvinner i Etiopia – som  
  vi har støttet siden 2005 gjennom NMS.
  Prosjektet går til 2020.
• Narkotikahunder til Tollvesenet – hver hund 
  koster kr 150 000 og vi har gitt 17 hunder og er
  klar for å gi nr. 18 i løpet av 2019. 
• De enkelte klubber har mange flotte lokale
  prosjekter, som eldretreff, besøk på sykehjem,
  norskundervisning/leksetrening for flykt- 
  ninger/innvandrere for å nevne noen.

INNER WHEEL NORGE

SONEKOORDINATORER SONE 16 (18)
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ORD OG UTTRYKK I ROTARY
Annual Fund: Bidrag til The Rotary  
Foundation. (Annual Giving)

Attendance Report: Fremmøterapport som 
alle klubber må sende distriktsguvernøren hver 
måned.

EEMA: Forkortelse for «Europe, Eastern 
Mediterranian and Africa».

Club Assembly: Klubbsamråd - Møte for alle 
klubbens ledere og komitéformenn for å drøfte 
klubbens aktiviteter.

Convention: Rotarys årlige verdenskongress 
for alle Rotarian-ere med bl.a. valg av RI- 
President, styremedlemmer og distrikts- 
guvernører. 

Council on Legislation: Lovrådet i Rotary - 
Den lovgivende forsamling. Holdes hvert 3. år, 
med deltakere fra alle Rotary Internationals  
ca. 530 distrikter.

District Assembly: Distriktssamlingen (DS)
Årlig møte for innkommende klubbpresidenter, 
sekretærer, komiteformenn og andre.  
Informasjon og motivasjon i distriktene.

District Conference: Distriktskonferansen 
(DK) - Årlig møte over 2-3 dager for distriktets 
medlemmer med ledsagere med faglig og sosialt 
program med festlig samvær. 

Gosrep (Governors representative): 
Guvernørens representant i forarbeidet til 
etablering av ny klubb.

Group Study Exchange (GSE): Rotarys 
program for gruppestudieutveksling.  
Gjelder bare unge mennesker fra yrkes- eller 
foreningsliv som ikke er Rotarymedlemmer.  
Se også VTT.

Honorary member -Æresmedlem: Person 
som opptrer og arbeider i tråd med Rotarys 
idealer, og derfor er utnevnt til æresmedlem i en 
eller flere klubber. 

Manual of Procedure (MOP): Rotarys lover 
og regelverk. Ligger også på rotary.org

Past District Governor (PDG): 
Tidligere distriktsguvernør.

Past President (PP): 
Tidligere klubb-president.

Paul Harris Fellow (PHF): Æresbevisning 
utdelt av klubb eller distrikt for å hedre rotari- 
aner eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, 
eller for samfunnsnyttig arbeid.

Presidents-Elect Training Seminar 
(PETS): 
Treningsseminar for innkommende klubb- 
presidenter.

Rotaract: Klubb for medlemmer i alderen 
18-30 år. Igangsatt av en Rotary-klubb.

Rotary Youth Leadership Award - RYLA:
Rotarys lederskapskurs for ungdom.

Sone: Betegnelse på samling av flere distrikter.
RI´s ca 530 distrikter er fordelt på 34 soner.
De norske distrikter tilhører sone 18 (tidligere 
sone 16).

Youth Exchange: Rotarys program for ung-
domsutveksling. 
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FORKORTELSER I ROTARY
AF 
Annual Fund 
ARC 
Assistand Rotary Coordinator
ARRFC 
Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator

CICO 
Club Internet Communication Officer
COL 
Council on Legislation - Lovrådet
COR
Council on Resolutions - Nettbasert behandling 
av resolusjoner som fremmes i CoL
CRFO 
Club Rotary Foundation Officer 
CYEO = Club Youth Exchange Officer
Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i klubb.

DCSC 
District Community Service Chair
DDF 
District Designated Fund - Distriktsfondet
DG 
District Governor
DGE 
District Governor Elect
DGN 
District Governor Nominee
DGND
District Governor Nominee Designate
DGSC 
District Grant Subcommittee Chair 
DICC 
District Internet Communication Coordinator
DICO 
District Internet Communication Officer
DLP 
District Leadership Plan
DMDC 
District Membership Development Chair
DRFC 
District Rotary Foundation Chair
DTFC 
District Task Force Coordinator
DVSC 
District Vocational Service Chair
DWSA 
District Web Site Address

DYEO
Youth Exchange Officer
Ansvarlig leder for ungdomsutveksling 
i distriktet.

EEMA 
Europe, Eastern Mediterranian and Africa.
Endovement Found 
Innbetaling til Rotaryfondet.
EPNC 
End Polio Now Coordinator

GETS 
Governors Elect Training Seminar
GRSP 
Georgia Rotary Student Program
GSE 
Group Study Exchangen (se VTT)

HM 
Honorary Member - æresmedlem

IAS 
International Ambassadorial Scholarship
IHP 
International Humanitarian Projects
INTERACT 
Klubb for ungdom, 14-18 år.
IPDG 
Immediate Past District Governor
ITHF 
International Travel & Hosting Fellowship

Major Donor 
Person som gir USD 10.000 eller mer til Rotary-
fondet.
MDYEO 
Multi District Youth Exchange Officer 
Multidistriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen
MOP 
Manual of Procedure

Norfo 
Norsk Rotary Forum

OD 
Official Directory RI
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PDG 
Past District Governor
Per Capita Dues 
Medlemskontingent til Rotary International
PETS 
Presidents Elect Training Seminar
PHF 
Paul Harris Fellow

PP 
Past President

RC 
Rotary Coordinator
RCC 
Rotary Community Corps
Restricted Giving
Øremerkede bidrag til TRF og spesielle 
prosjekter
RF 
Rotary Foundation
RFCMS 
Rotary Foundation Citation for Meritorious 
Service
RFDSA 
Rotary Foundation District Service Award
RI
Forkortelse for Rotary International. 
RIBD 
Rotary International Board of Directors
RIBI 
Rotary International in Great Britain and 
Ireland
RICP 
Rotary International Code of Policies
RID 
Rotary International Director
RIP 
Rotary International President
ROTI 
Rotarians On The Internet

ROVE 
Rotary Overseas Vocational Exchange, 18-25 år
RPIC 
Rotary Public Image Coordinator
RRFC 
Regional Rotary Foundation Coordinator
RRVF 
Rotary Recreational and Vocational Fellowship
Rtn 
Rotarian
RTC – ROTARACT 
Klubb for «unge voksne» 18-30 år
RV 
Rotary Volunteer
RYLA 
Rotary Youth Leadership Award

SHARE 
SHARE system (SHARE DDF)

TRF
Forkortelse for The Rotary Foundation –  
Rotaryfondet.

VTT
Vocational Training Seminar

WCS 
World Community Service
WCSPE 
World Community Service Projects Exchange
WF 
World Fund -Verdensfondet

YEO 
Youth Exchange Officer
YIR 
Yours in Rotary (e-post til andre rotarianere)

” THE MOTIVE OF ROTARY IS FRIENDSHIP. ”
 PAUL HARRIS, TALE PÅ CONVENTION I EDINBURGH I 1921
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SERVICE ABOVE SELF

YRKESKODEKS FOR 
ROTARIANERE:
Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av 
meg at:

1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne  
 andre.

2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for 
 mitt yrke, mitt lands lover og de moralske 
 normer i samfunnet.

3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og  
 fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.

4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver,  
 mine arbeidskolleger, forretningspartnere,  
 konkurrenter, kunder, allmennheten og alle  
 jeg har yrkesmessig forbindelse med.

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin  
 verdi.

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min  
 erfaring til å skape muligheter for unge  
 mennesker, å lindre andres nød og forbedre 
 livskvaliteten for mine medmennesker.

7.  Jeg gir allmennheten korrekte og  
 sannferdige opplysninger om mitt arbeid  
 og min yrkesvirksomhet.

8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en  
 rotarianer som  jeg ikke ville gitt til andre i  
 yrkesmessig sammenheng.

4-SPØRSMÅLS- 
PRØVEN
Om saker vi tenker, sier og gjør:

1. Er det sant?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår?

ROTARYS MOTTO 

SERVICE ABOVE SELF

ROTARYS 
FORMÅL:
Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til 
å gagne andre som grunnlag for all virksomhet 
og spesielt viljen til: 

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne 
andre.  

2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise  
respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver  
enkelt rotarianers yrke som mulighet til å  
gagne samfunnet.  

3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunns-
liv. 
 

4. Å arbeide for internasjonal forståelse,  
 samhold og fred gjennom et verdensom- 
 spennende fellesskap av personer fra  
 forskjellige yrker forenet i idealet om å  
 gagne andre.

SAMLE LEDERE  |  UTVEKSLE IDÉER  |  GJØRE INNSATS




