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Syftet med Procedurhandboken är att hjälpa klubb- och distriktsledare att förstå 
Rotary och de policyuttalanden och procedurer som är mest relevanta för deras 
egen insats. Procedurhandboken ger en exakt och lättfattlig beskrivning av dessa 
policyuttalanden och procedurer.

Procedurhandboken är en sammanställning av policyuttalanden och pro-
cedurer som antagits av RI:s Convention, lagrådet, RI-styrelsen och Rotary 
Foundations styrelse. Den innehåller också:
	 •	 Den	aktuella	texten	för	Rotary	Internationals	grundlagsdokument	
   RI:s grundlag
   RI:s stadgar
	 	 	 Enhetlig	grundlag	för	Rotaryklubbar
	 •	 Andra	legala	dokument
	 	 	 Rekommenderade	stadgar	för	Rotaryklubbar
	 	 	 Stadgar	för	Rotary	Internationals	Rotary	Foundation
	 	 	 Utdrag	ur	inregistreringsurkund	för	Rotary	Foundation

Procedurhandboken utkommer vart tredje år. Ett exemplar skickas till alla 
Rotaryklubbar och RI-ämbetsmän. 2010 års utgåva innehåller ändringar i 
policyuttalanden och procedurer som antagits sedan 2007 års utgåva. För den 
händelse frågor skulle uppkomma om vad som menas eller hur ett textavsnitt i 
handboken, inklusive RI:s grundlagsdokument och andra legala dokument, ska 
tolkas, är den engelska versionen den officiella texten.
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Hänvisningar i texten

De vita sidorna i Procedurhandboken förklarar och utgör riktlinjer för att 
tolka RI:s policy som återfinns i RI:s grundlagsdokument och i RI:s policy-
samling. 

Hänvisningar i texten på de vita sidorna i Procedurhandboken:

RI:s policysamling*  Rotary Internationals policysamling är en 
sammanställning av gällande styrelsepolicy. 
Finns på www.rotary.org (endast på engelska)

TRF:s policysamling*  Rotary Foundations policysamling är en 
sammanställning av gällande policy från 
Foundations styrelse. Finns på www.rotary.
org (endast på engelska)

RI:s grundlag  Rotary Internationals grundlag – finns på de 
gula sidorna i den här handboken.

RI:s stadgar  Rotary Internationals stadgar – finns på de 
gula sidorna i den här handboken.

Klubbgrundlagen  Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar – finns 
på de gula sidorna i den här handboken.

Foundations stadgar*  Rotary Foundations stadgar – finns på de 
gula sidorna i den här handboken.

00-00  Resolutioner från RI-kongressen eller lagrå-
det. Den första siffran anger året för lagrådet 
eller RI-kongressen, under vilket/vilken reso-
lutionen antogs. Den andra siffran är numret 
på den antagna resolutionen. Till exempel 
80-102 hänvisar till resolution 102 som antogs 
av lagrådet 1980. RI-kongresser (Convention) 
överväger inte längre RI:s lagstiftningsä-
renden, enligt beslut av lagrådet 1998. Det 
hänvisas dock i den här handboken till beslut 
fattade av tidigare kongresser.

*Obs! RI-styrelsen och Foundations styrelse sammanträffar flera gånger 
varje år och RI:s policy och Foundations policy ändras som ett resultat av 
dessa möten. Därför kan numreringen i RI:s policysamling, Foundations 
policysamling och Foundations stadgar ändras eller policy är inte längre i 
kraft efter att den här handboken givits ut. Uppdaterade riktlinjer finns på 
sidorna ”Policy documents” på www.rotary org. Där finns den senaste ver-
sionen av Rotarys policysamling och Rotary Foundations policysamling.



Del 1
Administration 





1 Rotaryklubben

3

Medlemskap i Rotary International
Medlemmarna i RI utgörs av Rotaryklubbar som bildats och verkar i överens-
stämmelse med RI:s grundlag och stadgar. När en Rotaryklubb antagits till 
medlemskap i RI krävs att den som sin grundlag antar den av RI fastställda 
Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar (Standard Rotary Club Constitution). (RI:s 
stadgar 2.040.) Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar och Rekommenderade stad-
gar för Rotaryklubbar finns i Procedurhandboken (de gula sidorna) och på RI:s 
webbplats (www.rotary.org). Vissa klubbar, som antogs till medlemskap före 
den 6 juni 1922 och klubbar som deltar i RI:s pilotprojekt, har dock rätt att verka 
enligt Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar med avvikelser. (RI:s grundlag 5, 4; 
RI:s stadgar 2.040.2.) 

E-klubbar
E-klubbar håller sina möten online, snarare än att träffas personligen. (RI:s stad-
gar 1) Dessa klubbar fungerar som en vanlig Rotaryklubb med serviceprojekt, 
insamlingsevenemang och möjligheter till kamratskap. De har alla rättigheter, 
privilegier och förpliktelser som medföljer medlemskapet i RI. Hänvisning till 
Rotaryklubbar i hela den här handboken omfattar också e-klubbar, om inte 
annat anges. 

Tjänstegrenarna
Rotarys tjänstegrenar är vägledande för arbetet i varje enskild Rotaryklubb:

 1) Klubbtjänst, den första tjänstegrenen, omfattar handlingar en medlem bör 
utföra inom klubben för att hjälpa klubben att fungera med framgång.

 2) Yrkestjänst, den andra tjänstegrenen, främjar hög etisk standard i affärs- 
och yrkeslivet, värdesätter alla hederliga sysselsättningar och främjar ser-
viceidealet i all yrkesutövning. Medlemmarnas roll omfattar att efterleva 
Rotarys principer, som enskilda personer och i all yrkesutövning.

 3) Samhällstjänst, den tredje tjänstegrenen, omfattar olika insatser som med-
lemmarna gör, ibland i samarbete med andra, för att förbättra livskvalite-
ten för dem som bor på klubbens ort eller inom kringliggande område.

 4) Internationell tjänst, den fjärde tjänstegrenen, omfattar den verksamhet 
som medlemmarna ägnar sig åt för att främja internationellt samförstånd, 
goodwill och fred. Det sker genom att främja kontakter med personer i 
andra länder, deras kulturer, seder och bruk, prestationer, strävanden och 
problem, genom att läsa och korrespondera och genom att samarbeta inom 
alla klubbens aktiviteter och projekt, som utformats för att hjälpa männis-
kor i andra länder. 

 5) Tjänst för nya generationer, den femte tjänstegrenen, värdesätter de posi-
tiva förändringar som inträder när ungdomar och unga vuxna deltar i 
aktiviteter för ledarutveckling, engagemang i samhälls- och internationellt 
inriktade serviceprojekt samt utbytesprogram som främjar och verkar för 
kulturell förståelse och fred i världen. (Klubbgrundlagen 5) 
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ADMINISTRATION 

Definition av en effektiv Rotaryklubb
Effektiva Rotaryklubbar

 1) bibehåller eller ökar sin medlemsbas.
 2) genomför framgångsrika serviceprojekt som tillgodoser behov i det egna 

samhället och i samhällen i andra länder.
 3) stödjer Rotary Foundation både finansiellt och genom att delta i program-

men.
 4) utbildar ledare som har möjlighet att tjänstgöra inom Rotary ovanför 

klubbnivån.
Distriktsguvernörens ansvar att identifiera klubbar som behöver hjälp för att 

bli effektivare tas upp i kapitel 2.

Klubbens styrelse och ämbetsmän (officers)
Styrelsen är klubbens styrande organ. Klubbens styrelse är sammansatt som 
föreskrivs i varje klubbs stadgar. Styrelsen förväntas sammanträda minst en 
gång i månaden. Klubbens ämbetsmän utgörs av presidenten, tillträdande pre-
sidenten (president-elect), den omedelbart förutvarande presidenten och en eller 
flera vicepresidenter (samtliga självskrivna medlemmar av styrelsen), en sekre-
terare, en skattmästare och en klubbmästare (som var och en eller alla kan vara 
medlemmar av styrelsen beroende på vad som föreskrivs i klubbens stadgar). 
(Klubbgrundlagen 10, 4) 

Kvalifikationer
Kvalifikationerna för styrelsen och ämbetsmännen fastställs i Enhetlig grundlag 
för Rotaryklubbar. Alla ämbetsmän och styrelseledamöter måste vara medlem-
mar (andra än hedersmedlemmar) i god ställning i klubben. Presidenten måste 
också, under tiden som tillträdande president, delta i PETS: seminarium för till-
trädande klubbpresidenter samt distriktssamrådet. (Klubbgrundlagen 10, 5)

För klubbpresidenten gäller dessutom att han/hon har:
 1) förmåga att påta sig ledarskapet i klubben och klubbkamraternas högakt-

ning och förtroende.
 2) tillräcklig tid och är förberedd på att använda den tid som behövs och 

göra de insatser som är nödvändiga för att leda klubben och utföra arbetet 
i klubben. 

 3) tjänstgjort i klubben som styrelsemedlem, ledamot i en eller flera av 
huvudkommittéerna eller som klubbsekreterare.

 4) deltagit i en eller flera distriktskonferenser och internationella 
Conventions.

 5) praktisk kännedom om klubbens grundlag och stadgar. (RI:s policysam-
ling 10.020.)

Uppgifterna för klubbens styrelse och ämbetsmän är de uppgifter som fast-
ställs i varje enskild klubbs stadgar.

Klubbpresidentens uppgifter
 1) Leda klubbens möten.
 2) Se till att varje möte är omsorgsfullt planerat och öppnas och avslutas på 

utsatt tid.
 3) Leda styrelsens reguljära sammanträden (minst en gång i månaden).
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 4) Utse klubbkommittéordförande och -ledamöter, som är kvalificerade för 
de uppgifter som tilldelas dem.

 5) Försäkra sig om att varje kommitté har en fastställd målsättning och att 
alla kommittéer fungerar i enlighet med sina riktlinjer.

 6) Delta i distriktskonferensen.
 7) Samarbeta med guvernören i allehanda Rotaryärenden på klubb- och 

distriktsnivå och utan dröjsmål handha all slags korrespondens.
 8) Övervaka att en klubbudget utarbetas och att klubben har ett fungerande 

bokföringssystem samt att en årlig revision genomförs.
 9)  Säkerställa att ett omfattande utbildningsprogram genomförs av klubben 

och tillsätta en klubbinstruktör för att genomföra utbildningen, om så 
behövs.

 10) Förvissa sig om att viktig information i guvernörens månadsbrev och 
andra bulletiner och skrifter från sekretariatet och från guvernören vida-
rebefordras till klubbmedlemmarna.

 11) I juni inför klubben framlägga en fullständig rapport över klubbens eko-
nomi och i vilken utsträckning klubben har uppnått de mål den satte upp 
för året.

12) Samarbeta med den tillträdande klubbpresidenten innan ämbetsårets slut 
för att säkerställa en mjuk övergång, överlämna alla relevanta filer och 
dokument samt alla ekonomiska uppgifter.

13) Ordna ett gemensamt möte för den tillträdande och den avgående klubb-
styrelsen i det dubbla syftet att dels hjälpa den nya administrationen att 
komma igång med sitt arbete och dels åstadkomma kontinuitet i klubbad-
ministrationen. (RI:s policysamling 10.030.)

Val av klubbens styrelse och ämbetsmän
Förfarandet som ska tillämpas för att välja en klubbs styrelse och ämbetsmän är 
fastställt i varje klubbs stadgar. Det ligger i klubbens intresse att försöka tilläm-
pa principen för ämbetsrotation. Ämbetsrotationen bör gälla för medlemskapet 
i styrelsen och ordförandeskapet i kommittéerna, likaväl som för president- och 
sekreterarposterna.

Klubbämbetsmän bör inte uppmuntras eller förväntas inneha sina poster två 
på varandra följande år. Det är dock fullt godtagbart, om klubben, på grund av 
vissa omständigheter, omväljer en ämbetsman för två år i följd eller återväljer 
en tidigare ämbetsman efter en uppehållsperiod. (RI:s policysamling 10.010.)

Introduktionsceremoni för klubbens ämbetsmän
Alla Rotaryklubbar bör hålla ett möte för att introducera sina ämbetsmän i bör-
jan av varje Rotaryår, när ledamöterna tillträder sina tjänster. Det ger klubbens 
ämbetsmän och klubbens medlemmar möjlighet att tillsammans upprepa och 
förnya sitt engagemang för Rotarys målsättning. (RI:s policysamling 10.010.3.) 
Exempel på introduktions-ceremonier finns på www.rotary.org.

Klubbens ledarskapsplan
Syftet med Klubbens ledarskapsplan är att stärka Rotaryklubben genom att ge 
den ett administrativt ramverk för en effektiv klubb. (Se Definition av en effek-
tiv Rotaryklubb ovan.) 

För att införa Klubbens ledarskapsplan i den egna klubben ska innevarande, 
tillträdande och förutvarande klubbledare:
	 •	 Utveckla	långsiktiga	mål	som	tar	hänsyn	till	hörnstenarna	i	en	effektiv	

klubb.
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	 •	 Sätta	upp	mål	för	året,	med	hjälp	av	Planeringsvägledning för effektiva 
Rotaryklubbar, som harmonierar med klubbens mål på lång sikt.

	 •	 Genomföra	klubbsamråd	som	engagerar	klubbmedlemmarna	i	planering-
en och hålla medlemmarna informerade om Rotaryaktiviteter.

	 •	 Säkra	klara	kommunikationslinjer	mellan	klubbpresidenten,	styrelsen,	
kommittéordförande, klubbmedlemmar, distriktsguvernören, biträdande 
guvernörer och distriktskommittéer.

	 •	 Skapa	kontinuitet	i	ledarskapet,	inklusive	att	planera	för	efterträdare	och	
därigenom säkerställa att framtida ledare utbildas.

	 •	 Ändra	klubbens	stadgar	så	att	de	speglar	klubbens	kommittéstruktur	och	
klubbledarnas roller och uppgifter.

	 •	 Tillhandahålla	möjligheter	att	förbättra	kamratskapet	bland	klubbens	
medlemmar.

	 •	 Se	till	att	alla	klubbmedlemmar	är	aktiva	inom	ett	klubbprojekt	eller	har	
en uppgift.

	 •	 Utveckla	en	omfattande	plan	för	utbildning	som	säkerställer	att:
 – Klubbledarna deltar i distriktets utbildningsmöten, såsom lämpligt.
 – Nya medlemmar informeras konsekvent och regelbundet.
 – Fortlöpande utbildningsmöjligheter erbjuds befintliga medlemmar.
 – Ett program för att utveckla ledaregenskaper erbjuds alla medlemmar.

Klubbledarna ska införa Klubbens ledarskapsplan i samråd med distrikts-
ledarna och i överensstämmelse med Distriktets ledarskapsplan. Planen ska gran-
skas en gång om året.

Klubbkommittéer 
Klubbkommittéerna har till uppgift att nå klubbens årliga och långsiktiga mål 
med utgångspunkt från tjänstegrenarna. Tillträdande presidenten, presidenten 
och den omedelbart förutvarande presidenten ska samarbeta för att säkra konti-
nuiteten i ledarskapet och planera för efterföljare. När så är möjligt ska kommit-
téledamöter tillsättas för tre år i samma kommitté för att säkra kontinuiteten. 
Den tillträdande klubbpresidenten har till uppgift att utse kommittéledamöter 
för att tillsätta vakanser, tillsätta kommittéordförande och genomföra plane-
ringsmöten, innan han eller hon börjar sitt tjänstgöringsår. Det rekommenderas 
att kommittéordförande har tidigare erfarenhet som ledamot i kommittén. 
Ständiga kommittéer ska tillsättas som följer: 
	 •	 Administration.	Genomför	aktiviteter	som	leder	till	att	klubben	fungerar	

effektivt.
	 •	 Medlemskap. Utvecklar och genomför en omfattande plan för rekrytering 

av nya medlemmar och medlemsvård.
	 •	 Offentlig image. Utvecklar och genomför planer för att informera allmänhe-

ten om Rotary och göra pr för klubbens serviceprojekt och aktiviteter.
	 •	 Serviceprojekt. Utvecklar och genomför humanitära och utbildnings- och 

yrkesinriktade projekt, som tillgodoser behov på klubbens hemort och i 
samhällen i andra länder. 

	 •	 Rotary Foundation. Utvecklar och genomför planer för att stödja Rotary 
Foundation, både genom ekonomiska gåvor och genom deltagande i pro-
grammen.

Ytterligare ad hoc-kommittéer kan tillsättas vid behov.
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Utbildningskrav
Ordförande i klubbkommittéer ska delta i distriktssamrådet innan de tjänstgör 
som ordförande. 

Kontakter med distriktets ledarteam 
Klubbkommittéer ska samarbeta med assisterande guvernören och berörda 
distriktskommittéer. 

Rapporteringskrav
Klubbkommittéerna ska till klubbens styrelse regelbundet rapportera om sina 
aktiviteter och även lämna rapport under klubbsamråd, om så är lämpligt. (RI:s 
policysamling 17.030.6.)

Klubbsamråd
Ett klubbsamråd är ett möte för samtliga klubbmedlemmar, inklusive klubbäm-
betsmän, styrelseledamöter och kommittéordförande, för att diskutera om klub-
bens program och aktiviteter eller för att informera medlemmarna om Rotary. 
Alla medlemmar i klubben uppmanas att delta. Klubbpresidenten eller andra 
utsedda ämbetsmän leder klubbsamråden. Klubbsamråd hålls vid tiden för 
guvernörens eller biträdande guvernörens besök och vid andra lämpliga tillfäl-
len. Klubbar uppmuntras också att hålla klubbsamråd direkt efter distriktssam-
rådet och distriktskonferensen för att få rapporter om program och aktiviteter i 
hela distriktet. (RI:s policysamling 7.050.)

Rotaryklubbar och andra organisationer
En klubb ska inte bli medlem av eller påta sig medlemsförpliktelser i någon 
annan organisation. (RI:s policysamling 11.040.1.) Rotaryklubben äger inte rätt 
att ansluta eller binda sina medlemmar till någon annan organisation eller att 
bilda en formell sammanslutning av klubbar utanför RI. (RI:s policysamling 
2.020.) 

Rotaryklubbar får samarbeta för att sponsra serviceprojekt. (RI:s policy-
samling 2.020.) En klubbs ämbetsmän och kommittéer får sammanträffa med 
andra organisationers ämbetsmän och kommittéer, men får inte binda klubben 
utan klubbens samtycke. (RCP 11.040.4.; se även ”Distrikts och Rotaryklubbars 
samarbete med andra organisationer” i kapitel 2 och ”Användning av Rotarys 
märken av Rotaryklubbar, Rotarydistrikt och andra Rotaryorganisationer” samt 
”Användning tillsammans med andra organisationers märken” i kapitel 5)

Klubbar uppmuntras att samarbeta med andra klubbar i en stad eller ett stor-
stadsområde, för att utveckla och upprätthålla serviceinsatser som pågår under 
längre tid, eller med andra serviceorganisationer, förutsatt att alla deltagande 
klubbar får ett erkännande som identifierar dem med deras serviceinsatser för 
en gemensam sak. (RI:s policysamling 27.060.4.)

Respekt för landets lagar
Varje Rotaryklubb förväntas iaktta de lagar som gäller i det land där den ver-
kar. Klubbar kan fatta beslut för att uppfylla vissa rättsliga krav, förutsatt att:

 1) Det beslut som fattas som berör organisationen, praktisk administration 
och klubbars verksamhet inom landet inte strider mot RI:s grundlagsdo-
kument.

 2) Att klubben fortsätter att följa RI:s grundlagsdokument, med gällande 
ändringar. 

 3) Att klubben fortsätter att ur alla synpunkter vara och fungera som en 
Rotaryklubb som är medlem i RI.

I de fall lokal lagstiftning innehåller krav som inte överensstämmer med RI:s 
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grundlagsdokument, ska berörda klubbar inhämta RI-styrelsens råd och väg-
ledning. (RI:s policysamling 2.070.) Rotarianer ska undvika att kritisera andra 
länders lagar eller seder och bruk. (RI:s policysamling 8.050.4.)

Skiljedom och medling 
Paragraf 12 och 16 i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar föreskriver tillväga-
gångssätt för medling eller skiljedom i tvister inom klubben. Paragraf 24 i RI:s 
stadgar föreskriver tillvägagångssätt för att lösa tvister mellan nuvarande eller 
tidigare medlem(mar) av en Rotaryklubb och ett Rotarydistrikt, RI eller en 
RI-ämbetsman.

EKONOMI

Alla medlemmar i en klubb måste betala en inträdesavgift och årliga avgifter, 
som föreskrivs i klubbens stadgar. (Klubbgrundlagen 11) Rotaryklubbar måste 
betala medlemsavgifter per capita till RI för minst 10 medlemmar. (RI:s stadgar 
17.030.1.)

Dessutom betalar varje klubb distriktsavgifter (se kapitel 2) och per capita-
avgifter till RI (se kapitel 3). 

Skötsel av klubbens tillgångar
I början av varje räkenskapsår måste klubbens styrelse förbereda eller delegera 
förberedelsen av en budget över uppskattade intäkter och uppskattade kostna-
der för året, som, efter att ha godkänts av styrelsen, ska utgöra övre gränsen för 
kostnader för olika arbetsområden, såvida inte annorlunda beslutas av styrel-
sen.

Alla räkningar ska betalas av skattmästaren, eller av annan bemyndigad 
ämbetsman, efter godkännande av två andra ämbetsmän eller styrelseledamö-
ter. En auktoriserad revisor eller annan kvalificerad person måste genomföra en 
fristående granskning av alla klubbens ekonomiska transaktioner varje år. (RI:s 
policysamling 9.010.)

Det är inte nödvändigt att en måltid serveras under klubbmöten, vilket sän-
ker kostnaden för den enskilda rotarianen. (RI:s policysamling 9.010.2.) Klubbar 
bör granska sin tillämpning av eventuella bötessystem för medlemmarna eller 
genomföra informella utvärderingar i klubben i syfte att minimera klubbmed-
lemmarnas kostnader. (RI:s policysamling 9.010.1.) 

Klubbar som nyligen antagits till medlemskap i RI
Endast klubbar som antagits till medlemskap i RI den närmast föregående 15 
maj eller dessförinnan blir ombedda att bestyrka sitt medlemsantal per 1 juli 
och betala per capita-avgifter sistnämnda datum. På samma sätt ska endast 
klubbar, som antagits den närmast föregående 15 november eller dessförinnan 
bli ombedda att bestyrka medlemsantalet den 1 januari och betala per capita-
avgifter sistnämnda datum.

Pro rata medlemsavgifter
För varje medlem som väljs in i en klubb måste klubben betala pro rata per 
capita-avgifter till RI fram till början av nästa halvårsperiod. Den summa som 
ska betalas i avgift för varje fullständig månad uppgår till en tolftedel av med-
lemsavgiften. Pro rata medlemsavgifter ska betalas 1 juli och 1 januari. (RI:s 
stadgar 17.040.2.)

RI återbetalar inte medlemsavgifter som betalats för medlemmar som avsä-
ger sig medlemskapet under en halvårsperiod. Pro rata medlemsavgifter ska 
inte betalas av en klubb för en medlem som flyttar eller för en tidigare medlem 
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av en annan klubb, såsom beskrivs i RI:s stadgar, paragraf 4.030. (RI:s stadgar 
17.040.2.) När en klubb betalar halvårsavgifter och prenumerationer för sina 
medlemmar (innan alla medlemmar betalat in sina avgifter) och senare märker 
att den betalat för medlemmar som avlidit, avsagt sig medlemskapet eller ute-
slutits, utan att ha betalat klubbavgifter för perioden ifråga, har generalsekre-
teraren behörighet att utföra ändringar och återbetalningar som omständighe-
terna kan berättiga till. (RI:s policysamling 70.010.2.)

Halvårsrapporter
Alla klubbsekreterare får ett halvårsrapportpaket (Semiannual report – SAR) 
som innehåller faktura för medlemsavgifter, i början av juli och i början av 
januari. Klubbar måste skicka in uppdaterade medlemslistor till RI före 1 juni 
och 1 december varje år för att få korrekta fakturor för medlemsavgifterna. En 
klubb som inte fått halvårsrapportpaketet den tredje veckan i juli eller i januari, 
kan ladda ner det på Medlemswebben på www.rotary.org eller be att få det per 
e-post från data@rotary.org. Halvårsavgifterna ska betalas även om paketet inte 
kommit fram. 

Följande poster kan också finnas med på halvårsfakturor:
	 •	 Prenumerationer	på	The Rotarian (Rotarys regionala tidskrifter betalas 

separat)
	 •	 Olika	avgifter	för	försäkring	(endast	klubbar	i	USA)
Klubbpresidenter och sekreterare kan betala halvårsavgifter på följande sätt: 
	 •	 Med	kreditkort	över	Medlemswebben	på	www.rotary.org
	•	 Check	eller	bankväxel	med	halvårsrapportpaketet	
	 •	 Banköverföring

Klubbar med obetalda skulder till RI
Alla klubbar får meddelande om RI-styrelsens riktlinjer beträffande utestå-
ende betalning av per capita-avgifter och andra obetalda skulder gentemot 
RI i det brev som åtföljer varje halvårsrapport. (RI:s policysamling 9.020.1.) 
Meddelande om avslutande av en klubbs medlemskap i RI skickas till klubben 
per rekommenderat brev och kopior av meddelandet skickas till guvernörer 
och RI-styrelseledamöter i området. (RI:s policysamling 9.020.3., 9.020.6.) RI har 
antagit följande tillvägagångssätt för att inkassera klubbars obetalda skulder 
som förfallit till betalning:

 1) Påminnelsemeddelanden till klubbar med obetalda skulder som överstiger 
250 USD skickas ut 90 dagar (3 månader) från förfallodagen.

 2) Medlemskapet i RI för klubbar med obetalda skulder som överstiger 250 
USD avslutas 180 dagar (sex månader) från förfallodagen.

 3) En klubb vars medlemskap i RI avslutats och som till fullo betalat vad den 
är skyldig RI, vilket inkluderar en återinträdesavgift per medlem på 10 
USD för minst 10 medlemmar, inom 270 dagar (nio månader) från förfal-
lodagen, återfår sitt medlemskap i RI.

 4) Utestående saldo på 50 USD eller mindre kan avskrivas som förlust efter 
270 dagar från förfallodagen.

	5)	 Brev	med	anhållan	om	betalning	skickas	till	klubbar	med	utestående	sum-
mor på 250 USD eller mindre, men avslutande av medlemskap nämns inte.

 6) En förteckning över klubbar med ett genomgående mönster av obetalda 
skulder under 50 USD kommer att föras. Efter två betalningsperioder utan 
betalning har generalsekreteraren behörighet att efter eget omdöme sus-
pendera RI:s tjänster till klubben.
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 7) Förteckning förs över alla avskrivna obetalda skulder och kan gås igenom 
av styrelsen vid valfritt tillfälle. (RI:s policysamling 9.020.2.)

Återinrättande av klubbar vars medlemskap i RI avslutats på grund av 
felande betalning
En klubb, vars medlemskap i RI avslutats, kan endast ansöka om att återinrättas 
upp till ett år (365 dagar) efter att dess medlemskap i RI avslutats. När en klubb 
ansöker om att återinrättas inom 90 dagar, efter att dess medlemskap i RI avslu-
tats, måste den betala hela den summa som förfallit till betalning vid tiden för 
medlemskapets avslutande, alla halvårsavgifter som tillkommit under perioden 
mellan medlemskapets avslutande och återinrättandet och 10 USD per medlem 
i återinträdesavgift.

Om en klubb ansöker om att återinrättas mer än 90 dagar, men mindre än 365 
dagar, efter att dess medlemskap i RI avslutats, måste den uppfylla alla krav, 
som ställs på en klubb som ansöker om att återinrättas inom 90 dagar efter att 
medlemskapet i RI avslutats, och dessutom fylla i en ansökan om återinrättande 
samt betala 15 USD per medlem i ansökningsavgift. 

En klubb som ansöker om återinrättande kan endast revidera sin medlemslis-
ta inom ett år (365 dagar) efter förfallodagen för halvårsperioden. Om endast en 
delbetalning görs den 365:e dagen efter att medlemskapet i RI avslutats, kom-
mer den återstående summan att läggas till det belopp som återstår att betala 
för den avslutade klubben. 

Klubbar vars medlemskap i RI avslutats och som inte betalat hela sin skuld 
till RI – d v s hela summan som förfallit till betalning vid tiden för medlemska-
pets avslutande, alla halvårsavgifter som förfallit till betalning under perioden 
mellan medlemskapets avslutande och återinrättandet, ansökningsavgiften 
och återinträdesavgiften – inom 365 dagar efter att medlemskapet i RI avslutats 
förlorar sitt ursprungliga startbevis (charter) och kan inte återinrättas. (RI:s poli-
cysamling 9.020.7.)

Klubbar för vilka RI dragit in sina tjänster
Styrelsen kan suspendera medlemskapet i RI för en klubb som inte betalar 
sina avgifter eller inte uppfyller andra ekonomiska förpliktelser gentemot RI 
eller inte betalar godkända bidrag till distriktskassan. (RI:s stadgar 3.030.) Om 
anledningen till suspenderingen inte åtgärdats inom sex månader avslutar 
RI-styrelsen klubbens medlemskap. Så länge klubben förblir suspenderad har 
den inga av de rättigheter som tilldelas klubbar enligt RI:s stadgar, men behål-
ler de rättigheter som tilldelas klubbar enligt RI:s grundlag. (RI:s stadgar 3.040.) 

Generalsekreteraren	har	behörighet	att	suspendera	en	klubb	från	RI:s	tjänster,	
så snart distriktsguvernören intygar att klubben under mer än sex månader 
inte betalat per capita-avgifterna till distriktet. (RI:s policysamling 31.030.13.) 
Följande RI-tjänster suspenderas tills guvernören till generalsekreteraren har 
intygat att klubben har betalat sina per capita-avgifter till distriktet:

 1) Klubbens namn på RI:s utskickslistor.
 2) Utskick av publikationer och tidskrifter. 
 3) Sekretariatets tjänster, inklusive Rotary Foundations tjänster, som t ex 

antagande av nya ansökningar för programdeltagande eller hantering av 
väntande ansökningar samt godkännande av klubbar som sponsorer eller 
värdar för aktiva programbidrag från Rotary Foundation.

	4)	 Guvernörens	tjänster:	månadsbrev,	klubben	tas	med	på	utskickslistor	och	
ett officiellt besök.

Distriktsguvernörer måste fortsätta att skicka ut ett minimalt antal utskick 
till suspenderade klubbar så att klubbarna kan: 
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 1) Skicka in förslag till nomineringskommittén för guvernör.
 2) Rösta i alla poströstningar där klubben har rätt att delta.
 3) Rösta under distriktskonferensen och distriktssamrådet. 
 4) Skicka in ett förslag till lagstadgande eller resolution till lagrådet.
 5) Instämma med föreslagen lagstiftning som skickas till lagrådet.
 6) Instämma med konkurrerande kandidater till nomineringen av kandidat 

till posten som distriktsguvernör.
 7) Fatta alla andra beslut som tillåts enligt RI:s grundlagdokument. (RI:s poli-

cysamling 17.060.1.)

Försäkring och inregistrering
Klubbar uppmanas att söka juridisk rådgivning och inhämta råd av försäk-
ringsspecialister för att skydda klubben mot ansvarsskyldighet, som kan uppstå 
i samband med klubbprojekt och -aktiviteter. Detta kan ske genom inregistre-
ring av klubben som juridisk person/ideell förening (eller dess aktiviteter) eller 
genom att teckna ansvarsförsäkring, såsom bedöms skäligt.

Allmän ansvarsförsäkring och ansvarsförsäkring för utövande av ämbete för 
styrelseledamöter och ämbetsmän/anställda, för klubbar i USA och dess territo-
rier och besittningar, är obligatorisk och tillhandahålls av RI. Alla klubbar beta-
lar en summa tillräcklig för att täcka försäkringskostnaderna och tillhörande 
administrationskostnader. (RI:s policysamling 71.080.2.) 

Om det är tillrådligt att inregistrera en Rotaryklubb som ideell förening/juri-
disk person ska avgöras av klubben med hänsyn till lokala förhållanden. (RI:s 
policysamling 2.050.) När en Rotaryklubb avser att engagera sig i en ovanlig 
aktivitet som kan komma att innebära ansvarsskyldighet för klubben, är det 
bättre att bilda en ideell förening/juridisk person för aktiviteten snarare än för 
klubben. (RI:s policysamling 2.060.)

RI-styrelsen har ingen invändning mot att en Rotaryklubb inregistreras som 
ideell förening/juridisk person, förutsatt att bestämmelserna för inregistre-
ringen innehåller uppgift om klubbens lojalitet och skyldighet att följa Rotarys 
grundlag och stadgar, såsom dessa lyder i dag eller kan komma att lyda. (RI:s 
policysamling 2.050.)

RI-styrelsen godtar vissa allmänna villkor i inregistreringsurkund som  
följer:

 Namnet på denna ideella förening/juridiska person ska vara 
”Rotaryklubben i  

 (stad)                      

 , ideell förening/juridisk person.”
                   (land) 

 Organisationen ska bedriva ideell verksamhet och inte arbeta för ekono-
misk vinning. Dess syfte är välgörenhet och frivilligt arbete för att stödja, 
främja och sprida Rotarys syfte samt att värna om Rotaryklubben som 
medlem i Rotary International.
 Förutsatt att gällande lagar så medger i det land, där denna organisation 
är inregistrerad, ska denna organisation lyda under Rotary Internationals 
domsrätt.
 Denna inregistrerade ideella förening/juridiska person är berättigad att 
anta sådana stadgar som är i överensstämmelse med de syften som angetts 
och som överensstämmer med gällande lagar i den kommun/det land där 
inregistrering skett. (RI:s policysamling 2.050.1.)

Denna nya ideella förening/juridiska person ska anta som sina stad-
gar alla relevanta föreskrifter i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar och 
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Rekommenderade stadgar för Rotaryklubbar. Inregistreringsurkund för sådan 
ideell förening/juridisk person måste innehålla alla ytterligare uttalanden och 
deklarationer som krävs enligt lag, under vilken den ideella föreningen/juri-
diska personen inregistreras, men den inregistrerade klubben måste i alla avse-
enden förbli medlem i RI. (RI:s policysamling 2.050.2.) 

Generalsekreteraren	har	till	uppgift	att	på	RI-styrelsens	vägnar	granska	och	
godkänna alla ansökningar om inregistrering. Om särskilda omständigheter 
kräver kompletterande programförklaring, ska generalsekreteraren överföra 
ansökan till RI-styrelsens exekutivkommitté. (RI:s policysamling 2.050.3.)

NÄRVARO

Närvarokraven beskrivs i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. 
(Klubbgrundlagen 9; Klubbgrundlagen 12, 4) Klubbledare uppmuntras att inför 
klubbmedlemmar och tänkbara medlemmar betona värdet och betydelsen av 
regelbunden närvaro. (RI:s policysamling 7.060.)

Olika möjligheter att gottgöra frånvaro från ett reguljärt klubbmöte finns 
beskrivna i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. (Klubbgrundlagen 9)

Frånvaro från klubbmöten
Det finns inga föreskrifter som medger gottskrivelse av närvaro för en medlem 
som är frånvarande från ett klubbmöte på grund av:

 1) Jurytjänst
 2) Obligatoriskt deltagande i mötet för en officiell lagstiftande församling
 3) Informella träffar rotarianer emellan ombord på fartyg
 4) Föredrag i en annan serviceklubb
 5) Militärtjänst eller Nationalgardet (USA)

Deltagande i RI-möten
Styrelsen tolkar paragraf 9, moment 1 (a)(3) i Enhetlig grundlag för 
Rotaryklubbar till att medge en gottskrivelse för varje dag en medlem deltar i 
ett RI-möte, som till exempel en distriktskonferens, förutsatt att de dagar för 
vilka gottskrivelse begärs infaller under tidsperioder, under vilka frånvarogott-
görelse annars skulle godtas.

Närvarodispens
Klubbar ska informera sina medlemmar om klubbens föreskrifter för att ge till-
fällig närvarodispens, såsom de anges i klubbens stadgar. (RI:s policysamling 
7.070.)

KLASSIFIKATIONER

Klassifikationsföreskrifterna finns angivna i paragraf 8 i Enhetlig grundlag för 
Rotaryklubbar.

Den klassifikation som innehas av en tidigare medlem av en klubb eller en 
tidigare deltagare i Rotary Foundations program (alumn) ska inte hindra inval 
till aktiv medlem, även om valet resulterar i att klubbens medlemsbas under 
en viss tid inte överensstämmer med ovanstående bestämmelser. Om en med-
lem ändrar sin klassifikation kan han/hon fortsätta att vara medlem i klubben 
under den nya klassifikationen. (RI:s grundlag 5, 2; Klubbgrundlagen 8, 2) Alla 
aktiva medlemmar i en Rotaryklubb tilldelas en klassifikation som överens-
stämmer med medlemmens affärsutövning, yrkesverksamhet eller tjänst i 
samhället. Med ”klassifikation” avses den huvudsakliga och erkända verksam-
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het som utövas av det företag, bolag eller den institution vartill medlemmen 
är knuten eller en medlems huvudsakliga och erkända affärs- eller yrkesverk-
samhet eller en medlems uppgift i samhällets tjänst. (Klubbgrundlagen 8, 1(a)) 
Exempelvis en elektroingenjör, försäkringstekniker eller affärsledare i ett järn-
vägsbolag, gruvbolag eller produktionsföretag kan komma ifråga för medlem-
skap med utgångspunkt från den position han eller hon personligen innehar 
eller som representant för firman, bolaget eller institutionen.

Klassifikationsprincipen gör det möjligt för klubben att nå en mer diversi-
fierad yrkesrepresentation av klubbens samhälle. Alla klubbar uppmuntras att 
hålla fast vid Rotarys klassifikationsprincip och principer för medlemskap och 
att, när tillfälle erbjuds, rätta till alla icke-regelrätta klassifikationer eller med-
lemskap, som kan tänkas förekomma i klubben. Klubbar ska noggrant granska 
sin klassifikationsindelning och vidga tolkningen av klassifikationerna, där så 
är nödvändigt, för att anpassa dem till dagens situation i affärs- och yrkesvärl-
den och för offentliga ämbeten. (RI:s policysamling 4.050.) Klubbar ska se till 
att alla medlemmars klassifikationer finns med på klubbens namnbrickor och 
uppdateras för att visa aktuell yrkesindelning.

Balanserad medlemsbas
Alla klubbar ska ha en välbalanserad medlemskader där ingen affärsgren, inget 
yrke och ingen samhällstjänst dominerar. (RI:s grundlag 5, 2(b)) En klubb ska 
granska den demografiska fördelningen i ett område och sträva efter att ha en 
medlemskader som representerar alla erkända affärs- eller yrkesinriktningar 
och även enskilda personer i samhället, i den utsträckning det är möjligt att 
skapa en sådan representation i överensstämmelse med de principer som fram-
läggs i RI:s grundlag, paragraf 5 och i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar, 
paragraf 8. Klubbar ska sträva efter att spegla en rättvis representation av 
affärs- och yrkeslivet i samhället. 

Ingen klubb, oberoende av när den antagits till medlemskap i RI, får genom 
föreskrifter i sin grundlag eller på annat sätt begränsa medlemskap i klubben 
på grund av kön, ras, hudfärg, trosbekännelse, nationellt ursprung eller sexuell 
läggning eller göra villkor för medlemskap gällande, som inte särskilt före-
skrivs i Rotary Internationals grundlag eller stadgar. (RI:s stadgar 4.070.)

Medlemskap för yngre personer
Klubbar påminns om betydelsen av att söka yngre medlemmar, inklusive RI:s 
och Rotary Foundations programalumner som t ex f d Rotaractmedlemmar och 
deltagare i studiegruppsutbytet som kvalificerar sig för medlemskap. Klubbar 
bör omsätta strategier för att höja medlemskapets attraktivitet för det växande 
antal unga män och kvinnor som har ansvarsfyllda positioner i affärs- och 
yrkeslivet. Klubbar har möjlighet att avstå från klubbavgifter och inträdesavgif-
ter för medlemmar under 35 år. Dessutom kan klubbar betala distriktsavgifter 
för nya medlemmar i den åldergruppen eller distrikten kan, genom beslut 
under ett samråd eller en konferens, sänka per capita-avgifterna till distriktet 
för nya medlemmar i den åldergruppen. (RI:s policysamling 5.040.2.)

Rotaryklubbar ska också upprätthålla kontakten med Rotary Foundations 
alumner på sina respektive orter och bjuda in de alumner att delta, med erfa-
renhet och kunskaper, som ännu inte är kvalificerade för medlemskap eller som 
har avböjt en inbjudan att bli medlemmar. (RI:s policysamling 5.020.)

Klassifikationsundersökning
En systematiskt sammanställd lista över klassifikationer är en logisk grundval 
för klubbtillväxt. RI upprätthåller inte en allmän lista över klassifikationer. 
Klubbar ska regelbundet genomföra klassifikationsundersökningar anpassade 
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till den aktuella situationen för att utveckla och stärka klubbens medlemsbas. 
(RI:s policysamling 4.050.) 

En rad utvärderingsresurser för medlemskap finns på www.rotary.org.

KOMMERSIALISERING OCH RUNDSKRIVELSER

Kommersialisering av Rotary
RI:s matrikel Official Directory publiceras årligen som information för alla rotari-
aner. En rotarian får inte använda Official Directory, en klubb- eller distriktsma-
trikel eller annan databas eller lista med namn, som sammanställts i samband 
med ett rotaryrelaterat projekt eller -aktivitet, för kommersiella ändamål. (RI:s 
policysamling 11.030.6.)

Rundskrivelser till Rotaryklubbar
De inskränkningar som gäller för att skicka cirkulärbrev till Rotaryklubbar 
lyder som följer:

En klubb som önskar söka få till stånd ett samarbete med andra 
Rotaryklubbar eller med medlemmar i andra klubbar, i vilket sammanhang 
det vara må och oberoende av tillvägagångssätt, inklusive telefonförsäljning, 
måste först informera respektive guvernör eller guvernörer om syfte och pla-
ner och inhämta hans/hennes godkännande. Detta gäller endast för de fall 
där en klubb önskar anhålla om samarbete med mer än en Rotaryklubb eller 
hos medlemmarna i mer än en klubb. (RI:s policysamling 11.030.1.)

En Rotaryklubb(ar) som engagerar sig i dessa typer av aktiviteter måste 
följa RI:s riktlinjer för användning av Rotarys märken, inklusive att på rätt 
sätt identifiera de Rotaryklubb(ar) som deltar i samarbetet. (RI:s policysam-
ling 11.030.1., 33.020.6.)

En klubb får inte söka utverka finansiellt stöd för eller deltagande i kom-
mersiella ändamål från någon annan Rotaryklubb eller från enskilda rota-
rianer, om de inte är medlemmar i den egna klubben, utan att först inhämta 
tillstånd av RI:s styrelse.

Generalsekreteraren	har	behörighet	att	uppmana	guvernörer	i	distrikt	som	
engagerar sig i icke auktoriserad anhållan om hjälp eller ekonomiska medel, 
inklusive telefonförsäljning, att fatta beslut som sätter stopp för sådana aktivi-
teter. Handlingar som fortlöpande bryter mot ovanstående riktlinjer kommer 
att rapporteras till RI-styrelsen för eventuella åtgärder på välgrundad anled-
ning, inklusive att avsluta medlemskapet i RI för sådan klubb. (RI:s policy-
samling 11.030.1.)

Rotaryklubbar och distrikt som önskar anlita en kommersiell telefonför-
säljningsfirma, Internet- eller e-postfirma för att hos allmänheten anhålla 
om medel å klubbens eller distriktets vägnar, måste först skicka in informa-
tion om sitt syfte och sina planer till distriktsguvernören/guvernörerna i 
det berörda området och inhämta hans/hennes godkännande samt efter 
inhämtat godkännande rätta sig efter existerande riktlinjer för Rotary-
rundskrivelser och ta med vederbörlig identifikation och informerande detal-
jer för alla Rotaryorganisationer som deltar. (RI:s policysamling 11.030.4.)
RI:s Official Directory får inte ställas till förfogande för rundskrivelser av rota-

rianer, Rotaryklubbar eller distrikt. (RI:s policysamling 11.030.6.) En klubbs eller 
ett distrikts matrikel måste innehålla information om att matrikeln endast får 
delas ut till rotarianer och inte får användas som postlista i kommersiellt syfte. 
(RI:s policysamling 11.030.7.)
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Skydd av medlemsdata
Rotary Internationals sekretariat och Rotary Foundation engagerar sig att följa 
fyra huvudprinciper till skydd för privatsfären. Vi är övertygade om betydelsen 
av att följa dessa principer för ansvarsfullt handhavande av personliga uppgif-
ter och att de är avgörande för vårt mål att upprätthålla förtroendet hos våra 
medlemsklubbar, rotarianer och andra personer. 

Sekretariatet stödjer cirka 1,2 miljoner rotarianer i över 200 länder och geo-
grafiska områden. RI är organiserat på klubb-, distrikts- och internationell 
nivå för att genomföra sina program för serviceinsatser. Som en del av sina 
ansträngningar att bistå klubbar och distrikt och underlätta kommunikation 
som berör Rotary med rotarianer och andra personer, inhämtar sekretariatet 
personliga och privata uppgifter. 

Vårt engagemang för att ansvarsfullt handha personliga uppgifter innebär att 
sekretariatet följer följande principer för att skydda data: 

 1) Vi inhämtar och använder personliga uppgifter enbart för vår huvudsak-
liga verksamhet. Den enskilda individens privatsfär är av största vikt och 
sekretariatet inhämtar och använder enbart uppgifter, som behövs för att 
erbjuda och uppfylla vårt huvudsakliga syfte för verksamheten. Vi hand-
lar lagenligt och är ärliga gentemot de personer vars data vi lagrar och 
behåller enbart det vi behöver för att upprätthålla vår kontakt med dem. 
Det innebär att vi inte avslöjar uppgifter för ett syfte annat än Rotary, utan 
den enskilda personens samtycke eller enligt lag. 

 2) Vi strävar efter korrekta data. Sekretariatets förmåga att framgångsrikt 
omsätta sitt uppdrag är beroende av att upprätthålla korrekta uppgifter. Vi 
strävar därför efter att uppgifter vi har om rotarianer och andra personer 
ska vara korrekta. 

 3) Vårt sätt att använda data är transparent. 
 4) Vi handlar omedelbart i fall av tänkbara överträdelser. Ansvar för att 

skydda de personer vi betjänar delas av alla som arbetar på sekretariatet. 
Vi kommer omedelbart att undersöka och vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att våra etablerade rutiner till skydd för privatsfären följs. 

Sekretariatet är övertygat om betydelsen av att skydda uppgifter som det 
inhämtar om sina medlemsklubbar, rotarianer och andra personer i hela värl-
den och har antagit detta uttalande och dessa huvudprinciper för att spegla sitt 
engagemang för privatsfär och dataskydd. Alla medlemsklubbar, rotarianer och 
andra personer uppmuntras att efterleva dessa principer. Sekretariatet omsätter 
sitt engagemang för att skydda privatsfären genom organisationspolicy, riktlin-
jer och interna förfaranden, som är utformade för att skydda medlemsklubbars, 
rotarianers och andra enskilda personers data i hela världen. I våra ansträng-
ningar att säkerställa att vi samvetsgrant värnar om alla uppgifter, kommer 
sekretariatet att då och då granska sina riktlinjer för att bekräfta att fastställda 
metoder används. 

Listor över klubbar, deras ämbetsmän och kommittéledamöter eller rota-
rianer får inte lämnas ut till andra organisationer, förutom för att svara på 
lagenliga krav från statliga instanser eller med RI-styrelsens samtycke, under 
förbehåll att styrelsen inte får utlämna sådana listor i strid med någon tillämp-
lig lagstiftning. (RI:s policysamling 11.040.2.) Önskar någon en klubbs medlems-
förteckning, bör han/hon be klubben om en sådan förteckning eller inhämta 
ett tillstånd från klubben riktat till sekretariatet, som ger RI rätt att lämna ut 
en förteckning över klubbens medlemmar. Om en guvernör anhåller om en 
förteckning över alla rotarianer i distriktet, tillhandahåller generalsekreteraren 
guvernören en sådan förteckning. (RI:s policysamling 11.050.1.)
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Telefonförsäljning
För all användning av kommersiell telefonförsäljning riktad till allmänheten 
genom telefonförsäljningsföretag, webbhotell på Internet eller e-postfirma, 
fordras guvernörens/guvernörernas godkännande av syfte och planer för 
sådan användning samt att den måste följa gällande Rotaryriktlinjer för rund-
skrivelser och omfatta riktig identifikation av och information om berörda 
Rotaryorganisationer.	Generalsekreteraren	ska	uppmana	guvernörer	i	distrikt,	
där dessa riktlinjer inte följs, att fatta beslut som sätter stopp för sådana aktivi-
teter. Handlingar som fortlöpande bryter mot ovanstående riktlinjer kommer 
att rapporteras till RI-styrelsen för eventuella åtgärder på välgrundad anled-
ning, inklusive avslutande av medlemskapet i RI. (RI:s policysamling 11.030.1., 
11.030.2., 11.030.3., 11.030.4., 33.020.6., 42.010.15.)

KAMRATSKAP

Rotarianers släktingar
Alla Rotaryklubbar och rotarianer bör räkna med klubbmedlemmarnas makar 
och familjer när de planerar aktiviteter. Anhöriga bidrar till att nå mål för servi-
ceinsatser och till gott kamratskap i kontakten med en Rotaryklubb. (89-139)

Många Rotaryklubbar har fördelen att samarbeta med kommittéer eller andra 
sammanslutningar bestående av släktingar till rotarianer, som stödjer klub-
ben under serviceinsatser och andra aktiviteter. Klubbar uppmuntras att stödja 
grupper bestående av makar eller rotarianers familjemedlemmar enligt följande 
riktlinjer:

 1) Stödgruppen, kommittén eller organisationen ska vara ansluten till och 
upprätthålla regelbunden kontakt med den lokala Rotaryklubben, i vilken 
deras maka/make eller familjemedlemmar är medlemmar.

 2) Målet för sådan grupp ska bl a vara att stödja Rotaryklubbens servicein-
satser, främja vänskap bland medlemmarna samt främja Rotarys allmänna 
ideal.

	3)	 Gruppens	aktiviteter,	projekt	och	program	ska	huvudsakligen	vara	stöd-
jande för eller kompletterande till den lokala Rotaryklubbens målsättning.

Avsikten är att sådana stödjande grupper eller organisationer endast ska vara 
informellt knutna till den lokala Rotaryklubben. (RI:s policysamling 6.020.1.) 
Sådana grupper bör gå igenom de restriktioner som gäller för användning av 
Rotarys märken (se kapitel 5).

KLUBBMÖTEN 

Mötesplatser
Varje klubb har rätt att självständigt välja platsen för sina möten. Eftersom en 
medlem i en Rotaryklubb är berättigad att besöka alla andra Rotaryklubbars 
möten, förväntas alla klubbar hålla sitt möte på en plats som är godtagbar för 
alla medlemmar i alla andra Rotaryklubbar. (RI:s policysamling 7.010.) Klubbar 
ska hålla sina reguljära veckomöten på klubbens ort. (RI:s policysamling 7.010.1.) 
Rotarys e-klubbar håller främst sina möten online, snarare än att träffas per-
sonligen. I Official Directory eller med hjälp av sökmotorn ”Sök klubb” på RI:s 
webbplats finner rotarianer information om mötesdag, -tid och -plats för alla 
Rotaryklubbar. Klubbarna ska se till att personer med funktionsnedsättning kan 
delta i klubbmöten och ges möjlighet att delta i klubbens serviceprojekt.

Informella möten rotarianer emellan utgör inte officiella möten för deras 
klubbar eller distrikt. Det innebär att en resolution, som antas av de närvarande 
under ett informellt möte, av RI-styrelsen inte kan betraktas som ett uttalande 
av klubben eller distriktet. (RI:s policysamling 7.090.)
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Gäster
Rotaryklubbar rekommenderas att göra särskilda ansträngningar för att upp-
mana enskilda medlemmar att bjuda in gäster till Rotaryklubbens veckomöten, 
i syfte att bättre informera icke-rotarianer på orten om Rotaryklubben, dess 
målsättning och verksamhet. (RI:s policysamling 7.080.1.) Med undantag för 
representanter för nyhetsmedier och medlemmar i andra Rotaryklubbar avråds 
från att en klubb eller klubbmedlem bjuder in en person som permanent gäst.

Klubbar uppmuntras också att
 1) Välkomna besökande rotarianer och deras makar. Klubbar har oinskränkt 

rätt att besluta om gäster till besökande rotarianer. (98-278, RI:s policysam-
ling 7.080.3.)

	2)	 Bjuda	in	studerande	på	universitet	och	skolor	och	aktivt	intressera	sig	för	
dessa ungdomar och ge dem möjlighet att bekanta sig med Rotarys ideal 
och principer. (RI:s policysamling 7.080.2.)

 3) Välkomna Rotary Foundations alumner, särskilt sådana som nyligen flyt-
tat till klubbens ort eller kringliggande område. Alumner förväntas betala 
samma belopp för att delta som det belopp som betalas av besökande rota-
rianer. (RI:s policysamling 7.080.4.)

Varje medlem har privilegiet att delta i alla andra klubbars ordinarie vecko-
möten, med undantag för en klubb som tidigare avslutade sagda medlems med-
lemskap på välgrundad anledning. (RI:s stadgar 4.100.)

Klubbprogram
Klubbar ska utarbeta sina egna program i överensstämmelse med behoven på 
klubbens ort. Det ligger inte inom ramen för RI:s program att sponsra eller före-
skriva en klubb ett visst serviceprojekt eller program. (RI:s policysamling 8.010.) 
Klubbar ska hålla reguljära möten som ägnas åt att diskutera klubbens angelä-
genheter och aktiviteter. (RI:s policysamling 7.030.)

Det rekommenderas också att klubbar då och då håller reguljära möten som 
uteslutande ägnas åt Rotaryinformation, Rotaryutbildning och ledarutveckling 
för medlemmarna. (RI:s policysamling 7.030.1.) I ordlistan finns en lista över av 
RI fastställda programinriktningar för olika månader. 

En klubb kan på lämpligt sätt diskutera allmänna frågor av intresse för 
medlemmarna, förutsatt att, när sådana frågor är kontroversiella, båda sidorna 
presenteras på tillfredsställande sätt. Inget gemensamt beslut får fattas om en 
kontroversiell ännu icke vidtagen allmän åtgärd. (RI:s policysamling 7.030.2.)

Klubbar ska arrangera program om kulturella, ekonomiska och geografiska 
förhållanden i länder andra än sina egna, i syfte att bidra till att övervinna 
tänkbara svårigheter som kan uppstå på grund av språkbarriärer och olikheter 
i kulturell och social bakgrund. (RI:s policysamling 7.030.3.)

Klubbar uppmuntras att presentera minst två mötesprogram under varje 
Rotaryår om Rotary Foundations syfte, program och fondutvecklingsverksam-
het. Ett av dessa program bör hållas under månaden för Rotary Foundation i 
november. (RI:s policysamling 7.030.4.)

Betala kostnader för föredragshållare och besökare som är rotarianer
Om klubbar bjuder in ämbetsmän, förutvarande RI-ämbetsmän eller andra 
rotarianer, att avlägga besök eller vara närvarande vid något arrangemang, för-
väntas klubben betala deras kostnader. RI betalar inte föredragshållare för att 
tala om Rotaryämnen i klubbar och skaffar heller inte föredragshållare åt klub-
bar. (RI:s policysamling 7.040.)
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Åkallan och bön
Rotaryklubbar över hela världen har bland sina medlemmar personer med olika 
religiösa övertygelser och värderingar, som är förenade i serviceinsatser för sina 
medmänniskor. Varje Rotaryklubb är en självständig enhet och bör hålla sina 
möten på ett sätt som återspeglar Rotarys grundläggande principer för tolerans 
och som uppmuntrar rotarianerna att delta i humanitära serviceprojekt. (RI:s 
policysamling 7.020.)

Alkoholhaltiga drycker
Varje enskild klubb avgör om alkoholhaltiga drycker serveras under klubbens 
möten. Rotary har inte någon officiell policy i denna fråga men erfarenhet och 
rotarianers meningsyttringar har visat – åtminstone i länder där det inte är 
vedertaget – att det ligger i organisationens intresse att inte servera alkoholhal-
tiga drycker under Rotarymöten.

Rökning
Med tanke på rökningens skadliga inverkan uppmuntras enskilda medlem-
mar och gäster att avhålla sig från rökning under klubbmöten och andra 
Rotaryevenemang. (RI:s stadgar 2.050.)

Gemensamma möten för serviceklubbar
Med undantag för möten vid särskilda tillfällen, som godkänts av klubbens sty-
relse, får Rotaryklubbar inte hålla sina reguljära veckomöten tillsammans med 
andra serviceklubbar. (RI:s policysamling 11.040.3.)

MEDLEMSKAP

Medlemskapet i en Rotaryklubb är ett personligt medlemskap för en enskild 
individ och inte för det kompanjonskap eller företag där den enskilda medlem-
men är anställd. (RI:s policysamling 4.030.)

Yrkesverksamheten eller bostaden måste ligga inom klubbens område
Alla aktiva medlemmar i en klubb måste vara, eller ha varit, personligen och 
aktivt verksamma i den rörelse, det yrke eller det uppdrag i samhällets tjänst, 
vari han/hon är klassificerad i klubben. Med undantag för vad som annor-
lunda föreskrivs, måste medlemmen ifråga ha sin arbetsplats eller bostad 
belägen på klubbens ort eller inom kringliggande område. (RI:s grundlag 5, 2; 
Klubbgrundlagen 7, 3) Med ”arbetsplats” avses den plats, varifrån den aktiva 
medlemmen eller den tilltänkta aktiva medlemmen normalt utövar affärs- eller 
yrkesverksamhet och därmed förbundna förpliktelser. (RI:s policysamling 
4.010.2.) Med termen ”bostad” avses rotarianens huvudsakliga bostad. (RI:s 
policysamling 4.010.3.)

En aktiv medlem som flyttar från sin klubbs ort eller kringliggande område 
kan behålla sitt medlemskap i klubben eller befrias från närvaroplikt under 
högst ett år om klubbens styrelse tillåter detta och den aktiva medlemmen fort-
sätter att uppfylla de förpliktelser som medlemskapet medför. (RI:s grundlag 5, 
2(a); Klubbgrundlagen 12, 2(a))

Medlemskap i andra organisationer
För att uppfylla kraven för medlemskap i en Rotaryklubb bör en rotarian inte 
vara medlem i en liknande samhälls- eller serviceklubb. Ett sådant medlemskap 
skulle betyda att det blir mycket svårare för medlemmen att uppfylla kraven på 
medlemskap i en Rotaryklubb. Det bör förväntas av en person, som övervägs 
för medlemskap i en Rotaryklubb, att han/hon avslutar sitt medlemskap i andra 
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serviceorganisationer. Rotarianer som önskar ansluta sig till en liknande sam-
hälls- eller serviceorganisation, ska i förväg inhämta den egna klubbstyrelsens 
godkännande. (RI:s policysamling 4.020.)

Medlemskapet kan upphävas för en medlem på förekommen anledning. 
(Klubbgrundlagen 12, 5(a)) Detta kan också omfatta att en medlem inte uppfyl-
ler kraven för medlemskap, därför att han/hon fortsätter att vara medlem i en 
annan serviceklubb. (RI:s policysamling 4.020.1.)

Aktiv medlem och hedersmedlem i samma klubb
Det är inte tillåtet att samtidigt vara aktiv medlem och hedersmedlem i en och 
samma klubb. (RI:s stadgar 4.040.; Klubbgrundlagen 7, 5) En person kan dock 
vara aktiv medlem i en klubb och hedersmedlem i en annan klubb.

Hedersmedlemmar
I paragraf 7, moment 6 i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar framgår hur 
hedersmedlemmar ska väljas. Klubbar uppmanas tillse att hedersmedlem-
skap används som en form av hedersbevisning för förtjänstfulla insatser 
som främjar Rotarys ideal och för fortlöpande stöd för Rotarys målsättning. 
Hedersmedlemskapet är den högsta utmärkelse en Rotaryklubb kan förläna 
någon och bör endast tilldelas i undantagsfall. (RI:s policysamling 5.010.)

Hedersmedlemmar ska vara befriade från att betala inträdes- och årsavgifter, 
har ingen rösträtt och kan inte väljas till något ämbete i klubben. Sådana med-
lemmar innehar ingen klassifikation, men har rätt att delta i möten och har alla 
andra privilegier som medlemskapet i klubben medför. Ingen hedersmedlem 
av en klubb är berättigad till några rättigheter eller privilegier i någon annan 
klubb, förutom rätten att besöka andra klubbar utan att vara en rotarians gäst. 
En enskild person kan vara hedersmedlem i mer än en klubb. (RI:s stadgar 
4.050.2.; Klubbgrundlagen 7, 6)

Båda könen representerade i klubbarna
Alla Rotaryklubbar uppmuntras att ha en medlemskader bestående av både 
män	och	kvinnor.	Guvernörer	uppmuntras	att	i	sina	distrikt	främja	klubbar	
där båda könen är representerade och att främja tillkomsten av nya klubbar för 
både män och kvinnor, på orter där klubbar med endast manliga medlemmar 
fortfarande förekommer. (RI:s policysamling 4.040.)

Barns och ungdomars säkerhet
RI:s riktlinjer för barns och ungdomars säkerhet, som innehåller föreskrifter om 
avslutande av medlemskap i en Rotaryklubb, finns i kapitel 10, moment 3.030.4. 
i RI:s stadgar och i moment 2.110. i RI:s policysamling.

Rotarianer som flyttar till annan ort
När en rotarian i god ställning har för avsikt att flytta eller flyttar till en annan 
ort, kan medlemmens klubb tillhandahålla information om medlemmen till en 
klubb på den nya orten. (RI:s policysamling 4.060.)

När en tidigare rotarian föreslagits till medlemskap i en ny klubb, i överens-
stämmelse med RI:s stadgar, bör klubben kontakta hans/hennes tidigare klubb 
för att inhämta information om den tänkbara medlemmens Rotaryaktiviteter 
och intressen. Förfarandet kan vara den nya klubben till hjälp för att dra nytta 
av en medlems speciella intressen. Dessutom bör den klubb, som önskar anta en 
tidigare medlem, kräva att den tänkbara medlemmen visar upp skriftligt bevis 
från den tidigare klubben att han/hon har betalat alla sina skulder till klubben. 
En medlem som flyttar till en ny ort kan också fylla i och skicka in formulär för 
adressändring som finns på www.rotary.org. Medlemmens nya kontaktuppgif-
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ter skickas därefter till lämplig distriktsguvernör. Rotary International ordnar 
inte automatisk överföring av medlemmar; det är den lokala klubben som tar 
ställning till medlemskap. (RI:s stadgar 4.030.; Klubbgrundlagen 7, 4; RI:s poli-
cysamling 4.060.1.) 

En medlem kan föreslå en tidigare medlem till aktiv medlem. Detta är möj-
ligt om den föreslagna medlemmen slutar eller har avslutat sitt medlemskap i 
den tidigare klubben på grund av att han/hon inte längre är verksam inom den 
tidigare tilldelade affärs- eller yrkesklassifikationen, på den tidigare klubbens 
ort eller inom kringliggande område. En sådan tidigare medlem i en klubb, 
som föreslås till aktivt medlemskap, kan även föreslås av den tidigare klub-
ben. Klassifikationen för en medlem som flyttar eller för en tidigare medlem 
ska inte hindra val till aktivt medlemskap, även om valet resulterar i att klub-
bens medlemsbas under en viss tid inte överensstämmer med det föreskrivna 
maximala antalet medlemmar inom samma klassifikation. (RI:s stadgar 4.030.; 
Klubbgrundlagen 7, 4)

Organisationer bestående av tidigare rotarianer
Grupper	av	tidigare	rotarianer,	som	bildas	för	att	främja	bekantskap	och	kam-
ratskap och gruppmedlemmarnas aktiva intresse för serviceinsatser för andra 
människor, betraktas med välvilja. Ingen invändning kommer att göras mot 
att en sådan grupp etableras, förutsatt att den bildas och verkar enligt de rikt-
linjer som beskrivs i avsnitt 33.020.9. och 36.030.5. i RI:s policysamling. Den här 
bestämmelsen innebär dock inte att en sådan grupp sponsras eller blir officiellt 
erkänd.

Medlemskort
Rotaryklubbar ska ställa ut medlemskort till sina aktiva medlemmar i god ställ-
ning. Korten finns att beställa från RI:s licensinnehavare. Alla rotarianer som 
besöker en klubb och som inte är personligen kända i klubben ska visa upp sitt 
Rotary-medlemskort. (RI:s policysamling 5.030.)

MEDLEMSUTVECKLING

Medlemsutveckling är sammansatt av tre komponenter: rekrytering av nya 
medlemmar, medlemsvård för de medlemmar klubben redan har och att bilda 
nya klubbar (utbredning).

För att det ska vara attraktivt för fler kvalificerade personer att bli medlem-
mar och för att minska förlusten av medlemmar i klubbarna, ska en klubb se till 
att den är relevant för medlemmarna och sitt samhälle, höja nivån på klubbens 
program och serviceinsatser i samhället samt fatta beslut som effektivt engage-
rar, motiverar och upprätthåller intresset hos de enskilda medlemmarna.

Viktiga faktorer för att få antalet medlemmar att öka omfattar:
 1) Energisk och oavbruten uppmuntran samt stöd från presidentens sida.
 2) Ett väl utformat program för nya medlemmar, som omfattar 

Rotaryutbildning, introduktion och assimilering i klubben och att de nya 
medlemmarna integreras i klubbens verksamhet.

 3) På lämpligt sätt hedra sponsorer av nya medlemmar.
	4)	 Behålla	de	medlemmar	klubben	redan	har	(medlemsvård)	med	lämpligt	

erkännande från presidenten och guvernörerna varje år till växande klub-
bar och för tillväxt inom distrikten.

 5) Hålla kostnaderna för medlemskap på rimlig nivå; lämplig och tilldra-
gande publicitet för Rotary, som betonar både Rotarys serviceinsatser i 
samhället och de fördelar medlemskapet i en Rotaryklubb medför för rota-
rianerna och deras familjer.
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 6) Pr
 7) En stark medlemskommitté som har stöd av klubben.
 8) Klassifikationsundersökningar i syfte att bygga upp medlemsbasen. (RI:s 

policysamling 5.040.) 
Dessutom bör Rotaryklubbar

 1) Till fullo och målinriktat använda sig av befintliga föreskrifter för med-
lemstillväxten.

	2)	 Gå	igenom	alla	företag	och	andra	arbetsplatser	på	hemorten	för	att	finna	
tänkbara klassifikationer och finna kvalificerade medlemmar för de klas-
sifikationerna.

 3) Se till att serviceinsatserna i det egna samhället är relevanta och göra 
effektiv pr för samhällstjänstprojekt och insatser.

 4) Se till att samhällsinsatser är relevanta och intresserar medlemmarna. 
 5) Vidta åtgärder i klubben som effektivt engagerar och upprätthåller intres-

set hos alla enskilda medlemmar.
 6) Regelbundet genomföra utvärderingar i klubben för att identifiera områ-

den och program som behöver förbättras. 
Dessutom:

 1) Alla klubbar ska utvärdera den egna klubbens medlemstrend, överväga 
om medlemmarna är nöjda med trendens riktning och om så behövs vidta 
åtgärder för att skapa en sund tillväxt och bra medlemsvård.

	2)	 Guvernörer	och	andra	ska	arbeta	tillsammans	med	klubbar	som	behöver	
hjälp för att ta reda på varför antalet medlemmar inte ökar och finna lös-
ningar för att förbättra tillväxten.

 3) När en rotarian i god ställning har för avsikt att flytta eller flyttar till en 
ny ort, bör medlemmens klubb informera en klubb på den nya orten om 
medlemmen.

Klubbar bör engagera sig i en strategisk planeringsprocess på lång sikt. En 
klubb ska fortlöpande utvärdera sin medlemsbas, sina program och projekt 
och vara relevant och tillgänglig i sitt samhälle och för sina medlemmar. Det är 
inte tillämpligt eller förenligt med Rotarys principer om en klubb fastställer en 
godtycklig begränsning för antalet medlemmar i klubben eller inte ökar antalet 
medlemmar i klubben, som ett resultat av likgiltighet eller avsaknad av infor-
mation om eller förståelse av klubbens tillväxtmönster eller tillvägagångssättet 
för att föreslå och integrera nya medlemmar.

Det är inbegripet i Rotarys syfte att de enskilda medlemmarna accepterar 
att påta sig ansvar för att personligen tillämpa serviceidealet. Det är viktigt att 
enskilda rotarianer inser att detta ansvar innebär en förpliktelse att dela med 
sig av Rotary till andra och att bidra till Rotarys tillväxt genom att föreslå kva-
lificerade personer till medlemskap. (RI:s policysamling 5.040.3.) För att upp-
muntra och kanalisera den här ansträngningen har styrelsen antagit medlems-
slogan ”Varje rotarian: bjud in en, behåll en.” (RI:s policysamling 5.040.8.)

Alla klubbar uppmuntras att hålla fast vid Rotarys klassifikationsregler 
och principer för medlemskap och att, när tillfälle erbjuds, rätta till alla icke-
regelrätta klassifikationer eller medlemskap, som kan tänkas förekomma i 
klubben. Klubbar ska noggrant granska sin klassifikationsindelning och vidga 
tolkningen av klassifikationerna, där så är nödvändigt, för att anpassa dem till 
den aktuella situationen i affärs- och yrkesvärlden och för offentliga ämbeten. 
(RI:s policysamling 4.050.)

21
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Introduktion av nya medlemmar 
Klubbar uppmuntras att ordna en introduktionsceremoni för nya medlemmar. 
(RI:s policysamling 5.050.3.) Det rekommenderas att varje klubb utvecklar sitt 
eget tillvägagångssätt för en värdig och meningsfull introduktionsceremoni. 
Klubbar kan överväga följande:

Introduktion av nya medlemmar
	 •	 Bör	ledas	av	klubbpresidenten	och	den	nya	medlemmens	rådgivare	och/

eller sponsor bör engageras. 
	 •	 Den	nya	medlemmens	maka/make	kan	bjudas	in,	om	lämpligt.
	 •	 Ett	foto	kan	tillhandahållas	för	mötesrummet	eller	för	att	tas	med	i	klub-

bens veckobrev.
Introduktionsceremoni
	 •	 Välkommen	till	Rotary	(kort	förklaring	av	Rotary	och	dess	målsättning	

och av det ansvar som medföljer medlemskapet).
	 •	 Kort	biografi	om	den	nya	medlemmen.
	 •	 Överlämnande	av	Rotarymaterial.
	 •	 Överlämnande	av	kavajnål,	medlemskort	och	medlemslista.
	 •	 Tillkännagivande	av	uppdrag	i	klubbkommitté.
	 •	 Kommentar	av	rådgivaren/sponsorn.
	 •	 Den	nya	medlemmen	säger	några	ord.
	 •	 Klubbens	svarsord	(hälsa	medlemmen	välkommen).
Klubbarna uppmuntras också att utveckla ett effektivt informationsprogram 

om medlemskap, som informerar tänkbara rotarianer innan de introduceras, 
om fördelar och ansvar som medföljer medlemskapet. På RI:s webbplats (www.
rotary.org) finns ytterligare information om tre steg att ta för nya medlemmar: 
information, inbjudan och introduktion.

NYA KLUBBAR 

Lägsta antalet startmedlemmar för att bilda en ny klubb (charter members) 
En ny klubb måste ha minst 25 startmedlemmar. Minst 50 procent av startmed-
lemmarna måste komma från den ort där klubben bildas. (RI:s policysamling 
18.050.5.)

Maximalt antal e-klubbar i ett distrikt
Maximalt två e-klubbar kan antas till medlemskap i varje distrikt. (RI:s stadgar 
2.010.1., 15.010.) Kontakta CDS-representanten för detaljerad information om hur 
man bildar en e-klubb.

Mångfald bland klubbens medlemmar
En klubbs medlemsbas ska till fullo spegla det samhälle där klubben verkar. 
Alla klubbar ska sträva efter att ha ett tillräckligt antal eller del av antalet med-
lemmar (i idealfallet mer än hälften), vars arbetsplats ligger på klubbens ort, för 
att på ett tillfredsställande sätt representera affärs-, yrkes- och samhällsledarna 
på orten. (RI:s policysamling 4.010.)

Krav för att bilda en provisorisk klubb
Innan medlemmar rekryteras för en tänkbar ny Rotaryklubb måste guvernören 
till generalsekreteraren inge:

 1) En godkänd Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb (extension 
survey).
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 2) Formulär för sponsring av en ny klubb (i förekommande fall).
Efter att ett tillräckligt antal startmedlemmar rekryterats måste RI ha tagit 

emot Ansökan om att bilda en ny klubb, en lista över startmedlemmar och 
inträdesavgiften innan ett medlembevis (charter) kan ställas ut för klubben. 
(RI:s policysamling 18.050.2)

Utbredning till avlägsna platser
Rotarianer som är intresserade av Rotarys utbredning till icke-Rotaryländer 
eller geografiska områden ska kontakta RI och erbjuda sin hjälp. Rotarianer 
som är intresserade av Rotarys utbredning inom ett område som redan är 
öppnat för utbredning ska kontakta distriktsguvernören. (RI:s policysamling 
18.030.4.) Utbredning till isolerade platser kommer endast ifråga när en förfrå-
gan inkommer till RI från samhället ifråga och ett närliggande distrikt identi-
fierats som hjälper till att bilda den nya klubben. (RI:s policysamling 18.020.1.)

NAMN OCH ORT/OMRÅDE

Alla klubbar bildas och verkar på en ort med kringliggande område. Den typis-
ka beskrivningen av en klubbs ort är ”staden/orten (stadens/ortens namn) och 
kringliggande område.” RI kan som ort/område godkänna varje landområde av 
rimlig storlek med tillräckligt många personer inom affärs- och yrkesliv, som 
är aktivt verksamma med service till samhällets gagn, vars kontor, arbetsplat-
ser eller bostäder ligger på sådant avstånd till varandra att personerna ifråga 
har möjlighet att fungera som en Rotaryklubb. Klubben måste ange sin ort och 
kringliggande område i sin grundlag. Ändringar vid en senare tidpunkt måste 
godkännas av RI-styrelsen. (Klubbgrundlagen 3, Klubbgrundlagen 19, RI:s poli-
cysamling 3.020.)

Namnet på en Rotaryklubb identifierar klubben med dess ort. Namnet (i sin 
helhet eller del därav) ska vara lätt att hitta på en karta över området, så att en 
person som inte känner till området, kan avgöra var klubben är belägen. En 
e-klubbs ort ska vara hela världen eller som annorlunda beslutas av RI:s sty-
relse. En provisorisk klubb ska välja ett namn som identifierar den med den 
ort där klubben är verksam och klubben ska föra in namnet i sin grundlag, för-
utsatt att namnet godkänns av RI-styrelsen. När namnet godkänts får det inte 
ändras utan godkännande av både RI och klubben. Det officiella formatet för 
att hänvisa till en klubb är ”Rotaryklubben i ort, land”. Det officiella formatet 
för att hänvisa till en e-klubb är ”Rotaryklubben i ort, land”. I länder där ordet 
klubb har en opassande bibetydelse, kan Rotaryklubbar, med RI-styrelsens 
godkännande befrias från att använda ordet i sina namn. (RI:s grundlag 5, 2(d); 
Klubbgrundlagen 19; RI:s policysamling 3.010.)

Sammanslagning av befintliga Rotaryklubbar
Två eller flera klubbar inom samma distrikt kan hos RI-styrelsen ansöka om att 
gå samman, förutsatt att var och en av klubbarna har fullgjort sina ekonomiska 
och andra skyldigheter. De sammanslagna klubbarna kan bevara de tidigare 
klubbarnas namn, startdatum, emblem och andra insignier för att bevara deras 
historia. (RI:s stadgar 2.060.)

PR

Den enskilda rotarianens pr-ansvar
Varje rotarian förväntas vara fullt informerad om Rotarys uppgift, program 
och aktiviteter och utnyttja varje tillfälle att framhålla Rotarys målsättning och 
insatser i personliga, affärs- och yrkeskontakter. (RI:s policysamling 9.040.1.)
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Rotarianer uppmanas att hjälpa sina klubbar till en klarare identitet på sina 
hemorter och personligen informera andra om vad Rotary är och gör, i syfte att 
förbättra och öka Rotarys tillväxt och service.

Rotaryklubbens pr-ansvar
Alla klubbar förväntas:

 1) Upprätthålla positiva kontakter med nyhetsmedier. (RI:s policysamling 
9.040.)

 2) Söka publicitet för framgångsrika serviceprojekt och aktiviteter, som bely-
ser Rotarys målsättning och insatser. (RI:s policysamling 9.040.2.)

 3) Använda RI:s pr-resurser, som t ex de av RI utvecklade nyhetsmeddelan-
dena för teve, radio, tryckta medier, Internet och affischering samt pr-bro-
schyrer och andra pr-verktyg och metoder, för att skapa publicitet kring 
Rotarys strävanden och vad Rotary åstadkommit på klubbens ort. (RI:s 
policysamling 9.050.)

 4) Uppmuntra rotarianer att informera sina familjer, vänner och kollegor om 
Rotarys målsättning och insatser.

 5) Arbeta för ökad förståelse för frivilligorganisationer, samhällsledare, ung-
domar och andra särskilda intressegrupper, som bör vara medvetna om 
Rotarys uppgift, omfattning, program och aktiviteter. (RI:s policysamling 
9.050.1.)

 6) Vidta åtgärder, i positiv mening, för att förhindra eller rätta till attityder i 
samhället eller förhållanden i klubben, som kan vara till skada för Rotarys 
anseende och verka inskränkande på organisationens effektivitet. (RI:s 
policysamling 9.040.6.)

 7) Se till att nyhetsmedier och personer verksamma inom pr- och andra kom-
munikationsföretag är fullt representerade bland klubbens medlemmar.

Missvisande pr
Om negativ uppfattning hos allmänheten orsakas av felaktig tolkning av 
Rotarys syfte och aktiviteter bör en klubb bemöta sådan feltolkning med klar-
läggande information till allmänheten och förbättrade kontakter i samhället 
och, där så är lämpligt, stärka sitt program för serviceinsatser. (RI:s policysam-
ling 9.040.6.)

Om omständigheter föreligger eller problem skulle uppstå, som kan 
komma att beröra andra klubbar eller Rotary International, ska klubben 
på ett tidigt stadium underrätta guvernören så att gemensamma ansträng-
ningar kan göras för att rätta till situationen. Det är guvernörens skyldighet 
att ge råd och hjälp till klubbar för att förhindra och rätta till missvisande 
pr	lokalt.	Generalsekreteraren	ska	omedelbart	kontaktas	om	negativa	nyhe-
ter kan förväntas få regional, landsomfattande eller internationell spridning. 
Generalsekreteraren	kan	då	hjälpa	guvernörer	och	klubbar,	hålla	presidenten	
och RI-styrelsen informerade och vid behov förelägga dem problem för övervä-
gande. (RI:s policysamling 9.040.7.)

Pr och klubbprojekt
Det är önskvärt att alla Rotaryklubbar sponsrar en större samhällstjänstaktivi-
tet varje år. Ett väl genomfört serviceprojekt anses vara ett av de bästa sätten att 
förbättra allmänhetens inställning till Rotary. Det är därför av största betydelse 
för positiv pr om Rotary att klubbarna aktivt eftersträvar att informera allmän-
heten om framgångsrika projekt. (RI:s policysamling 8.040.1.)
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Rotary och kontakter med nyhetsmedier
Rotaryklubbar och guvernörer uppmuntras att ta nödvändiga steg för att för-
bättra samarbetet mellan Rotary och nyhetsmedier. Med hänsyn till lokala, 
sociala och kulturella förhållanden och den lokala inställningen till kontakter 
med medier, bör klubbar och distrikt genomföra följande aktiviteter för att för-
bättra förhållandet mellan Rotary och nyhetsmedier:
	1)	 Bjuda	in	personer	som	arbetar	på	olika	nyhetsmedier	att	hålla	föredrag	i	

klubbar om mediernas roll.
 2) Ordna utbildningsmöten, diskussionsgrupper eller forum för rotarianer 

om pr och kontakter med medier samt bjuda in personer från olika medier 
som föredragshållare eller för att sitta med i en panel.

 3) Skapa klubbaserade möjligheter till yrkesutveckling för unga journalister – 
be deltagarna att rapportera till klubben.

 4) Ta med representanter för medier bland deltagarna i Rotary Foundations 
studiegruppsutbyten.

 5) Öka ansträngningarna för att välja representanter för nyhetsmedier till 
medlemmar i klubben. 

Talarservice
Rotaryklubbarna bör ställa föredragshållare till förfogande, som kan förmedla 
saklig information om Rotary till olika grupper i samhället. (RI:s policysamling 
9.050.2.)

ÖVRIGT

Klubbar som inte fungerar
RI-styrelsen är ansvarig för att säkerställa att alla klubbar fungerar och definie-
rar en fungerande klubb som följer:

 1) Har betalat sina per capita-avgifter till RI.
 2) Håller regelbundna möten.
 3) Ser till att dess medlemmar prenumererar på en godkänd tidskrift som 

ingår i Rotary World Magazine Press (The Rotarian eller en regional tid-
skrift).

	4)	 Genomför	serviceprojekt	som	svarar	på	behov	i	det	egna	samhället	och/
eller i samhällen i andra länder.

 5) Tar emot besök av distriktsguvernören, assisterande guvernören och alla 
andra RI-ämbetsmän.

	6)	 Betalar	lämplig	ansvarsförsäkring	såsom	föreskrivs	i	avsnitt	71.080.	i	RI:s	
policysamling. 

 7) Handlar i överensstämmelse med RI:s grundlag, stadgar och policysam-
ling.

	8)	 Betalar	sina	medlems-	och	distriktsavgifter	utan	hjälp	utifrån.
 9) Tillhandahåller korrekta medlemslistor till generalsekreteraren i tid.
	10)	 Gör	upp	klubbdispyter	i	godo.	
 11) Upprätthåller fungerande samarbetsförhållanden med distriktet.
 12) Samarbetar med RI och inleder eller upprätthåller inte rättstvister med 

Rotary International, Rotary Foundation, associerade stiftelser och 
RI-sekretariatets internationella kontor. (RI:s policysamling 2.010.1) 

Generalsekreteraren	har	rätt	att	på	distriktsguvernörens	rekommendation	
och på RI-styrelsens vägnar avsluta medlemskapet i RI för en klubb som ”inte 
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fungerar” när, enligt generalsekreteraren, klubben inte uppfyller kraven för 
en fungerande klubb. (RI:s policysamling 31.030.5.) Innan sådant beslut fattas 
ska guvernören och generalsekreteraren informera klubben om situationen 
och inhämta klubbens kommentar beträffande anklagelser. Information om 
hur klubbarna fungerar finns i formuläret Pm från klubbesök, som skickas in av 
distriktsguvernören.

Förbud att inrätta obligatoriska gåvor till Rotary Foundation
Rotary Foundation har utvecklats med utgångspunkt från frivilliga gåvor. 
Gåvor	till	Foundation	som	en	förutsättning	för	medlemskap,	eller	hänvisning	
som innebär att sådana gåvor är villkor för medlemskap, får inte förekomma 
på kortet för ansökan om medlemskap. Det är inte tillåtet att i klubbens stad-
gar göra gåvor till Foundation till ett villkor för medlemskap. Hänvisning till 
sådana gåvor på medlemmars identitetskort är inte tillåtet. (RI:s policysamling 
5.050.7.)

Klubbar som deltar i pilotprojekt
RI-styrelsen kan genomföra pilotprojekt för att utvärdera effektiviteten av nuva-
rande riktlinjer för medlemskap, organisations- och verksamhetsförfarande i 
Rotaryklubbar. För att effektivt kunna mäta och utvärdera resultaten av sådana 
pilotprojekt har RI-styrelsen beslutat att inte tillåta ytterligare klubbar att anslu-
ta sig till en pilotgrupp, efter att pilotprojektet startats. (RI:s grundlag 5, 4) För 
närvarande genomför RI-styrelsen ett pilotprojekt inriktat på mötesfrekvens 
(Meeting Frequency), för att ta reda på vilket inflytande klubbmötenas frekvens 
har på medlemsutvecklingen.

Rotary och politik
RI och dess medlemsklubbar måste avhålla sig från att utfärda partipolitiska 
uttalanden. Det är förbjudet för rotarianer att anta uttalanden som har till syfte 
att fungera som kollektiv påtryckning för myndigheter eller politiska maktha-
vare. Det är dock rotarianers plikt:

 1) Att i sina klubbar granska den politiska utvecklingen i det egna sam-
hället och runt om i världen i den mån utvecklingen berör yrkes- eller 
samhällstjänst och sträva efter att främja Rotarys syfte för internationellt 
samförstånd och fred. Rotarianer förväntas söka tillförlitlig information 
med hjälp av väl avvägda program och diskussioner för att underlätta för 
medlemmarna, att efter rättvis gemensam genomgång ta personlig ställ-
ning i olika frågor.

 2) Att utanför sina klubbar som enskilda personer vara aktiva i många olika 
grupper och organisationer, som är lagenligt grundade, med syfte att inte 
bara genom ord utan även genom föredömligt engagemang, värna om alla 
personers människovärde och den därmed sammanhängande respekten 
för individens rättigheter. (89-134, RI:s policysamling 2.100.)

Rotarysamordnare
Rotarysamordnare samarbetar med distriktsguvernörer och inriktar sig på att 
omsätta RI:s strategiska plan. De står till tjänst med detaljerad information och 
stöd från RI till klubbar och distrikt (i kapitel 3 finns mer detaljerad informa-
tion).

Tidskriftsprenumerationer
Alla klubbar i USA och Kanada ska som villkor för medlemskap föreskriva att 
alla aktiva medlemmar prenumererar på den officiella tidskriften. Varje enskild 
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medlem kan välja på att få antingen ett tryckt exemplar per post eller att få tid-
skriften online. Två rotarianer som har samma adress kan tillsammans prenu-
merera på den officiella tidskriften. (RI:s stadgar 20.020.2.)

För alla klubbar utanför USA och Kanada gäller, som förutsättning för med-
lemskap, att alla aktiva medlemmar, så länge de är medlemmar, prenumererar 
på en tidskrift som ingår i Rotary World Magazine Press (RWMP), (antingen 
The Rotarian, RI:s officiella tidskrift, eller en godkänd RWMP-tidskrift med 
licens). Två rotarianer som har samma adress kan tillsammans prenumerera 
på den officiella tidskriften. (RI:s stadgar 20.030.1.) RI-styrelsen kan emellertid 
befria en klubb från bestämmelsen om klubbens medlemmar inte kan läsa språ-
ket i den officiella tidskriften eller språket i den för klubben av RI föreskrivna 
RWMP-tidskriften. (RI:s stadgar 20.030.2.)

Rotarys regionala tidskrifter
En regional Rotarytidskrift är avsedd att främja alla aspekter av Rotarys syfte. 
För en Rotarytidskrift som uppfyller följande kriterier kan man ansöka om cer-
tifiering och, efter RI-styrelsens godkännande, få licens för tidskriften som en 
RWMP-tidskrift. Licensförfarandet måste upprepas vart femte år.

 1) Tidskriften betjänar ett område där mer än ett distrikt eller land ingår. 
Provisorisk status kan tilldelas en tidskrift, som riktas till en publik som 
talar ett visst språk i ett distrikt, när möjligheten finns att öka spridningen 
till andra distrikt.

 2) Alla aspekter av utgivningen av tidskriften måste stå under direkt överin-
seende av dess redaktionsstyrelse, i vilken ingår en innevarande guvernör 
eller en person utsedd av honom/henne, en innevarande tillträdande 
guvernör eller en person utsedd av honom/henne, tidskriftens chefredak-
tör och tre tidigare RI-ämbetsmän.

 3) Utgivaren av en regional Rotarytidskrift har full redaktionell frihet inom 
ramen för RI:s grundläggande riktlinjer, men måste acceptera skälig över-
vakning av tidskriftens redaktionella innehåll och ledning, som utövas av 
tidskriftens redaktionsstyrelse.

 4) Tidskriftens redaktionella innehåll måste harmoniera med RI:s riktlinjer 
och minst 50 procent av innehållet måste ägnas åt Rotary eller ta upp 
teman som har att göra med Rotary.

 5) Förutom nyheter av lokal eller regional natur måste tidskriften innehålla 
information om RI och presentera sådana ämnen och sådan specificerad 
text som presidenten eller RI eventuellt kräver.

 6) Tidskriften måste utkomma minst sex gånger per år.
 7) Tidskriften måste genomgående vara kvalitativt attraktiv i överensstäm-

melse med Rotarys värdighet och inriktning och följa RI-styrelsens riktlin-
jer för återgivning av Rotarys märken.

 8) Tidskriften måste ha majoriteten av rotarianerna i området bland sina 
läsare för att den ska fylla sitt syfte och bära sig ekonomiskt.

 9) Tidskriften måste finansieras på tillfredsställande sätt utan ekonomiskt 
ansvar för RI.

 10) Tidskriften måste följa RI:s rapporteringskrav. 
 11) Endast en regional tidskrift per land tilldelas licens av RI och befintliga 

regionala tidskrifter som är licensinnehavare och är kvalificerade ges före-
träde. (RI:s policysamling 51.020.1., 51.020.2., 51.020.7., 51.020.8., 51.020.9.)





2 Distriktet

Ett distrikt är en grupp Rotaryklubbar i ett geografiskt område, som förts sam-
man i administrativt syfte. Ett Rotarydistrikts verksamhet och organisation har 
sitt berättigande endast för att bistå den enskilda Rotaryklubben med att främja 
Rotarys syfte och ska inte försvaga Rotaryklubbars och enskilda rotarianers ser-
viceinsatser. (RI:s policysamling 17.010.1.)

Antal klubbar och rotarianer i ett distrikt
Distrikt med en stor medlemskader har påtagliga fördelar i jämförelse med 
distrikt som har ett mindre antal klubbar och rotarianer. Små distrikt har en 
förlustbringande inverkan på RI:s administration och finanser. RI uppmuntrar 
därför alla etablerade distrikt att ha minst 75 klubbar och 2 700 rotarianer. (RI:s 
policysamling 17.010.2.)

Distriktsindelning
RI-styrelsen är berättigad att inrätta nya distrikt, slå samman distrikt och ändra 
gränserna	för	etablerade	distrikt.	Gränserna	för	distrikt	med	30	eller	flera	
klubbar och 1 000 eller flera rotarianer får dock inte ändras om majoriteten av 
klubbarna i distriktet eller i distrikt som berörs av ändringen är emot förslaget. 
RI-styrelsen kan ta bort eller ändra gränserna för ett distrikt som har färre än 
30 klubbar eller färre än 1 000 rotarianer (färre än 33 klubbar eller 1 200 rotaria-
ner från och med 1 juli 2012). (RI:s stadgar 15.010.)

RI:s distriktsindelningskommitté (RI Districting Committee) hjälper till 
med att bilda ytterligare distrikt, omfördela klubbar inom distrikt och stärka 
etablerade distrikt. På formuläret ”Förslag till omorganisation av distrikt” 
anges uppgifter och förfaranden som är nödvändiga för att skicka in ett för-
slag. Formuläret kan laddas ner på www.rotary.org eller kan fås från CDS-
representanten på sekretariatet (finn din representant på www.rotary.org/cds). 
Distrikt som skickar in ett förslag bör komma ihåg följande:

 1) Distriktsindelningskommittén överväger förslag under hela året. Förslag 
ska skickas in minst 90 dagar före ett RI-styrelsemöte, om förslagsställaren 
vill att styrelsen ska ta upp ärendet under sitt kommande möte.

 2) Kommittén är positivt inställd till förslag att inrätta ytterligare distrikt 
med minst 60 klubbar och/eller 2 100 rotarianer, som visar möjligheter 
att växa till minst 75 klubbar och 2 700 rotarianer under de kommande 10 
åren. (RI:s policysamling 17.010.4.)

När kommittén gått igenom förslagen rapporterar den sina rekommendatio-
ner till RI-styrelsen för övervägande. Om styrelsen godkänner ett förslag till 
ändrad distriktsindelning, enligt föreskrifterna i RI:s stadgar, moment 15.010., 
meddelar RI-presidenten klubbarna i det berörda distriktet/distrikten om beslu-
tet och anger det datum då ändringen av distriktsindelningen träder i kraft. 
Klubbar som önskar invända mot ändringen måste göra det inom 45 dagar.

Om majoriteten av klubbarna i distrikt med 30 eller flera klubbar och 1 000 
eller flera rotarianer, som berörs av ändringen, inte gjort invändningar mot 
ändringen inom 45 dagar, från det datum då meddelandet skickades ut från 
presidentens kontor, meddelar generalsekreteraren guvernören/guvernörerna 
och de berörda klubbarna att styrelsens beslut är slutgiltigt.

29
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RI-styrelsen kommer inte att överväga några ändringar av gränserna för 
något nytt distrikt förrän tre år efter att de tillkännagivits och fastställts för 
varje enskilt distrikt, såvida det inte visar sig ha stor skadlig inverkan på Rotary 
i regionen. 

Generalsekreteraren	är	berättigad	att	på	RI-styrelsens	vägnar	besluta	om	en	
mindre ändring av ett distrikts gränser, som berör omindelning för upp till 10 
klubbar eller ett område utan Rotaryklubbar, från ett distrikt till ett angränsan-
de distrikt, förutsatt att de berörda distrikten ligger inom samma zon. I distrikt 
med 30 eller flera klubbar och 1 000 eller flera rotarianer ska sådant beslut fattas 
om majoriteten av klubbarna inte gör invändningar mot beslutet. Tiden som 
erfordras för utskick av meddelande beträffande sådant beslut är densamma 
som beskrivs ovan och träder i kraft den 1 juli efter att beslutet fattats. (RI:s 
policysamling 17.010.4.)

GUVERNÖR

Guvernören	är	RI:s	ämbetsman	i	distriktet	och	fullföljer	sitt	uppdrag	under	
styrelsens	allmänna	kontroll	och	överinseende.	Guvernören	har	till	uppgift	att	
främja Rotarys syfte genom att leda och ha överinseende över klubbarna i sitt 
distrikt.	Guvernören	ska	inspirera	och	motivera	klubbarna	och	säkerställa	kon-
tinuiteten i distriktet. (RI:s stadgar 15.090.)

För att förvissa sig om de bästa möjliga kandidaterna till posten som guver-
nör, ska guvernören bjuda in klubbarna i distriktet att föreslå lämpliga kandi-
dater.

Ställning, kvalifikationer och uppgifter
Följande uttalande om guvernörens ställning, kvalifikationer och uppgifter 
delas ut till alla klubbar varje år för att informera de personer som föreslås till 
kandidater för posten som guvernör eller de personer som lämnar sådana för-
slag om de åtaganden som guvernörsämbetet medför.

Ställning
Guvernören	är	en	RI-ämbetsman	och	nomineras	av	klubbarna	i	ett	distrikt	och	
väljs	av	RI:s	årliga	Convention.	Guvernörens	ämbetsperiod	börjar	1	juli	och	
varar i ett år eller tills dess en efterträdare utsetts och har vunnit behörighet. 
(RI:s stadgar 6.060.1.)

Kvalifikationer
Förutom vad som krävs av en nominerad guvernör, måste en guvernör vid 
den tidpunkt då han/hon tillträder sitt ämbete ha varit medlem i en eller flera 
Rotaryklubbar i sammanlagt minst sju år och ha deltagit i utbildningssemina-
riet	för	tillträdande	guvernörer	(GETS)	och	i	International	Assembly.	(RI:s	stad-
gar 15.080.)

Uppgifter
Guvernören	ska	samarbeta	med	distrikts-	och	klubbledare	för	att	uppmuntra	
till	deltagande	i	Distriktets	ledarskapsplan.	Guvernören	ska	också	säkerställa	
kontinuiteten i distriktet genom att samarbeta med förutvarande, innevarande 
och	tillträdande	distriktsledare	för	att	främja	effektiva	klubbar.	Guvernören	är	
ansvarig för följande verksamhet i distriktet:
	1)	 Bilda	nya	klubbar.
 2) Stärka befintliga klubbar.
 3) Främja medlemstillväxt genom att samarbeta med distriktsledarna och 
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klubbpresidenterna för att sätta upp mål för medlemstillväxten i de enskil-
da klubbarna. 

 4) Stödja Rotary Foundation genom att delta i programmen och med ekono-
miska bidrag.

 5) Främja kamratskapliga relationer bland klubbarna i distriktet och mellan 
klubbarna och RI.

 6) Planera för och presidera vid distriktskonferensen samt bistå den tillträ-
dande guvernören med planering och förberedelser för PETS: seminarium 
för tillträdande klubbpresidenter och distriktssamrådet.

 7) Ordna ett officiellt besök, i en enskild klubb eller gemensamt för flera 
klubbar. Dessa möten ska hållas på tid och plats som drar största fördel av 
guvernörens deltagande, i syfte att

 a) Dra uppmärksamheten till viktiga Rotaryärenden.
 b) Ägna särskild uppmärksamhet åt svaga klubbar och klubbar med pro-

blem.
 c) Motivera rotarianer att delta i serviceverksamhet.
 d) Personligen uppmärksamma rotarianers utomordentliga insatser i 

distriktet.
	8)	 Ge	ut	ett	månadsbrev	som	skickas	till	alla	klubbpresidenter	och	sekrete-

rare i distriktet.
 9) Omgående rapportera till RI, såsom krävs av presidenten eller 

RI-styrelsen.
 10) Förse sin efterträdare, före International Assembly, med alla upplysningar 

beträffande situationen i distriktets klubbar och ge förslag till lämpliga 
åtgärder för att stärka klubbarna.

 11) Försäkra sig om att nomineringar och val i distriktet genomförs enligt RI:s 
grundlag och stadgar och fastställd RI-policy.

 12) Regelbundet informera sig om aktiviteterna i Rotaryorganisationer som 
är verksamma i distriktet (Rotarys vänskapsutbyte, kommittéer gemen-
samma för flera länder (intercountry), globala nätverksgrupper etc).

 13) Överlämna de distriktshandlingar, som är nödvändiga för kontinuiteten, 
till den tillträdande guvernören.

 14) Uppfylla eventuella ytterligare förpliktelser som medföljer ansvaret som 
RI:s ämbetsman i distriktet. (RI:s stadgar 15.090.)

Guvernörens	skyldigheter	i	Storbritannien	och	Irland	(Rotary in Great Britain 
and Ireland – RIBI) ska uppfyllas i överensstämmelse med rådande praxis i 
detta område under det allmänna rådets ledning och i överensstämmelse med 
grundlagen	och	stadgarna	för	RIBI.	Guvernören	ska	även	utan	dröjsmål	avge	
rapport till RI i frågor, som presidenten eller styrelsen önskar få belysta och 
han/hon ska uppfylla alla sådana förpliktelser, som medföljer ansvaret som RI:s 
ämbetsman i distriktet. (RI:s stadgar 15.100.)

Etisk kod
	1)	 Guvernörer	ska	rätta	sig	efter	alla	tillämpliga	lagar	och	bestämmelser	när	

de utför sina Rotaryuppgifter. Dessutom ska guvernörer i sitt privatliv 
följa gällande lagar för att bevara och skydda Rotarys positiva image.

	2)	 Guvernörer	är	underställda	föreskrifterna	i	RI:s	grundlag	och	stadgar.	
Dessa dokument ger uttryck för Rotarymedlemmarnas demokratiska vilja 
som vart tredje år representeras av lagrådet. Att följa dessa bestämmelser 
främjar medlemmarnas förtroende och säkerställer att beslut överensstäm-
mer med medlemmarnas förväntningar.
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	3)	 Guvernörer	ska	följa	de	riktlinjer	som	fastställts	av	RI-styrelsen	och	som	
återges i RI:s policysamling. Under åren har RI-styrelsen fastställt policy 
och procedurer i syfte att främja sammanslutningens strävanden och 
värna om dess uppdrag. Många av dessa föreskrifter är avsedda att säker-
ställa principer för god förvaltning och sprida en image förknippad med 
hög etik. Att följa dessa riktlinjer visar på engagemang för Rotarys ideal 
samtidigt som sammanslutningen skyddas.

	4)	 Guvernörer	tjänstgör	för	att	bistå	rotarianer	och	främja	RI:s	syfte.	
Guvernörer	bör	sätta	distriktets	intressen	först	och	undvika	minsta	sken	
av oriktigheter i sitt uppförande.

	5)	 Guvernörer	ska	inte	utnyttja	sitt	ämbete	för	personlig	prestige	och/eller	
fördel eller till fördel för medlemmar av sina familjer. Med befogenheter 
som ingår i ett viktigt ämbete följer särskilda privilegier som andra rota-
rianer inte har tillgång till. Att dra fördel av sådana privilegier drar upp-
märksamheten från viktiga uppgifter och ifrågasätter engagemanget för 
Rotarys syfte.

	6)	 Guvernörer	har	till	uppgift	att	uppmärksamt	och	omsorgsfullt	utföra	sina	
åtaganden	i	distriktet.	Guvernörer	ska	utföra	sina	uppgifter	med	samma	
omsorg som en normalt välbetänkt person i liknande position skulle göra 
under liknande omständigheter. Innan de fattar ett beslut, ska guvernö-
rer samla all information som rimligtvis finns tillgänglig för dem, för att 
kunna välja det bästa tillvägagångssättet för alla berörda parter. 

	7)	 Guvernörer	ska	fatta	beslut	baserade	på	rättvisa	mot	alla	berörda	par-
ter.	Guvernörer	står	ofta	inför	beslut	som	har	stor	inverkan	för	olika	
Rotaryklubbar	och	enskilda	personer.	Guvernörer,	i	överensstämmelse	
med Fyrafrågeprovet, ska omsorgsfullt överväga tänkbara konsekvenser 
av sina beslut och behandla alla personer lika som berörs av beslutet.

	8)	 Guvernörer	ska	främja	transparens	för	ekonomisk	information	och	säker-
ställa att all lokal och nationell lagstiftning för ekonomisk förvaltning 
följs.	Guvernörer	är	sammanslutningens	förtroendemän	och	representerar	
Rotaryklubbar och rotarianer. Rotarianer har rätt att få tillgång till korrekt 
information om sammanslutningens ekonomiska situation. Transparens 
för ekonomiska transaktioner uppmuntrar till etiskt handlande.

	9)	 Guvernörer	ska	förbjuda	och	inskränka	avslöjande	av,	kommunikation	om	
och	användning	av	konfidentiella	och	privata	uppgifter.	Guvernörer	ska	
använda sådana uppgifter endast i det syfte de är avsedda för, aldrig i per-
sonligt syfte, och vidta försiktighetsåtgärder mot oavsiktligt avslöjande.

	10)	 Guvernörer	ska	följa	riktlinjer	för	ersättning	av	kostnader.	RI-styrelsen	
har antagit riktlinjer för hur ersättning ska utbetalas för Rotaryrelaterade 
kostnader. Att följa dessa riktlinjer säkerställer att gällande lagar följs och 
utesluter skenet av oriktigheter. (RI:s policysamling 19.020.7.)

TILLTRÄDANDE GUVERNÖR (governor-elect)

Deltagande i utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer  
(Governor-Elect Training Seminar – GETS)
Deltagandet	i	GETS	är	obligatoriskt	för	tillträdande	guvernörer.	(RI:s	policy-
samling 19.050.4.) RI-styrelsen har antagit ett tvådagars utbildningsprogram för 
tillträdande guvernörer på zonnivå, att hållas i samband med Rotary Institutes. 
Utbildningsprogrammet omfattar ämnen som godkänts av RI-styrelsen och 
Rotary Foundations styrelse. (RI:s policysamling 19.050.3.) Ytterligare informa-
tion om utbildningsmötet finns i avsnittet ”Möten” i det här kapitlet.
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Deltagande i International Assembly
Det är obligatoriskt för tillträdande guvernörer att delta i International 
Assembly. Varje enskild guvernör måste ha den utbildningen för att fungera 
effektivt som RI:s ämbetsman i distriktet och ansvara för ledarskap, vägledning 
och råd till klubbarna.

Alla guvernörer ska inför guvernörskandidater och inför alla distriktets 
klubbar	betona	att	den	tillträdande	guvernören	måste	delta	i	GETS	och	i	
International Assembly, som en nödvändig förberedelse innan han/hon till-
träder posten som guvernör. Nomineringen kan inte antas såvida inte kandi-
daten kan och vill delta i båda, för hela den tid de respektive mötena pågår. 
Tillträdande RI-presidenten kan bevilja frånvaro på RI-styrelsens vägnar, under 
förmildrande omständigheter, förutsatt att den tillträdande guvernören deltar 
i alternativ utbildning, såsom den tillhandahålls av generalsekreteraren. (RI:s 
policysamling 19.050.1.)

Andra förberedelser
Under året innan han/hon tillträder sitt ämbete ska den tillträdande guvernö-
ren av guvernören:

 1) få speciella uppgifter i samband med distriktskommittéer eller distriktsor-
ganisationen.

 2) få inbjudningar att som åskådare vara närvarande under alla distriktsmö-
ten, där den tillträdande guvernören inte på annat sätt är utsedd att delta.

 3) övervägas för uppgifter för att delta i programmet för distriktskonferen-
sen. (RI:s policysamling 19.050.10.)

Guvernören	ska	ta	med	tillträdande	guvernören	som	deltagare	i	distriktsmö-
ten, på postlistor som mottagare av meddelanden och han/hon ska presentera 
den tillträdande guvernören för förutvarande distriktsledare, som förberedelse 
inför den tillträdande guvernörens år som guvernör och för att säkra kontinui-
tet i ledarskapet. 

Andra uppgifter
De tillträdande guvernörerna är också ansvariga för följande möten:
	 •	 PETS	–	seminarium	för	tillträdande	klubbpresidenter
	 •	 Distriktssamrådet
	 •	 Utbildningsseminariet	för	distriktets	ledarteam
	•	 Distriktsseminariet	om	medlemskap
Detaljerad information om dessa möten finns längre fram i det här kapitlet.

NOMINERAD GUVERNÖR (governor nominee)

Val
Klubbarnas val av guvernörskandidat i distriktet bör handläggas på ett värdigt 
och ansvarsmedvetet sätt enligt Rotarys principer. (RI:s policysamling 19.030.1.) 
Distriktet måste nominera en guvernörskandidat inte mer än 36 månader och 
inte mindre än 24 månader före den dag han/hon tillträder sitt ämbete. (RI:s 
stadgar 13.010.)

En rotarian, som engagerar sig i en kampanj eller röstvärvning för val till 
ämbete i RI, kan diskvalificeras för valet till ämbetet i fråga och möjligtvis till 
framtida RI-ämbeten under sådan tid som RI-styrelsen fastställer. (RI:s stadgar 
10.060., 10.070.)

Distrikt uppmanas att söka och nominera den bäst kvalificerade personen till 
posten som guvernör och undvika förfaranden där valet av kandidat roteras 
mellan olika grupper av klubbar eller geografiska områden. 
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RI-styrelsen avslår en nominering
Om en nominerad guvernör inte uppfyller föreskrivna kvalifikationer och krav 
ska RI-styrelsen avslå nomineringen och kandidaturen ska inte av generalse-
kreteraren överlämnas till RI:s Convention för val. (RI:s stadgar 13.060.1.)

Valmetod
Med	undantag	för	de	distrikt	som	ingår	i	RIBI,	måste	distrikt	utse	sin	nomi-
nerade guvernör antingen med hjälp av nomineringskommittéförfarande eller 
genom poströstning eller under distriktskonferensen. Vilken metod som väljs 
ska fastställas med resolution som antas av distriktskonferensen. (RI:s stadgar 
13.020.1.) I distrikt som använder sig av nomineringskommittéförfarande finns 
möjligheten för klubbar att föreslå konkurrerande kandidater. (RI:s stadgar 
13.020.8.) 

Röstningsprocedur
Alla röster för guvernör från en enskild klubb (om klubben har rätt till mer 
än en röst, baserat på antalet medlemmar) måste enhälligt avges för samma 
kandidat. Om så inte sker anses rösterna vara ogiltiga. (RI:s stadgar 13.020.13., 
13.040.1.)

För de fall en konkurrerande kandidat presenteras är biografiska data, som 
åtföljer en poströstning, begränsade till följande:

 1) Kandidatens namn, klubbens namn och ort, antal år som rotarian, klassifi-
kation, namn på företag eller tidigare företag, ställning i företag eller tidi-
gare företag, möten som kandidaten varit närvarande vid under de senaste 
fem åren, post/poster och/eller uppdrag inom Rotary, som kandidaten 
innehar (val eller utnämning), tidigare post/poster och/eller uppdrag (val 
eller utnämning).

 2) Särskild Rotaryservice och/eller särskilda Rotaryaktiviteter, som kandida-
ten engagerat sig i (d v s vad kandidaten gjort för att främja Rotary).

 3) Viktigaste hedersbetygelser eller prestationer i affärs- eller yrkesverksam-
heten. 

 4) Viktigaste hedersbetygelser eller prestationer i samhället och inom offent-
lig tjänst. (RI:s policysamling 19.030.2.)

Val i nya distrikt
När klubbar inom befintliga distrikt omgrupperas till nya distrikt, ska klub-
barna i de nya distrikten, om detta är praktiskt möjligt, innan de nya distrikten 
träder i kraft, utse en guvernörskandidat på samma sätt som tillämpades av 
de berörda klubbarna före omgrupperingen. Om detta tillvägagångssätt inte 
är genomförbart ska RI-styrelsen tillåta poströstning och utse en guvernör att 
genomföra omröstningen. (RI:s policysamling 19.030.3.)

Kvalifikationer
Vid tiden för nomineringen måste en guvernörskandidat:

 1) Vara medlem i god ställning i en fungerande Rotaryklubb i distriktet. (RI:s 
stadgar 15.070.1.)

 2) Vara fullt kvalificerad för sagda medlemskap efter strikt tillämpande av 
för medlemskapet gällande bestämmelser i klubben och inneha en klas-
sifikation, vilkens integritet måste vara utom all diskussion. (RI:s stadgar 
15.070.2.)

 3) Ha tjänstgjort som president i en klubb under en hel ämbetsperiod eller ha 
varit första president i en ny klubb och ha tjänstgjort under hela perioden 
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från den dagen klubben grundades till 30 juni, förutsatt att den perioden 
är minst sex månader. (RI:s stadgar 15.070.3.)

 4) Visa vilja, engagemang och förmåga, fysiskt och på andra sätt, att fullfölja 
de uppgifter och påta sig det ansvar som det innebär att vara distriktsgu-
vernör, såsom anges i RI:s stadgar, paragraf 15.090. (RI:s stadgar 15.070.4.)

 5) Visa att han/hon informerat sig om en guvernörs kvalifikationer, plikter 
och ansvar enligt RI:s stadgar och till RI genom generalsekreteraren sända 
in en undertecknad bekräftelse på att han/hon klart inser vilka kvalifi-
kationer, plikter och vilket ansvar som åligger guvernören. I ett uttalande 
också bekräfta att han/hon som rotarian anser sig vara kvalificerad för 
posten som guvernör och är villig och i stånd att påta sig de plikter och 
det ansvar som detta ämbete innebär och att uppfylla dem samvetsgrant. 
(RI:s stadgar 15.070.5.)

Ansvarsområden
Som blivande RI-ämbetsman ska den nominerade guvernören:
	1)	 Börja	förbereda	sig	inför	rollen	som	guvernör.
 2) Främja kontinuitet genom samarbete med förutvarande, innevarande och 

tillträdande distriktsledare för att stödja effektiva klubbar.
	3)	 Börja	analysera	distriktets	styrka	och	svagheter,	inklusive	Rotarys	offici-

ella image, Rotary Foundation, distriktsevenemang och RI:s program, med 
bakgrundsmaterial som tillhandahålls av den omedelbart förutvarande 
guvernören, guvernören och tillträdande guvernören och med använd-
ning av RI:s resurser.

 4) Informera sig om distriktsorganisationen (Distriktets ledarskapsplan) och 
klubbens administrativa ramverk (Klubbens ledarskapsplan).

 5) Delta i distriktsmöten när så är möjligt på inbjudan av distriktsguvernören 
eller tillträdande distriktsguvernören.

 6) Delta i distriktskommittéer eller andra aktiviteter såsom de föreslås av 
distriktsguvernören eller tillträdande distriktsguvernören.

 7) Delta i utbildning för den nominerade distriktsguvernören, om sådan 
erbjuds, eller söka andra utbildningsmöjligheter, i förekommande fall.

 8) Delta i ledarutbildning.
 9) Välja plats för distriktskonferensen, som hålls under det år den nomine-

rade guvernören tjänstgör som guvernör, med samtycke av majoriteten 
av innevarande klubbpresidenter eller majoriteten av de klubbpresidenter 
som kommer att tjänstgöra under det år den nominerade guvernören är 
distriktsguvernör. (RI:s policysamling 19.040)

Uppdrag
Det rekommenderas att guvernören och tillträdande guvernören ger nomine-
rade guvernören

 1) möjlighet att anhålla om särskilda uppgifter eller uppdrag i samband med 
distriktskommittéer eller distriktsorganisationen.

 2) inbjudningar att som observatör delta i ett eller alla distriktsmöten.
 3) en lämplig introduktion under distriktskonferensen och möjlighet att ingå 

i organisationskommittén som observatör.
 4) möjlighet att delta i strategiska planeringsinsatser och påta sig långsiktiga 

uppdrag i distriktet. (RI:s policysamling 19.040.)
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FÖRUTVARANDE GUVERNÖRER

Alla distrikt måste bilda ett förutvarande guvernörers råd, som ska vara sam-
mansatt av alla förutvarande guvernörer, som är medlemmar i Rotaryklubbar 
i	distriktet.	Guvernörerna	uppmanas	att	kalla	till	ett	rådsmöte	en	gång	om	året	
efter International Assembly för att ge tillträdande guvernören tillfälle att infor-
mera innevarande och förutvarande guvernörer om de ämnen som debatterades 
och presenterades. Mötet ska hållas inom högst en månad efter International 
Assembly.

Guvernörens	befogenheter	och	ansvar	ska	inte	på	något	sätt	inskränkas	eller	
hindras genom de förutvarande guvernörernas rådgivning eller beslut. (RI:s 
policysamling 19.090.2.)

Guvernörer	uppmuntras	att	överväga	att	anlita	rådet	för	att	göra	insatser	
för Rotarys utbredning, informera tillträdande guvernörer, göra pr för RI:s 
Convention, informera om Rotary och direkt bistå klubbar som behöver hjälp 
samt att tjänstgöra som ad hoc ledamöter i en klubbs styrelse när de bjuds in av 
presidenten i en klubb och av guvernören. (RI:s policysamling 19.090.1.)

AKTIVITETER

Flerdistrikts serviceaktiviteter och projekt
Serviceaktiviteter och projekt som engagerar klubbar i två eller flera distrikt 
ska:

 1) Serviceaktiviteter och projekt gemensamma för flera distrikt ska
 a) till art och omfattning ligga inom ramen för vad klubbarna och rota-

rianerna i distrikten framgångsrikt kan genomföra, utan att inkräkta 
på eller störande påverka aktiviteterna för att främja Rotarys program 
på klubbnivå.

 b) igångsättas först efter att berörda guvernörer samtyckt till och två 
tredjedelar av klubbarna i varje distrikt godkänt den gemensamma 
verksamheten.

 c) stå under berörda guvernörers direkta överinseende. Dessa är ansva-
riga för alla medel som bidras till eller samlas in för sådan aktivitet. 
Om så önskas, kan guvernörerna tillsätta en kommitté bestående av 
rotarianer från berörda distrikt att hjälpa till med att administrera all 
tillhörande verksamhet och medel för aktiviteten.

 d) igångsättas endast efter att guvernörerna i förväg gemensamt försäk-
rat	sig	om	generalsekreterarens	godkännande.	Generalsekreteraren	
handlar i detta fall på styrelsens vägnar.

 e) engagera Rotaryklubbar och/eller enskilda rotarianer till frivillig med-
verkan. Kostnaden för en klubb eller enskild rotarian ska hållas så låg 
som möjligt och inte underförstått eller klart betraktas som en skyldig-
het i form av per capita-bidrag, uttaxering eller på annat sätt.

 f) tillhandahålla, genom guvernörerna i de berörda distrikten i deras 
”Rapport till RI”, detaljer om distriktets engagemang i alla aktiviteter 
gemensamma för flera distrikt.

 g) när de önskar ansöka om samarbete med klubbar eller rotarianer 
utanför den egna medlemsbasen, oberoende av i vilket sammanhang, 
först skicka in information om sitt syfte och sina planer till respektive 
guvernör eller guvernörer och säkerställa hans, hennes eller deras 
godkännande.
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 h) avhålla sig från att ansöka om finansiell hjälp eller delta i en kommer-
siell satsning från någon annan Rotaryklubb eller från rotarianer, som 
inte är medlemmar i den egna klubben, utan att först inhämta tillstånd 
av RI:s styrelse. Serviceinsatser och projekt gemensamma för flera 
distrikt, som inte följer riktlinjerna om rundskrivelser, kan förlora sin 
flerdistriktsstatus.

 2) Policyn i det här ärendet gäller inte för projekt inom världssamhällstjäns-
ten som genomförs i samarbete mellan distrikt där ett distrikt fungerar 
som ”givare” och det andra som ”sponsor” eller ”mottagare”.

 3) Varje deltagande distrikt som vill avsluta sitt deltagande i en serviceaktivi-
tet eller ett projekt gemensam/gemensamt för flera distrikt, måste försäkra 
sig om godkännande från två tredjedelar av klubbarna i distriktet för att 
kunna	dra	sig	tillbaka.	Guvernören	ska	minst	60	dagar	innan	deltagandet	
avslutas meddela beslutet till generalsekreteraren och guvernörerna i de 
andra berörda distrikten.

 4) De guvernörer i de distrikt som startar flerdistriktsaktiviteter, som sträck-
er sig över en längre period än ett enda Rotaryår, måste för genomförandet 
i överensstämmelse med RI:s policy för flerdistriktsaktiviteter utarbeta 
riktlinjer, som ska godkännas av generalsekreteraren. De guvernörer som 
är engagerade i flerdistriktsaktiviteter är också ansvariga för att säker-
ställa att reviderade redovisningshandlingar över flerdistriktsaktivitetens 
eller -projektets finanser sammanställs och delas ut till deltagande klub-
bar. 

 5) Organisationer för PETS gemensamma för flera distrikt är undantagna 
från dessa riktlinjer. De ska i stället följa riktlinjerna för PETS gemensam-
ma för flera distrikt. (RI:s policysamling 16.010.)

Administrativa grupper gemensamma för flera distrikt (multidistrict)
Under omständigheter där två eller flera distrikt önskar tillhandahålla gemen-
samma administrativa tjänster till sina klubbar, andra än PETS gemensamma 
för flera distrikt, tillåter RI-styrelsen distrikten att utföra sådana tjänster till-
sammans, förutsatt att:

 1) sådana tjänster främjar och stöder Rotarys aktiviteter på klubbnivå.
 2) sådana tjänster inte inkräktar på guvernörens eller någon annan 

RI-ämbetsmans uppgifter och ansvar, såsom de anges i RI:s grundlagsdo-
kument.

 3) guvernörerna i vart och ett av de berörda distrikten (under det år under 
vilket den gemensamma aktiviteten startas) skriftligen samtyckt till att 
tillhandahålla gemensamma tjänster och angett de specifika tjänsterna i 
överenskommelsen.

 4) bekräftelse skickas till generalsekreteraren, av varje deltagande distrikts-
guvernör, om att två tredjedelar av alla klubbar i deras respektive distrikt 
har godkänt sitt deltagande i gruppen. 

 5) tillhandahållandet av tjänster står under direkt överinseende av de inne-
varande guvernörerna (en kommitté bestående av rotarianer från de 
berörda distrikten kan dock av de innevarande guvernörerna tillsättas för 
att bistå med tillhandahållandet av sådana tjänster).

 6) medel för att täcka kostnaderna för sådana tjänster inte får inhämtas 
genom uttaxering av klubbmedlemmarna utöver per-capita avgiften för 
distriktskassan. 

 7) handhavandet av alla medel för att täcka kostnaderna för sådana tjänster 
står under direkt överinseende av de berörda innevarande guvernörerna.
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 8) guvernörerna i de berörda distrikten tillsammans i förväg inhämtat gene-
ralsekreterarens godkännande, på RI-styrelsens vägnar, för att tillsam-
mans tillhandahålla tjänster till sina klubbar.

 9) intyg, om att RI-styrelsens befintliga riktlinjer för administrativa grupper 
gemensamma för flera distrikt följs, inlämnas till generalsekreteraren vart 
tredje år, i vilket ingår distriktsguvernörens bekräftelse om att två tred-
jedelar av alla klubbar i distriktet har godkänt sitt fortsatta deltagande i 
gruppen.

 10) ett deltagande distrikt som önskar avsluta en sådan överenskommelse 
med ett eller flera andra distrikt, först måste inhämta godkännande av 
två tredjedelar av klubbarna i distriktet och därefter meddela generalse-
kreteraren och guvernören/guvernörerna i det andra berörda distriktet/
distrikten om sitt beslut, minst 60 dagar före den dag då överenskommel-
sen upplöses.

 11) den administrativa gruppen, gemensam för flera distrikt, när den öns-
kar ansöka om samarbete med klubbar eller rotarianer utanför den egna 
medlemsbasen, oberoende av i vilket sammanhang, först måste skicka 
in information om sitt syfte och sina planer till respektive guvernör eller 
guvernörer och säkerställa hans, hennes eller deras godkännande.

 12) den administrativa gruppen, gemensam för flera distrikt, avhåller sig 
från att ansöka om finansiell hjälp eller delta i en kommersiell satsning 
från någon annan Rotaryklubb eller från rotarianer, som inte är medlem-
mar i den egna klubben, utan att först inhämta tillstånd av RI:s styrelse. 
Administrativa grupper gemensamma för flera distrikt som inte följer 
riktlinjerna om rundskrivelser kan förlora sin flerdistriktsstatus. (RI:s poli-
cysamling 16.040.)

Distrikts och Rotaryklubbars samarbete med andra organisationer
Distrikt och klubbar kan i projekt och aktiviteter samarbeta med andra organi-
sationer, förutsatt att:

 1) Sådana initiativ överensstämmer med Rotarys ideal och målsättning.
 2) Medlemmarna i berörda klubbar eller distrikt godkänner samarbetsaktivi-

teten.
 3) Samarbetet omfattar direkt deltagande och ansvar av en Rotarykommitté, 

som tillsätts av en klubbpresident eller guvernör för hela den tid verksam-
heten pågår, med föreskrift om årlig granskning.

 4) Klubbens eller distriktets autonomi som oberoende organisation bevaras.
 5) Klubben eller distriktet får tillbörligt erkännande, i en utsträckning som 

motsvarar samarbetets natur; detta för att allmänheten ska hållas informe-
rad om Rotary och dess serviceaktiviteter.

 6) Klubben eller distriktet och den samarbetande organisationen delar ansva-
ret för att sprida information om det gemensamma projektet.

 7) Klubben eller distriktet inte accepterar en fortlöpande förpliktelse att delta.
 8) Klubben eller distriktet inte accepterar en fortlöpande finansiell förplik-

telse gentemot den andra organisationen, utan i stället ger Rotaryklubbar 
i ett distrikt möjlighet att, vid distriktskonferenser eller på andra lämpliga 
sätt, på nytt diskutera och besluta om fortsatt stöd till sådana projekt eller 
aktiviteter.

 9) Klubben eller distriktet inte blir medlem i den samarbetande organisatio-
nen.
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10) Aktiviteten eller samarbetsöverenskommelsen som en klubb eller ett 
distrikt ingår inte på något sätt förpliktar eller engagerar RI för aktiviteten 
eller överenskommelsen. (RI:s policysamling 11.040.5.)

 11) Listor över klubbar eller rotarianer inte lämnas ut till andra organisatio-
ner, förutom för att svara på lagenliga krav från statliga instanser eller 
med samtycke av RI-styrelsen eller dess exekutivkommitté. (RI:s policy-
samling 11.040.2.)

Policy för sponsring och samarbetsförhållanden
Rotaryklubbar, Rotarydistrikt och andra Rotaryorganisationer får inte ingå ett 
samarbetsförhållande som leder till något av följande:
	 •	 Konflikter	med	Rotarys	etiska	och	humanitära	värden.
	 •	 Undergräver	internationellt	erkänd	standard	för	humanitära	rättigheter.
	 •	 Stödjer	användningen	av	beroendeframkallande	eller	skadliga	produkter	

och aktiviteter, inklusive men inte begränsat till alkohol (när lämpligt i ett 
visst kulturellt sammanhang), tobak, spel och vapen eller annan beväp-
ning.

	 •	 Främjar	en	viss	politisk	eller	religiös	ståndpunkt.
	 •	 Omfattar	abort.
	 •	 Orättvist	diskriminerar	på	grund	av	ras,	etnisk	tillhörighet,	kön,	språk,	

religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 
egendom eller härkomst eller annan ställning.

	 •	 Försvagar	självständigheten,	oberoendet,	ryktet	eller	den	finansiella	
integriteten för Rotary International, Rotary Foundation eller en viss 
Rotaryklubb, ett visst distrikt eller annan Rotaryorganisation.

	 •	 Omfattar	ett	tema	som	inte	är	i	överensstämmelse	med	Rotarys	syfte.
Enskilda rotarianer får inte dra fördel av sponsring eller samarbetsförhållan-

den. (RI:s policysamling 11.040.6.)
RI-styrelsen har uttalat sig positivt till omsorgsfull utveckling av möjligheter 

till sponsoråtaganden, partnerskap och strategiska allianser för klubbar distrikt 
och andra Rotaryorganisationer. Det omfattar att utarbeta riktlinjer att använ-
das av distrikt, klubbar och andra Rotaryorganisationer, såsom ingår i avsnitt 
33.010.11. i RI:s policysamling. RI-styrelsens riktlinjer som gäller användningen 
av Rotarys märken i det här sammanhanget finns i kapitel 5.

ADMINISTRATION

Guvernörens handlingar och arkiv
Den avgående guvernören förväntas att till sin efterträdare överlämna all infor-
mation, som kan vara till hjälp för den tillträdande guvernören när han/hon, i 
Rotarys intresse, utför sina ämbetsuppgifter i distriktet. Den avgående guver-
nören förväntas överlämna alla fortlöpande distriktshandlingar till sin efter-
trädare.	Guvernören	ska	förse	sin	efterträdare,	så	snart	som	möjligt	efter	hans/
hennes val och före International Assembly, med alla upplysningar beträffande 
situationen i distriktets klubbar och ge förslag till lämpliga åtgärder för att 
stärka klubbarna. (RI:s stadgar 15.090., RI:s policysamling 17.050.)

Guvernörens rapport till RI
Guvernören	måste	skicka	in	guvernörens	rapport	till	sekretariatet	före	15	maj,	
under hans/hennes tjänstgöringsår. (RI:s policysamling 17.050.1.)
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Guvernörens månadsbrev
Guvernören	förväntas	ge	ut	ett	månadsbrev	som	skickas	till	alla	klubbpresiden-
ter och sekreterare i distriktet. (RI:s stadgar 15.090.) Månadsbrevet kan ta upp 
ämnen som bildandet av nya klubbar, distriktssamrådet, distriktskonferensen, 
RI:s Convention, nämna ovanliga prestationer i någon av distriktets klubbar 
och	ta	upp	ämnen	som	kräver	uppmärksamhet	av	flera	klubbar.	Guvernörerna	
rekommenderas att göra pr för RI:s distriktsprogram för erkännanden och 
utmärkelser	i	sina	månadsbrev	till	rotarianerna.	Guvernörer	uppmuntras	också	
att skicka sina månadsbrev till Interactklubbar. (RI:s policysamling 17.070.3.)

Det officiella besöket
Guvernörens	officiella	besök	definieras	som	guvernörens	personliga	besök	i	
varje Rotaryklubb i distriktet, enskilt eller i grupper, i syfte att:
	 •	 Dra	uppmärksamheten	till	viktiga	Rotaryärenden.
	 •	 Ägna	särskild	uppmärksamhet	åt	svaga	klubbar	och	klubbar	med	pro-

blem.
	 •	 Motivera	rotarianer	att	delta	i	serviceverksamhet.
	 •	 Personligen	uppmärksamma	rotarianers	utomordentliga	insatser	i	distrik-

tet. (RI:s stadgar 15.090.)
Guvernören	eller	den	assisterande	guvernören	ska	granska	situationen	för	

Klubbens ledarskapsplan under det officiella besöket. För att på bästa sätt dra 
fördel av guvernörens närvaro bör besöken sammanfalla med evenemang, som 
t ex överlämnandet av en klubbs medlemsbevis i RI, introduktionsceremonier 
eller informationstillfällen för nya medlemmar, överlämnande av heders-
omnämnanden eller utmärkelser, särskilda program, evenemang för Rotary 
Foundation eller möten gemensamma för flera klubbar (intercity meetings). 
Det är viktigt att många rotarianer är närvarande från alla deltagande klubbar 
i möten gemensamma för flera klubbar eller i möten där flera städer ingår och 
inte bara rotarianer från värdklubben. (RI:s policysamling 17.030.4.)

Planeringsvägledning för effektiva Rotaryklubbar
Planeringsvägledning för effektiva Rotaryklubbar är ett verktyg till hjälp för klub-
barna för att utvärdera den aktuella situationen i klubben och sätta upp mål 
för det kommande året. Planeringsvägledningen är baserad på Klubbens ledar-
skapsplan. Tillträdande klubbpresidenter ska till den assisterande guvernören 
överlämna ett ifyllt exemplar före 1 juli. Assisterande guvernörer och guvernö-
rer kan använda planeringsvägledningen för att övervaka klubbarnas framsteg 
under året.

Identifiera svaga klubbar
Guvernörerna	ska	identifiera	de	klubbar	i	distriktet	som	inte	fungerar	och	
vidta lämpliga åtgärder för att stärka dessa klubbar, så att de kan uppfylla 
minimikraven	för	alla	klubbar,	såsom	de	fastställts	av	RI-styrelsen.	Guvernörer	
måste till generalsekreteraren före 1 juni med hjälp av Pm från klubbesök rap-
portera alla klubbar som inte fungerar. (RI:s policysamling 2.010.1.) Se även 
”Guvernörens	handlingar	och	arkiv”	ovan.

Distriktets ledarskapsplan
Alla distrikt ska ha fastställt en plan i överensstämmelse med Distriktets ledar-
skapsplan, såsom den satts upp av (RI-styrelsen. RI:s policysamling 17.030.1. till 
17.030.6.)

Distriktets ledarskapsplan har följande obligatoriska komponenter:
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	1)	 Gemensam	terminologi	som	”assisterande	guvernör”,	”distriktsinstruktör”	
och ”distriktskommitté”.

 2) Definierade ansvarsområden och uppgifter för assisterande guvernörer, 
distriktsinstruktörer och ledamöterna i distriktskommittéerna.

 3) Distriktskommittéer som säkerställer kontinuitet i ledarskapet inom 
distriktet.

 4) Ett klart uttalande om de åligganden och det ansvar som guvernören inte 
kan delegera. 

 5) En definierad plan för att hjälpa klubbarna att omsätta en motsvarande 
plan för ledarskapet i klubben. (RI:s policysamling 17.030.)

Planen är utformad för att stärka Rotary på distrikts- och klubbnivå med 
som resultat snabbare och lättillgängligare stöd för klubbar, fler välutbildade 
distriktsledare, ökat deltagande i Foundations och distriktets verksamhet 
och en aktivare roll för guvernören som innovativ ledare. (RI:s policysamling 
17.030.1.)

Assisterande guvernörens roll
Alla guvernörer måste tillsätta assisterande guvernörer att tjänstgöra på 
distriktsnivå och ha till uppgift att bistå guvernören med administrationen av 
tilldelade klubbar.

Assisterande guvernörer har ett uppdrag på distriktsnivå; de är inte 
RI-ämbetsmän. Assisterande guvernörer tillsätts varje år av den innevarande 
guvernören. Ingen assisterande guvernör ska tjänstgöra mer än tre ettårsperio-
der i syfte att sörja för kontinuitet i distriktets ledarskap. Det rekommenderas 
inte att en förutvarande guvernör tjänstgör som assisterande guvernör. (RI:s 
policysamling 17.030.2.)

Assisterande guvernörer måste tillhandahålla följande stöd till de klubbar de 
tilldelats:
	 •	 Sammanträffa	med	och	hjälpa	de	tillträdande	presidenterna	innan	

Rotaryåret börjar för att se igenom Klubbens ledarskapsplan, diskutera klub-
bens mål och gå igenom Planeringsvägledning för effektiva Rotaryklubbar och 
riktlinjerna för ”Klubbar som inte fungerar” (se kapitel 1).

	 •	 Delta	i	alla	klubbsamråd	i	samband	med	guvernörens	officiella	besök.
	 •	 Besöka	varje	klubb	regelbundet	för	att	diskutera	klubbens	verksamhet,	

resurser som står den till förfogande och handhavande av klubbens medel 
på ett affärsmässigt sätt.

	 •	 Bistå	klubbledarna	med	schemaläggning	och	planering	av	guvernörens	
officiella besök.

	 •	 Hålla	guvernören	underrättad	om	klubbarnas	framsteg,	föreslå	olika	sätt	
att främja Rotarys utveckling och ta upp problem till diskussion.

	 •	 Uppmuntra	klubbarna	att	uppfylla	guvernörens	krav	och	följa	rekommen-
dationer.

	 •	 Samordna	utbildningen	i	klubben	med	lämplig	distriktskommitté.	
	 •	 Främja	Distriktets	ledarskapsplan	och	Klubbens	ledarskapsplan.
	 •	 Råda	den	tillträdande	guvernören	beträffande	val	till	distriktskommittéer.
	 •	 Delta	i	och	främja	deltagandet	i	distriktskonferensen	och	andra	distrikts-

möten.
	 •	 Delta	i	distriktsaktiviteter	och	evenemang,	som	nödvändigt.
	 •	 Delta	i	klubbmöten,	samråd	eller	evenemang,	när	inbjuden.
	 •	 Delta	i	utbildningsseminariet	för	distriktets	ledarteam.
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	 •	 Delta	i	PETS	–	seminariet	för	tillträdande	klubbpresidenter	och	distrikts-
samrådet.

Det är distriktens ansvar att fastställa eventuellt ekonomiskt stöd till assis-
terande	guvernörer	i	samband	med	att	de	utför	sina	uppgifter.	Guvernörer	har	
möjlighet att få begränsade medel från RI för utbildning av och stöd till assiste-
rande guvernörer. (RI:s policysamling 17.030.2.)

Kriterier för val av assisterande guvernörer
Minimikrav för assisterande guvernörer:
	 •	 Medlem,	annan	än	hedersmedlem,	i	god	ställning	i	en	klubb	i	distriktet	

sedan minst tre år.
	 •	 Tjänstgöring	som	president	i	en	klubb	under	en	hel	ämbetsperiod	eller	

som grundande president i en ny klubb och ha tjänstgjort under hela peri-
oden från den dagen klubben grundades till den 30 juni, förutsatt att den 
perioden är minst sex månader.

	 •	 Vilja	och	ha	möjlighet	att	åta	sig	uppgifterna	som	assisterande	guvernör.
	 •	 Visat	prov	på	beaktansvärda	insatser	på	distriktsnivå.
	 •	 Potential	som	framtida	ledare	i	distriktet.	(RI:s	policysamling	17.030.2.)
Ytterligare information om assisterande guvernörens roll och uppgifter finns 

i Utbildningshandbok för assisterande guvernörer (244-SV).

Distriktskommittéer
Distriktskommittéer har till uppgift att sträva efter att nå distriktets mål, såsom 
de formulerats av guvernören i samråd med de assisterande guvernörerna. 
Kommittéer ska tillsättas för att ha hand om fortlöpande administrativa uppgif-
ter som följer:
	 •	 Utbildning
	•	 Medlemsutveckling
	•	 Bilda	nya	klubbar
	 •	 Finans
	•	 Fortlöpande	program	på	distriktsnivå	(som	t ex	ungdomsutbyte,	Rotaract)
	 •	 Pr
	 •	 Distriktskonferensen
	•	 Rotary	Foundation	(se	kapitel	4)
	 •	 Pr	för	RI:s	Convention
Information beträffande särskilt syfte, åligganden och ansvar, ytterligare 

kvalifikationer och ytterligare utbildningskrav för dessa kommittéer finns i RI:s 
policysamling, avsnitt 17.030.3. och paragraf 21.

Ytterligare distriktskommittéer tillsätts endast om de tjänar ett särskilt syfte, 
som identifierats av guvernören och distriktets ledarteam. (RI:s policysamling 
17.030.3.)

Tillträdande guvernören, guvernören och den omedelbart förutvarande 
guvernören ska samarbeta för att säkra kontinuiteten i ledarskapet och planera 
för efterföljare. Den tillträdande guvernören har till uppgift att utse kommit-
téledamöter för att tillsätta vakanser, tillsätta kommittéordförande och genom-
föra planeringsmöten, innan han eller hon börjar sitt tjänstgöringsår. (RI:s poli-
cysamling 17.030.1.)

Kvalifikationer
För att kvalificera sig för tjänstgöring i en distriktskommitté måste en medlem 
minst vara medlem, annan än hedersmedlem, i god ställning i en klubb.
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Dessutom rekommenderas att den ordförande som väljs är en f d guvernör, 
f d assisterande guvernör eller en effektiv f d ledamot i en distriktskommitté. 
(RI:s policysamling 17.030.3.)

Utbildningskrav
Ordförande och ledamöter i distriktskommittéer deltar i utbildningsseminariet 
för distriktets ledarteam och andra distriktsmöten, såsom lämpligt. (RI:s policy-
samling 17.030.3.)

Förhållande till RI, Rotary Foundation och personer som tillsätts av 
RI-presidenten
Distriktskommittéer ska samarbeta med relevanta RI- eller Rotary Foundation-
kommittéer eller RI-resursgrupper och även med rotarianer, som tillsatts av 
RI-presidenten eller ordföranden i Rotary Foundations styrelse, för att under-
lätta arbetet på distrikts- eller klubbnivå, i samband med specifika RI- eller 
Foundation-program eller -aktiviteter. (RI:s policysamling 17.030.3.)

Rapporteringskrav
Distriktskommittéerna måste regelbundet rapportera om sin verksamhet till 
guvernören. De måste också rapportera om framgångsrika aktiviteter till RI för 
eventuell publicering i RI:s medier, inklusive www.rotary.org. (RI:s policysam-
ling 17.030.3.)

Ytterligare information om distriktskommittéernas roll och uppgifter finns 
i Distriktets kommittéhandbok (249-SV) och andra publikationer, som inriktas på 
kommitténs verksamhetsområde. Ytterligare information om Distriktets ledar-
skapsplan finns i RI:s policysamling, avsnitt 17.030.1.

Kommitté för utbildning
Guvernören	ska	varje	år,	med	utgångspunkt	från	tillträdande	guvernörens	
rekommendationer, utse en distriktsinstruktör till ordförande i distriktets 
utbildningskommitté. Distriktsinstruktören är ordförande i utbildningskom-
mittén och fördelar ansvaret för utbildningsmöten och uppgifter som nödvän-
digt. Distriktets utbildningskommitté är ansvarig för att bistå guvernören och 
tillträdande guvernören med utbildningen av klubb- och distriktsledare. (RI:s 
policysamling 17.030.3.)

Om distriktet deltar i ett PETS – utbildningsseminarium för tillträdande 
klubbpresidenter, som är gemensamt för flera distrikt, ska den tillträdande 
guvernören, enligt riktlinjer och tillvägagångssätt för mötet i fråga, välja ut en 
person som utformar och genomför utbildningen. Personen i fråga ska vara 
ledamot i distriktskommittén för utbildning. (RI:s policysamling 17.030.3.)

Kvalifikationer
Helst bör rotarianer väljas som har erfarenhet av utbildning, undervisning eller 
diskussionsledning.

Uppgifter och ansvarsområden
Kommittén måste vara klart medveten om att den ansvarar inför sammankal-
lande till varje möte. Kommittén ska:

 1) samarbeta med tillträdande guvernören beträffande utbildningsbehov i 
distriktet för det aktuella Rotaryåret, i samband med: 

 a) PETS
 b) Distriktssamrådet
 c) Utbildningsseminariet för distriktets ledarteam (i vilket utbildning för 

biträdande guvernörer ingår)
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 2) samarbeta med guvernören beträffande utbildningsbehov i distriktet för 
det aktuella Rotaryåret, i samband med:

 a) Distriktsseminariet om ledarskap
 b) Ledarutbildning för Rotaract
 c) Utbildning för ledarutveckling på klubbnivå
 d) Andra utbildningsmöten i distriktet, såsom lämpligt

 3) ha underordnat ansvar för distriktsseminariet om Rotary Foundation 
och distriktsseminariet om medlemskap. Dessa möten faller inom andra 
distriktskommittéers ansvarsområden; distriktskommittén för utbildning 
kan vara rådgivande i frågor som har att göra med utbildning.

 4) under ledning av sammankallande för mötet ha ansvar för en eller flera av 
följande aspekter:

 a) Programinnehåll (enligt dagordning som rekommenderats av styrel-
sen)

	 b)	 Genomföra	studiepass
 c) Finna talare och andra funktionärer
 d) Förbereda studieledarna
 e) Utvärdera programmet
 f) Logistik

Kommittén för medlemsutveckling
Guvernörer	måste	tillsätta	en	distriktskommitté	för	medlemsutveckling	för	att	
utföra följande uppgifter: 

 1) Planera, marknadsföra och genomföra ett distriktsseminarium om med-
lemskap i samråd med guvernören och distriktsinstruktören.

 2) Samarbeta med distriktsguvernören och klubbledarna för att se till att 
distriktet når sitt mål för medlemstillväxten.

 3) Samordna distriktsomfattande aktiviteter för medlemsutvecklingen.
 4) Uppmuntra klubbarna att delta i RI:s eller RI-presidentens program för 

utmärkelser med avseende på medlemsutveckling. 
 5) Upprätthålla kommunikationen med andra distriktskommittéer, som till 

exempel distriktskommittén för utbredning och för att bilda nya klubbar 
och distriktskommittén för pr, för att samordna ansträngningarna för till-
växt.

 6) Tala om för medlemmarna i alla klubbar vilka personer som ingår i 
distriktskommittén och att dessa är beredda att hjälpa dem.

 7) Uppmuntra klubbarna att utarbeta och omsätta en effektiv plan för med-
lemsrekrytering.

	8)	 Bistå	ordförandena	i	klubbkommittéerna	för	medlemsutveckling	när	de	
utför sina uppgifter.

	9)	 Besöka	klubbarna	för	att	informera	om	framgångsrika	aktiviteter	för	med-
lemsutveckling och sprida information om aktiviteter som haft framgång.

 10) Se till att alla klubbkommittéer har ett exemplar av Effektiv medlemsutveck-
ling – tips och resurser (417-SV). (RI:s policysamling 17.030.3.)

Distrikt som juridisk person/ideell förening
Ett distrikt kan registreras som juridisk person/ideell förening, förutsatt att 
registreringsdokumenten innehåller 11 föreskrifter som krävs av RI och distrik-
tet uppfyllt alla RI:s krav för registrering. När ett distrikt beslutat att det vill 
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registrera sig, ska guvernören kontakta distriktets CDS-representant för detalje-
rad information om RI:s krav. (Finn din CDS-representant på www.rotary.org/
cds.)

Ett distrikt kan ansöka om RI-styrelsens tillstånd för att registrera sig som 
juridisk person/ideell förening. Minst två tredjedelar av klubbarna i distriktet 
måste godkänna förslaget i en omröstning under distriktskonferensen eller i en 
poströstning. Oberoende av röstningsförfarande är varje klubb berättigad till en 
röst.

När ett distrikt registrerats blir det och det tidigare icke registrerade distrik-
tet en enhet/organisation. Det inregistrerade distriktet har alla befogenheter, 
rättigheter och privilegier och måste uppfylla alla skyldigheter och krav som 
gäller för ett distrikt enligt RI:s grundlag, stadgar och policy. 

Ett registrerat distrikts registreringshandlingar måste överensstämma med 
RI:s grundlag, stadgar och riktlinjer, i den mån lokal lagstiftning tillåter. Om 
en ändring i dessa RI-dokument eller RI:s policy gör att ett distrikts registre-
ringshandlingar strider mot ovanstående dokument, måste distriktet omedel-
bart ändra sina registreringshandlingar för att återställa överensstämmelsen. 
Inregistrerade distrikt måste handla i överensstämmelse med RI:s grundlag, 
stadgar och policy och får inte fatta beslut som strider mot dessa dokument.

Distriktet måste till generalsekreteraren, som handlar på RI-styrelsens väg-
nar, skicka de registreringshandlingar som måste inges till lokala myndigheter, 
för att registrera distriktet som juridisk person/ideell förening. 

Distriktsguvernören är ansvarig för att övervaka registreringsförfarandet. 
Det registrerade distriktets organisationsstruktur ska främja tillämpningen av 
Distriktets ledarskapsplan.

Guvernören	ska	omedelbart	meddela	RI-styrelsen	om	en	eventuell	avveckling	
eller annan ändring i det registrerade distriktets ställning. (RI:s policysamling 
17.020.)

UTBREDNING TILL ICKE-ROTARYLÄNDER OCH  
GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Ett icke-Rotaryland eller geografiskt område omfattar alla platser som 
RI-styrelsen inte officiellt öppnat för utbredning. (RI:s policysamling 18.020.)

Rotarianer som är intresserade av utbredning ska kontakta RI för att erbjuda 
sin hjälp. Rotarianer som är intresserade av Rotarys tillväxt inom ett område 
som redan är öppnat för utbredning ska kontakta distriktsguvernören. (RI:s 
policysamling 18.030.)

RI samordnar alla officiella kontakter från en rotarians sida med regerings-
representanter i icke-Rotaryländer och geografiska områden. RI-styrelsen kan 
öppna en plats för utbredning av Rotary om följande kriterier uppfyllts:

 1) RI har inhämtat godkännande från platsens regering. 
 2) Klubben har möjlighet att verka fritt som en icke-politisk del av en interna-

tionell organisation.
 3) Platsen/orten har ett tillräckligt antal intresserade affärs-, yrkes- och sam-

hällsledare för att bära upp en Rotaryklubb. 
 4) Klubben har möjlighet att hålla regelbundna möten i överensstämmelse 

med Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar.
 5) Klubben har möjlighet att uppfylla de ekonomiska förpliktelser, som före-

skrivs i RI:s stadgar, utan hjälp utifrån.
 6) Klubben har möjlighet att bibehålla och öka sin medlemsbas, genomföra 

framgångsrika serviceprojekt, stödja Rotary Foundation och utbilda ledare 
som kan tjänstgöra ovanför klubbnivån.
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 7) Klubben har möjlighet att främja Rotarys kamratskap med närliggande 
klubbar.

	8)	 Guvernören	samtycker	till	att	ta	med	icke-Rotarylandet	eller	det	geogra-
fiska området i distriktet. (RI:s policysamling 18.020.)

Utbredning till isolerade platser kommer endast ifråga när det berörda sam-
hället inlämnar en förfrågan och ett närliggande distrikt identifierats, som 
hjälper till att bilda den nya klubben. (RI:s policysamling 18.020.1) Alla klubbar 
ska ingå i ett distrikt, antingen ett befintligt distrikt eller ett nytt distrikt. (RI:s 
policysamling 18.040.)

BILDA NYA KLUBBAR

Varje guvernör har, under RI-styrelsens allmänna överinseende, till speci-
ell uppgift att direkt övervaka bildandet av nya klubbar inom sitt distrikt. 
Guvernörer	bör	läsa	Så bildas en ny klubb (808-SV). Skriften innehåller detaljerad 
information om hur man bildar en ny Rotaryklubb.

Klubbens ort
Alla klubbar bildas och verkar på en ort med kringliggande område. En klubbs 
ort definierar gränserna för det område från vilket medlemmar kan antas (se 
kapitel 1 för ytterligare information).

Rotarys e-klubbar
Maximalt två e-klubbar tillåts per distrikt. (RI:s stadgar 2.010.1., RI:s stad-
gar	15.010.)	Bildandet	av	e-klubbar	tas	upp	i	kapitel	1.	Kontakta	din	CDS-
representant (Club and District Support – CDS) på www.rotary.org/cds för mer 
detaljerad information.

Tänkbara orter/områden för nya klubbar
Klubbar ska bildas där medlemskapet kan sättas samman huvudsakligen av 
affärs- och yrkespersoner som helst ska bo på orten eller som representerar det 
fasta, etablerade affärs- eller yrkeslivet i det berörda samhället. (RI:s policysam-
ling 18.050.1.)

Det lägsta antalet medlemmar för att bilda en ny klubb är 25. (RI:s policy-
samling 18.050.5.) Om ett område rimligen kan förväntas upprätthålla en fram-
gångsrik klubb, bör en ny klubb bildas så snart som möjligt. Det är rotarianer-
nas uppgift att på en ort/inom ett område väcka en önskan att Rotary ska vara 
representerat. När rotarianer arbetar för Rotarys utbredning strävar de efter att 
skänka – inte att skörda. Klubbar ska dock inte bildas på isolerade platser förrän 
en definitiv anhållan om att bilda en klubb inkommit från personer på platsen 
och ett distrikt i närheten har identifierats för att hjälpa till med att bilda den 
nya klubben. (RI:s policysamling 18.020.1.)

En e-klubbs ort/område är hela världen. (RI:s stadgar 2.030.)

Samhällsöversikt (survey)
Guvernören	ska	be	om	en	samhällsöversikt/utvärdering	av	varje	ort	som	inte	
har en klubb, för att avgöra om det är möjligt att bilda en klubb som kan bli 
framgångsrik. Om en klubb inte bildas under det år samhällsöversikten genom-
förs, ska undersökningsresultatet överlämnas till guvernörens efterträdare. 
Guvernören	måste	genomföra	och	godkänna	en	samhällsöversikt	innan	organi-
sationsarbetet för att bilda en ny klubb kan påbörjas.

Guvernören	eller	biträdande	guvernören	ska	besöka	orter,	där	en	klubb	even-
tuellt kan bildas, för att avgöra om området kan bära upp en ny klubb. Detta 
gäller speciellt för orter med färre än 5 000 invånare. Innan tänkbara medlem-



47

DistRiKtEt

mar rekryteras måste guvernören till generalsekreteraren skicka in en ifylld och 
underskriven Samhällsöversikt inför grundandet av en ny klubb och Formulär 
för sponsring av en ny klubb (i förekommande fall), som bekräftar att en befint-
lig klubb påtar sig att sponsra den nya klubben. (RI:s policysamling 18.050.2.)

Speciella representanter
Guvernören	bör	utse	en	väl	informerad	rotarian	från	sponsorklubben	till	
sin speciella representant för att bilda den nya klubben. (RI:s policysamling 
18.030.3.)

Den speciella representanten bör vara en person, helt övertygad om Rotarys 
ideal, som har förmåga att förklara dessa ideal och att dela med sig av sin egen 
entusiasm för Rotary. Den speciella representanten bör också ha en grundlig 
praktisk kännedom om hur en klubb bildas och om dess verksamhet och bör 
ha den tid som krävs till sitt förfogande för att kunna utföra sitt uppdrag. Den 
speciella representanten har befogenhet att representera guvernören i alla frå-
gor, som avser att bilda den nya klubben, och ombeds ibland att representera 
guvernören under mötet när klubben grundas (charter meeting). Om möjligt bör 
guvernören personligen överlämna klubbens medlemsbevis i RI (club charter).

Den avgående guvernören förväntas till den tillträdande guvernören över-
lämna en förteckning över de speciella representanter, som utnämnts av den 
avgående guvernören.

Sponsorklubbar
Den speciella representantens hemklubb brukar vanligtvis ställa upp som 
sponsor för den nya klubben och har följande uppgifter:
	 •	 Bistå	den	speciella	representanten	med	att	planlägga	och	framgångsrikt	

bygga upp den nya klubben.
	 •	 Hjälpa	till	med	de	första	veckoprogrammen	i	den	nya	klubben.
	 •	 Vägleda	den	nya	klubben	i	dess	utveckling	som	en	del	av	Rotaryrörelsen.
Sponsorklubben ska ha minst 20 medlemmar och ska vara engagerad i ett 

väl utformat program för Rotaryservice. (RI:s policysamling 18.050.7.) För att 
tillhandahålla ordentligt stöd och vägledning och bidra till att klubben blir livs-
kraftig på lång sikt bör sponsorklubben stödja den nya klubben under minst ett 
år, efter att den antagits som medlem i RI.

Provisorisk klubb
Distriktsguvernören ger en grupp av frivilliga personer, med avsikt att bilda en 
Rotaryklubb, beteckningen ”provisorisk klubb”, efter att gruppen sammanträf-
far varje vecka och har valt klubbämbetsmän som är villiga att anta Enhetlig 
grundlag	för	Rotaryklubbar.	Beteckningen	”provisorisk	klubb”	ger	en	sådan	
klubb rätt att utfärda gottgörelse av frånvaro för besökande rotarianer.

Veckomöten
Den provisoriska klubben måste hålla regelbundna veckomöten enligt före-
skrifterna i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. Samtliga RI-representanter 
som är engagerade i att bilda nya klubbar eller som övervakar sådan verksam-
het, ska göras uppmärksamma på att en klubb, för att bli medlem i RI, måste 
samtycka till att sammanträda varje vecka. (RI:s policysamling 18.050.9.)

Klubbnamn
En klubbs namn identifierar den med dess ort/område och det samhälle där 
den verkar. Namnet ska vara lätt att hitta på en karta över området så att en 
person, som inte känner till området, ser var klubben är belägen. Det officiella 
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formatet för att namnge en klubb är ”Rotaryklubben i ort, land”. Det officiella 
formatet för att namnge en e-klubb är ”Rotarys e-klubb i ort, land”. Om det 
finns mer än en klubb på en ort eller inom ett område ska bara en klubb upp-
kallas endast efter namnet på orten/området och de övriga klubbarna ska upp-
kallas efter orten/området, tillsammans med någon annan beteckning för att 
skilja	klubbarna	åt.	Generalsekreteraren	avgör	om	ett	namn	är	lämpligt	och	har	
befogenhet att förkasta ett föreslaget namn på en ny klubb eller en föreslagen 
ändring av namnet på en befintlig klubb, om det föreslagna namnet sannolikt 
skulle skapa missämja med en klubb i närheten eller om namnet är förvirrande. 
Generalsekreteraren	ska	informera	presidenten	om	sådant	beslut.	(RI:s	policy-
samling 3.010., 18.050.3.) 

Medlemmar som är med och grundar en ny klubb (charter members)
En godtagbar förteckning med minst 25 medlemmar måste skickas till RI för 
att	bilda	en	ny	klubb.	(RI:s	policysamling	18.050.5.)	Guvernörer	uppmuntras	
främja att båda könen är representerade i alla klubbar. Alla klubbar bör se till 
att affärs-, yrkes- och samhällsledare på klubbens ort är rättvist representerade 
i klubben.

Den medlemsförteckning som tillställs RI, som en del av klubbens inträdes-
ansökan, ska betraktas som klubbens fullständiga lista över de medlemmar 
som är med och grundar klubben. I avvaktan på huruvida RI-styrelsens beslut 
om medlemskap i RI godtas eller avslås, får inga nya ”grundande” medlemmar 
inväljas i klubben.

Inträdes- och medlemsavgifter
Klubbmedlemmar måste ha möjlighet att betala medlemsavgifter utan hjälp uti-
från. (RI:s policysamling 18.050.10.)

Inträdesavgift
En inträdesavgift till en summa som fastställs av RI-styrelsen från tid till 
annan, ska åtfölja ansökan om medlemskap i RI från en provisorisk klubb. (RI:s 
stadgar 2.010.) Avgiften uppgår till 15 USD per ”grundande” medlem. (RI:s poli-
cysamling 18.050.11.)

Klubbens medlemsbevis i RI (club charter)
Ett medlemsbevis i RI, undertecknat av RI-presidenten och distriktsguvernören, 
utfärdas av RI till varje klubb, så snart klubben antagits till medlemskap i RI. 
(RI:s policysamling 18.050.8.) Medlemsbeviset i RI bör bevaras omsorgsfullt. 
Om möjligt bör det ramas in och hängas upp på en väl synlig plats i klubbens 
lokaler, på klubbens mötesplats eller klubbsekreterarens kontor. Samma dag 
som klubben av RI-styrelsen beviljas medlemskap blir den officiellt en med-
lemsklubb i RI, oavsett vilken dag medlemsbeviset överlämnas till klubben.

Veckoprogram för nya klubbar
Guvernören	eller	den	person/personer	som	bildat	en	klubb	bär	ansvaret	för	den	
nyligen bildade klubbens veckoprogram, i den mån det är möjligt, under de 
första åtta till tio veckorna. Detta befriar på intet sätt sponsorklubben från dess 
skyldighet att fortlöpande hålla ett vakande öga på den nya klubben. Detta gäl-
ler framförallt för klubbar i länder där Rotary håller på att etableras.

Klubb beviljas medlemskap i RI
Det är guvernörens uppgift (eller den speciella representantens om guvernören 
inte är närvarande vid mötet för klubbens bildande) att se till att ansöknings-
handlingarna blir korrekt ifyllda. Om en provisorisk klubb som ansöker om 
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medlemskap i RI skickar in en felaktig medlemslista, meddelar generalsekre-
teraren distriktsguvernören om att medlemsbeviset inte ställs ut förrän alla 
namnen på listan har bekräftats och att alla framtida ansökningar om att bilda 
nya klubbar i distriktet under Rotaryåret kommer att undersökas i detalj. Att 
skicka in en felaktig medlemslista kan leda till att guvernören inte kan väljas 
till RI-uppdrag under de tre år som följer på guvernörens tjänstgöringsperiod. 
(RI:s policysamling 18.050.14.)

RI meddelar guvernören så snart en klubb är antagen till medlemskap i RI. 
Guvernören	ska	i	sin	tur	meddela	klubben.	Guvernören	eller	den	speciella	
representanten överlämnar medlemsbeviset under ett festligt möte (charter 
meeting).	Medlemsbevis	för	klubbar	i	Storbritannien	och	Irland	skickas	till	RIBI	
att	skrivas	under	av	presidenten	och	sekreteraren	i	RIBI,	för	att	av	dem	över-
lämnas till klubbarna.

Förfarandet att tilldela klubbarna ett medlemsnummer, allteftersom de 
antogs till medlemskap i RI, upphävdes från och med 1 juli 1951. Klubbar till-
delas nu slumpmässigt ett nummer när de antas till medlemskap. Numren 
används uteslutande för administrativa och bokföringsändamål.

Ytterligare klubbar i större städer
Guvernörerna	uppmanas	att	främja	bildandet	av	nya	klubbar	i	större	städer,	där	
utsikterna bedöms goda att driva en framgångsrik klubb med minst 25 med-
lemmar, enligt Rotarys klassifikationsprincip.

EKONOMI

Guvernörens utgifter/kostnader

Grundläggande utgifter/kostnader ersätts av RI
I början av varje ämbetsperiod får guvernören ett anslag avsett att ersätta rimli-
ga och nödvändiga utgifter/kostnader i samband med att guvernören utför sina 
uppgifter i distriktet, inklusive tilldelade uppdrag under tiden som tillträdande 
guvernör, i överensstämmelse med RI:s grundlagdokument och fastställda rikt-
linjer. (RI:s policysamling 68.030.1.)

Ersättning till guvernören utbetalas i lokal valuta direkt till guvernören eller, 
med guvernörens godkännande, till distriktskassan. Slumpmässig granskning 
genomförs. (RI:s policysamling 68.030.4.)

Resekostnader beräknas med utgångspunkt från antalet klubbar, avstånd att 
tillryggalägga och vad det kostar att resa i distriktet. RI betalar endast guvernö-
rens personliga utlägg när han/hon reser inom distriktet, med undantag för de 
kostnader som uppstår i samband med att guvernören, i egenskap av tillträdan-
de	guvernör,	reser	till	International	Assembly.	Guvernören	får	inte	överskrida	
anslagen, såvida han/hon inte i förväg inhämtat RI-styrelsens godkännande. 
(RI:s policysamling 68.030.3.)

Vid sidan av guvernörens beräknade anslag ersätter RI även guvernören för 
kostnader för att bilda nya klubbar och för att överlämna dessa klubbars med-
lemsbevis i RI. Ersättningen kan utgöra upp till 50 procent av den inträdesav-
gift som betalas av den nya klubben. (RI:s policysamling 18.030.2.)

RI ersätter också tillträdande guvernören för den effektiva kostnaden för 
hotell	i	tre	nätter	och	måltider	i	två	dagar	för	att	delta	i	GETS	(utbildningsmöte	
för	tillträdande	guvernörer).	Beloppet	får	inte	överstiga	de	kostnadsuppgifter	
som lämnas av sammankallande till mötet.

Guvernörer	har	också	möjlighet	att	få	begränsade	medel	från	RI,	upp	till	10	
procent av guvernörens beräknade anslag, för utbildning och stöd till assiste-
rande guvernörer. (RI:s policysamling 68.030.8.)
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RI-styrelsen är medveten om att det vid sidan av de officiella RI-aktiviteterna 
inom distriktet kan förekomma speciella klubb- eller distriktsaktiviteter eller 
funktioner, där guvernörens deltagande är nödvändigt eller önskvärt. Det har 
emellertid sedan länge varit RI-policy att kostnader som uppstår i samband 
med dessa extra aktiviteter, inklusive guvernörens kostnader, ska betalas av 
guvernören, klubben eller distriktet.

För att guvernören ska få ersättning för sina kostnader kräver RI att han/
hon	lämnar	in	en	kostnadsrapport.	Guvernören	blir	eventuellt	ombedd	att	
skicka in ytterligare bevis på betalning i samband med kostnadsrapporten, 
om så erfordras enligt lokala lagbestämmelser eller föreskrivna revisionskrav. 
I	Storbritannien	och	Irland	ersätter	den	territoriella	enheten	RIBI	guvernö-
rerna för de kostnader som uppstår när guvernörerna utför sina uppgifter. 
Ersättningen	betalas	ut	av	medel	som	avsatts	för	eller	behållits	av	RIBI	från	
medlemsavgifter, som betalats till RI av klubbmedlemmarna i Storbritannien 
och Irland.

Övriga kostnader som ersätts ur distriktskassan
Distrikten uppmanas att ge guvernören och tillträdande guvernören ekono-
miskt stöd (som tillägg till de kostnader som ersätts av RI) då de utför uppgifter 
som tillhör deras ämbeten och som tilldelats av distriktet. (RI:s policysamling 
17.060.2.)

Så inrättas en distriktskassa
Distrikt har möjlighet att inrätta en distriktskassa för administration och 
utveckling av Rotary. (RI:s stadgar 15.060.) Alla distrikt som väljer att inrätta en 
sådan kassa måste säkerställa att:
	1)	 Godkännande	inhämtats	för	per	capita-avgifter	för	distriktet,	under	

distriktssamrådet eller PETS – seminarium för tillträdande klubbpresiden-
ter eller under distriktskonferensen, efter att en budget framlagts.

 2) Medlen inte står under endast en enskild persons kontroll.
 3) En årlig redovisning över intäkter och kostnader framläggs inför nästkom-

mande distriktskonferens och överlämnas till klubbarna. (RI:s policysam-
ling 17.060.) 

Så handhas en distriktskassa
En finanskommitté ska tillsättas för distriktet för att granska och utvärdera 
nödvändiga	kostnader	för	distriktsadministrationen.	Guvernören	ska	tillsätta	
en medlem att tjänstgöra ett år, en att tjänstgöra två år och en att tjänstgöra tre 
år. Därefter, varje följande år, ska innevarande guvernören tillsätta en rotarian 
för en period på tre år för att fylla vakansen. I samarbete med guvernören ska 
kommittén förbereda en budget för distriktets utgifter/kostnader, som ska till-
ställas klubbarna minst fyra veckor före distriktssamrådet och godkännas vid 
ett	möte	för	tillträdande	klubbpresidenter	under	distriktssamrådet.	Beloppet	
för en per capita-avgift som klubbar betalar till en distriktskassa ska beslutas i 
överensstämmelse med RI:s stadgar. (RI:s policysamling 17.060.)

Beloppet	för	klubbars	eventuella	distriktsavgift	per	capita	till	en	distriktskas-
sa ska fastställas vid distriktssamrådet eller under distriktets PETS – semina-
rium för tillträdande klubbpresidenter, efter att tre fjärdedelar av de närvarande 
tillträdande presidenterna godkänt avgiften eller vid distriktskonferensen 
där majoriteten av de elektorer som är närvarande och röstar ska godkänna 
avgiften. I de fall en tillträdande klubbpresident har befriats från närvaro vid 
distriktssamrådet eller distriktets PETS – seminarium för tillträdande klubbpre-
sidenter i överensstämmelse med paragraf 10, moment 5 i Enhetlig grundlag för 
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Rotaryklubbar, ska den representant som utsetts för att ersätta den tillträdande 
presidenten ha rätt att rösta i den tillträdande presidentens ställe. (RI:s stadgar 
15.060.2.)

Alla klubbar i distriktet måste betala per capita-avgiften. RI-styrelsen ska, 
då den från guvernören erhållit uppgift om att en klubb under mer än sex 
månader underlåtit att betala per capita-avgiften, frånta klubben all RI-service 
så länge avgiften förblir obetald (RI:s policysamling 17.060.), förutsatt att 
distriktskassan har handhafts som föreskrivs ovan. (RI:s stadgar 15.060.3.) 
Medlemskapet i RI för en klubb som underlåter att betala godkända bidrag till 
distriktskassan kan av RI-styrelsen suspenderas eller avslutas. (RI:s stadgar 
3.030.1.)

En ledamot i distriktets finanskommitté, som utses av guvernören, ska tjänst-
göra som skattmästare och ska föra regelrätt bokföring över distriktskassans 
intäkter och kostnader. Kassamedlen ska sättas in på bankkonto i distriktets 
namn och gemensam fullmakt ska tilldelas guvernören och en ledamot i 
distriktets finanskommitté, helst skattmästaren när han/hon står till förfogan-
de.	Guvernören	måste	till	alla	klubbar	i	distriktet	skicka	ut	en	årlig	redovisning	
och rapport om den ekonomiska situationen i distriktet, som kontrollerats av en 
oberoende kvalificerad räkenskapsgranskare eller av en distriktskommitté för 
granskning (såsom den beskrivs i RI:s stadgar 15.060.4.), tillsammans med en 
rapport från distriktets finanskommitté, inom tre månader efter det att guver-
nören avslutat sin ämbetsperiod. Den årliga redovisningen och rapporten ska 
innehålla, men inte begränsas till, detaljerad information om:

 1) Alla distriktets intäkter (från RI, Rotary Foundation, distrikt och klubbar).
 2) Alla medel som mottagits av distriktet eller på distriktets vägnar från 

insamlingsaktiviteter.
	3)	 Bidrag	som	mottagits	från	Rotary	Foundation	eller	Rotary	Foundations	

medel som av distriktet tilldelats för viss användning.
 4) Alla distriktskommittéers transaktioner.
 5) Alla guvernörens transaktioner – utförda av honom/henne eller på 

distriktets vägnar.
 6) Alla utbetalningar av distriktets medel.
 7) Alla medel guvernören mottagit från RI.
Den årliga redogörelsen och rapporten måste framläggas till diskussion och 

antagande under nästkommande distriktsmöte, till vilket alla klubbar har rätt 
att skicka en representant och för vilket meddelande har skickats ut 30 dagar 
i förväg om att redovisningen av och rapporten om distriktets finanser ska 
presenteras för diskussion och antagande. Om inget sådant distriktsmöte hålls, 
ska redovisningen och rapporten framläggas för diskussion och antagande vid 
nästa distriktskonferens. (RI:s stadgar 15.060.4.)

Ett distrikt (med röstmajoritet vid distriktskonferensen eller genom poströst-
ning) kan besluta att handha en distriktskassa på annat sätt, förutsatt att det 
följer föreskrifterna ovan för att inrätta en distriktskassa. Om distriktet inte 
fattar några egna beslut för hur distriktskassan ska handhas, ska den handhas 
som beskrivs i det här avsnittet. (RI:s policysamling 17.060.)

När medel insamlas för ett särskilt ändamål, som t ex ett Rotary-
ungdomsutbyte, måste en utgifts-/kostnadsbudget föreläggas guvernören 
och distriktets finanskommitté för godkännande. Den godkända budgeten 
ingår också som en separat punkt i den redovisning som finanskommittén 
årligen förelägger distriktssamrådet eller distriktskonferensen. Det är vik-
tigt att upprätthålla ett separat bankkonto inom ramen för distriktskassan 
för sådana medel och att ordföranden i distriktskommittén för ungdomsut-
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byte, eller i annan ansvarig kommitté, är en av dem som tilldelas fullmakt. 
Distriktskommittén för ungdomsutbyte ska förbereda och dela ut en rapport 
varje halvår till distriktsguvernören, distriktets finanskommitté och alla klub-
bar. (RI:s policysamling 17.060.)

Försäkring
Allmän ansvarsförsäkring och ansvarsförsäkring för utövande av ämbete för 
styrelseledamöter och ämbetsmän/anställda, för klubbar och distrikt i USA och 
dess territorier och besittningar, är obligatorisk och tillhandahålls av RI. Alla 
klubbar betalar ett belopp tillräckligt för att täcka försäkringskostnaderna och 
tillhörande administrationskostnader. (RI:s policysamling 71.080.2.) 

MÖTEN

I syfte att förbereda tillträdande ledare inför deras uppgifter har RI-styrelsen 
godkänt följande utbildningsmöten:
	 •	 GETS	–	utbildningsseminariet	för	tillträdande	guvernörer	(Governors-elect 

training seminar)
	 •	 International	Assembly
	•	 Utbildningsseminariet	för	distriktets	ledarteam	(District team training semi-

nar) – inklusive utbildning för biträdande guvernörer 
	 •	 PETS	–	seminarium	för	tillträdande	klubbpresidenter
	 •	 Distriktssamrådet
	 •	 Distriktsseminariet	om	medlemskap
RI-styrelsen rekommenderar också fortlöpande möjligheter till vidareutbild-

ning och har godkänt följande seminarier på distriktsnivå:
	 •	 Distriktsseminariet	om	ledarskap
	•	 Distriktsseminariet	om	Rotary	Foundation
	•	 Program	för	ledarutbildning	(kan	genomföras	på	klubb-	eller	distrikts-

nivå)
Dessutom är distriktskonferensen ett inspirerande informationsmöte för alla 

rotarianer.
Den av Rotary rekommenderade utbildningscykeln för ledarutveckling ska 

vara flexibel och distrikten ska uppmuntras kombinera utbildningsmöten 
eller hålla dem efter varandra, såsom de finner lämpligt. (RI:s policysamling 
17.030.5.)

GETS – utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer
Det här tvådagars utbildningsprogrammet för tillträdande guvernörer hålls i 
samband med Rotary Institutes (Rotaryseminarier).

Programinnehåll
	 •	 Roll	och	ansvarsområden	
	 •	 Organisation	och	struktur	för	distriktet
	 •	 Medlemsutveckling
	•	 Utbilda	effektiva	ledare
	•	 Rotary	Foundation
	•	 Erforderliga	administrativa	uppgifter	för	RI	(sekretariatets	roll)
	 •	 Förhandsinformation	inför	internationella	samrådet
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För följande ämnen om Rotary Foundation rekommenderas minst 3 timmars 
kurstid:
	1)	 Grundläggande	information	om	Rotary	Foundation	(inklusive	SHARE-

systemet)
 2) Rotary Foundations program
 3) Fondutveckling (RI:s policysamling 19.050.3.)
Ytterligare information finns i RI:s policysamling 19.050.

International Assembly
International Assembly är ett obligatoriskt utbildningsmöte för tillträdande 
guvernörer. Ämnena omfattar framgångsrika serviceprojekt, medlemskap, 
Rotary Foundation, erforderliga administrativa uppgifter för RI, presentation av 
RI:s tema för året och RI-presidentens prioriteringar. (RI:s policysamling 58)

Utbildningsseminariet för distriktets ledarteam

Syfte
Syftet med det här endagsmötet, som hålls i februari, är att:
	 •	 Förbereda	tillträdande	assisterande	guvernörer	och	tillträdande	ordfö-

rande och ledamöter i distriktskommittéerna inför deras tjänstgöringsår.
	 •	 Ge	de	tillträdande	guvernörerna	tillfälle	att	motivera	och	bygga	upp	

distriktets ledarteam för att stödja klubbarna. (RI:s policysamling 23.040.1., 
23.040.4.) 

Programinnehåll
	 •	 RI:s	tema
	•	 Distriktsadministration
	•	 Roller	och	ansvarsområden
	•	 Att	arbeta	med	klubbarna	enligt	Klubbens	ledarskapsplan
	•	 Resurser
	 •	 Årlig	och	långsiktig	planering
	•	 Kommunikation

Deltagare
Deltagare i utbildningsseminariet för distriktets ledarteam ska omfatta rota-
rianer som av tillträdande guvernören utsetts att tjänstgöra som assisterande 
guvernörer och som ledamöter i distriktets kommittéer under det kommande 
Rotaryåret. (RI:s policysamling 23.040.2.)

RI tillhandahåller en enhetlig dagordning och ledarhandböcker, visuella 
hjälpmedel och deltagarhandböcker till stöd för utbildningsseminariet för 
distriktets ledarteam. Ytterligare information finns i Utbildningsseminariet för 
distriktets ledarteam (247-SV), Utbildningshandbok för tillträdande guvernörer 
(244-SV) och Distriktets kommittéhandbok (249-SV).

PETS – utbildningsseminarium för tillträdande klubbpresidenter

Syfte
Syftet med seminariet, som hålls en och en halv dag helst i februari eller mars, 
är att förbereda tillträdande klubbpresidenter inför deras roll som president. 
(RI:s stadgar 15.030., RI:s policysamling 23.020.6.)
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Programinnehåll
	 •	 RI:s	tema
	•	 Roll	och	ansvarsområden
	•	 Målformulering
	•	 Välja	ut	och	förbereda	klubbledare
	•	 Klubbadministration
	•	 Medlemskap
	•	 Serviceprojekt
	 •	 Rotary	Foundation
	•	 Pr
	 •	 Resurser	
	 •	 Årlig	och	långsiktig	planering	(RI:s	policysamling	23.020.3.)

Deltagare
Deltagarna i PETS ska omfatta tillträdande guvernören, assisterande guvernö-
rer, distriktsinstruktören och alla tillträdande klubbpresidenter i distriktet. Det 
rekommenderas att kostnaderna för de tillträdande klubbpresidenterna betalas 
av klubbarna eller distriktet. (RI:s policysamling 23.020.4.)

Assisterande guvernörer främjar deltagande bland de tillträdande presiden-
terna i de klubbar de tilldelats och bygger upp lagandan mellan tillträdande 
presidenter, tillträdande guvernören och sig själva. (RI:s policysamling 23.020.4.)

PETS gemensamma för flera distrikt (multidistrict PETS)
Under PETS gemensamma för flera distrikt måste minst tre timmar av pro-
grammet avsättas för möten mellan tillträdande guvernörer, tillträdande 
klubbpresidenter och assisterande guvernörer. De tillträdande guvernörerna är 
ansvariga för att utarbeta och godkänna det slutgiltiga programmet och välja 
ut studieledare och föredragshållare till plenarmötena. (RI:s policysamling 
23.020.7.)

RI tillhandahåller en enhetlig dagordning och ledarhandböcker, visuella 
hjälpmedel och handböcker för deltagarna till stöd för PETS. Ytterligare infor-
mation finns i PETS: seminarium för tillträdande klubbpresidenter, ledarhandbok 
(243-SV) och Klubbpresidentens handbok (222-SV).

Distriktssamrådet

Syfte
Syftet med distriktssamrådet, ett endagsseminarium som helst ska hållas i 
mars, april eller maj, är att förbereda tillträdande ledare i Rotaryklubbarna inför 
deras uppgifter. (RI:s stadgar 15.020.)

Programinnehåll
	 •	 RI:s	tema
	•	 Roller	och	ansvarsområden
	•	 Riktlinjer	och	tillvägagångssätt
	 •	 Att	välja	och	utbilda	ditt	lag
	•	 Årlig	och	långsiktig	planering
	•	 Resurser
	 •	 Fallstudie
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	 •	 Övning	för	lagbildning
	•	 Problemlösning	(RI:s	policysamling	23.010.3.)

Deltagare
Deltagarna i distriktssamrådet är tillträdande klubbpresidenter och medlem-
mar i Rotaryklubbarna, som utsetts av de tillträdande klubbpresidenterna att 
tjänstgöra i viktiga ledarroller under det kommande Rotaryåret. (RI:s policy-
samling 23.010.2.)

Tidläggning
Om distriktskonferensen måste hållas i mars, april eller maj, kan distriktet 
överväga att hålla distriktssamrådet och distriktskonferensen som på varandra 
följande möten, med distriktssamrådet som första möte. På varandra följande 
möten ska planeras utan att dra ner på den tid som krävs för vart och ett av 
mötena och med vederbörlig hänsyn till de båda mötenas viktiga särdrag. (RI:s 
policysamling 23.010.4.)

RI tillhandahåller en enhetlig dagordning och ledarhandböcker, visuella 
hjälpmedel och handböcker för deltagarna till stöd för distriktssamrådet. 
Ytterligare information finns i Ledarhandbok för distriktssamrådet (828-SV), 
Klubbpresidentens handbok (222-SV), Klubbsekreterarens handbok (229-SV), 
Klubbskattmästarens handbok (220-SV) och Rotaryklubbens kommittéhandbok (226-
SV), som innehåller separata handböcker för ständiga kommittéer för klubbad-
ministration, medlemskap, pr, serviceprojekt och Rotary Foundation.

Distriktsseminariet om medlemskap

Syfte
Syftet med det här halvdags- eller heldagsseminariet, som helst ska hållas efter 
distriktssamrådet, är att utbilda klubb- och distriktsledare så att de har de 
kunskaper och den motivation som behövs för att stödja klubbarna i distriktet, 
när de strävar efter att behålla eller öka sin medlemsbas. (RI:s policysamling 
23.050.)

Programinnehåll
	 •	 Överblick	över	medlemskapets	betydelse
	 •	 Medlemsvård
	•	 Rekrytering
	•	 Bilda	nya	klubbar
	 •	 Roller	och	ansvarsområden
	•	 Resurser:	Var	de	finns	och	hur	man	använder	dem	(RI:s	policysamling	

23.050.3.)

Deltagare
Deltagarna i distriktsseminariet om medlemskap ska omfatta klubbpresidenter, 
ledamöter i klubbkommittéer för medlemskap, ledamöter i distriktskommit-
tén för medlemskap, ledamöter i distriktskommittén för att bilda nya klubbar, 
assisterande guvernörer och andra intresserade rotarianer. (RI:s policysamling 
23.050.2.)

RI tillhandahåller en ledarhandbok med visuella hjälpmedel till stöd 
för distriktsseminariet om medlemskap. Ytterligare information finns i 
Distriktsseminariet om medlemskap, ledarhandbok (242-SV).
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Distriktsseminariet om ledarskap

Syfte
Syftet med det här heldagsseminariet, som helst hålls omedelbart före eller efter 
distriktskonferensen, är att utbilda Rotaryledare i distriktet som har nödvändig 
kunskap, erfarenhet och motivation att tjänstgöra inom Rotary ovanför klubbni-
vån. (RI:s policysamling 23.030.)

Programinnehåll
	 •	 Ledarskaps-	och	motivationsteknik
	•	 Trender	i	distriktet	eller	regionen
	•	 Bygga	upp	ett	internationellt	serviceprojekt
	 •	 Planera	ett	distriktsmöte
	•	 Valfritt	RI-	eller	RF-program
	•	 Möjligheter	till	ledarinsatser

Deltagare
Intresserade rotarianer som tjänstgjort som klubbpresident eller som tjänstgjort 
i tre eller flera år i en ledande position i klubben kan delta i distriktsseminariet 
om ledarskap. (RI:s policysamling 23.030.2.)

RI tillhandahåller ledarhandböcker med visuella hjälpmedel till stöd 
för distriktsseminariet om ledarskap. Ytterligare information finns i 
Distriktsseminariet om ledarskap, ledarhandbok (248-SV).

Distriktsseminariet om Rotary Foundation

Syfte
Syftet med det här seminariet är att ge rotarianerna kunskaper om Foundations 
program och motivera dem att aktiv delta och engagera sig för Foundation. 
Seminariet är ett utmärkt tillfälle att öka kunskaperna om Foundation på 
klubbnivå. Seminariet genomförs av distriktskommittén för Rotary Foundation 
eventuellt med stöd av den regionala samordnaren för Rotary Foundation, av 
en assisterande regional samordnare för Rotary Foundation eller av en samord-
nare för Rotary Foundations alumner.

I detalj ger ett distriktsseminarium om Rotary Foundation möjlighet att:
	 •	 Motivera	rotarianerna	att	stödja	och	delta	i	Foundations	program.
	•	 Motivera	rotarianerna	att	stödja	Foundation	med	ekonomiska	bidrag.
	 •	 Redogöra	för	grundläggande	Foundation-program	och	riktlinjer.
	 •	 Informera	rotarianer	om	ändringar	i	Foundations	program	eller	riktlinjer	

och redogöra för målen för det kommande året.
	 •	 Uppmärksamma	enskilda	personer	och	klubbar	i	distriktet	för	förtjänst-

fulla insatser för Foundation.
	 •	 Svara	på	frågor	beträffande	Foundations	program	och	verksamhet.

Programinnehåll
	 •	 Foundations	program
	•	 PolioPlus
	•	 Målformulering	för	Foundation
	•	 Kampanjen	Varje rotarian, varje år
	 •	 Planen	Future	Vision
	•	 Distrikts-	och	klubborganisation:	kommittén	för	Rotary	Foundation
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	 •	 Förstå	SHARE-systemet
	 •	 God	förvaltning	av	Rotary	Foundations	finansiella	medel
	 •	 Nå	ut	till	alla	rotarianer	med	Foundations	budskap
	•	 Nå	målen	för	Foundation
	•	 Använda	distriktets	DDF-medel	(District Designated Fund –DDF)
	 •	 Aktiviteter	under	månaden	för	Rotary	Foundation
	•	 Engagera	Foundations	alumner	i	Rotary

Deltagare
Klubbpresidenter, ledamöter i klubbkommittéer för Foundation, distriktsgu-
vernörer, tillträdande distriktsguvernörer, nominerade distriktsguvernörer och 
assisterande guvernörer är målgrupp för seminariet, men alla andra medlem-
mar i distriktet uppmuntras att delta.

Ytterligare information finns i District Rotary Foundation Seminar Manual 
(438-EN).

Distriktskonferensen
En konferens för alla rotarianer hålls årligen i varje distrikt på tid och plats 
som beslutas av guvernören och presidenterna i majoriteten av klubbarna i 
distriktet. Datumen för konferensen får inte sammanfalla med Rotary Institute 
(Rotaryseminariet), distriktssamrådet, International Assembly eller RI:s 
Convention. (RI:s stadgar 15.040.1., RI:s policysamling 22.010.5.) 

Syfte
Syftet med distriktskonferensen är att sammanföra alla rotarianer i distriktet 
för att:
	 •	 Värdesätta	distriktets	serviceprogram	och	projekt
	 •	 Inspirera	rotarianer	till	ökat	engagemang	i	serviceinsatser
	 •	 Ta	del	av	Rotarys	vision	ovanför	klubbnivån
	•	 Ta	del	av	en	minnevärd	kamratskapsupplevelse
	 •	 Skapa	möjligheter	att	nätverka	med	Rotaryledare	(RI:s	policysamling	

22.010.1.)
En konferens kan godkänna eller föreslå lagstiftning till lagrådet och kan 

även välja sin representant i lagrådet. I kapitel 13 finns ytterligare information 
om lagrådet.

Konferenser gemensamma för flera distrikt
RI-styrelsen kan lämna sitt tillstånd till att två eller flera distrikt håller sina 
konferenser gemensamt. (RI:s stadgar 15.040.1.) Det ses som positivt förutsatt att 
gemensamma distriktskonferenser inte hålls två år i rad. (RI:s policysamling 
22.040.1.)

Plats
Distrikten rekommenderas att hålla distriktskonferensen på en plats som upp-
muntrar till maximalt deltagande och som inte förorsakar onödiga kostnader. 
(RI:s stadgar 15.040.1., RI:s policysamling 22.010.4.)

Krav
Distriktskonferensen måste:
	1)	 Ge	RI-presidentens	representant	möjlighet	att	hålla	två	viktiga	tal	inför	

konferensens deltagare (inklusive ett huvudtal på 20-25 minuter under 



58

PROCEDURHANDBOKEN 2010

det konferensmöte som har största antalet deltagare, inklusive makar) och 
lämna en uppskattande kommentar till värddistriktet när konferensen 
avslutas. 

 2) Diskutera och anta den reviderade ekonomiska redovisningen från föregå-
ende Rotaryår.

 3) Välja distriktets representant i lagrådet under det Rotaryår som med två 
år föregår lagrådet, såvida inte distriktet har valt att välja sin representant 
med nomineringskommittéförfarande.

	4)	 Godkänna	per	capita-avgiften	till	distriktskassan,	om	inte	tidigare	god-
känd under distriktssamrådet eller PETS.

 5) Välja ledamoten till nomineringskommittén för RI-styrelseledamot, i före-
kommande fall. (RI:s policysamling 22.020.1.)

Rekommendationer
Distriktskonferensen ska:
	 •	 Pågå	i	två	eller	tre	hela	dagar.
	 •	 Omfatta	diskussionsgrupper	för	att	stimulera	medlemmarna	till	ökat	per-

sonligt deltagande. 
	 •	 Omfatta	ett	väl	avvägt	program,	i	vilket	största	delen	av	innehållet	inrik-

tas på ämnen som berör Rotary och Rotary Foundation.
	 •	 Överväga	distriktsresolutioner.
	 •	 Särskilt	välkomna	nya	rotarianer,	rotarianer	som	deltar	i	distriktskonfe-

rensen för första gången, klubbpresidenter och andra, såsom lämpligt.
	 •	 Dra	största	möjliga	nytta	under	programmet	av	tidigare	deltagare	i	

Rotarys och Foundations aktiviteter.
	 •	 Omfatta	pr	för	nästa	distriktskonferens	och	uppmuntra	till	anmälningar	i	

förväg.
	 •	 Hållas	till	rimlig	kostnad	för	att	uppmuntra	till	maximalt	deltagande.
	 •	 Undvika	tidskonflikter	mellan	distriktskonferensen,	helgdagar	och	andra	

evenemang.
	 •	 Uppmuntra	alla	anmälda	att	delta	i	plenarmötena	genom	att	genomföra	

makars program och andra evenemang vid andra tidpunkter.
	 •	 Främja	utställningar	av	klubb-	och	distriktsprojekt,	eventuellt	i	ett	

Vänskapens hus.
	 •	 Värdesätta	RI-presidentens	representants	erfarenhet	och	engagera	honom/

henne i diskussioner och andra möten.
	 •	 Erbjuda	ett	särskilt	informationstillfälle	för	nya	rotarianer.
	 •	 Omfatta	ett	distriktsseminarium	om	ledarskap	för	intresserade	rotarianer,	

som har tjänstgjort som klubbpresident eller har tjänstgjort i tre eller flera 
år i ledande ställning i en klubb. Seminariet ska pågå en hel dag och hål-
las omedelbart före eller efter distriktskonferensen. (RI:s policysamling 
22.020.2.)

Presidentens representant
En representant för RI-presidenten utses att vara närvarande vid varje 
distriktskonferens. RI betalar personliga resekostnader för presidentens repre-
sentant och hans/hennes maka/make; distriktskonferensen förväntas betala 
hotell och andra konferenskostnader under deras deltagande i konferensen. 
RI-presidenten informerar vanligen guvernören om hur representanten bör 
tas emot. Representantens programdeltagande, antal framträdanden och 
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typer av framträdanden, finns beskrivna i RI:s policysamling, avsnitt 22.030.2. 
Guvernörerna	förväntas	att	omsorgsfullt	följa	de	riktlinjerna.

Guvernören	planerar,	gör	pr	för	och	leder	alla	officiella	distriktsmöten.	Det	
är därför värt att notera att presidentens representant vid distriktskonferen-
sen ska ges samma rang som RI-presidenten. (Se ”Rangordning inom Rotary 
International” i kapitel 3)

Om möjligt ska presidentens representant besöka Rotaryklubbar eller förevi-
sas Rotaryserviceprojekt före eller efter distriktskonferensen.

Ytterligare information om distriktskonferensen finns i Handboken för 
distriktskonferensen (800-SV).

Seminarium för hantering av bidrag (endast för distrikt som deltar i  
pilotprojektet Future Vision)

Syfte
Syftet med det här halv- eller heldagsseminariet är att hjälpa klubbarna att 
förstå hur de framgångsrikt förvaltar ett bidrag från Rotary Foundation och 
kvalificerar klubbarna för att ta emot bidragsmedel från Rotary Foundation. Det 
rekommenderas att utbildningen genomförs i samband med antingen PETS, 
distriktssamrådet eller distriktskonferensen. Distriktet kan dock besluta om en 
annan tid och plats, dit alla klubbar är inbjudna. (RF:s policysamling 14.060.6.) 

Programinnehåll
	 •	 Skapa	ett	projekt
	 •	 Ansöka	om	ett	bidrag
	•	 Genomföra	ett	projekt
	 •	 Kvalificering

Deltagare
Deltagarna i distriktsseminariet för hantering av bidrag omfattar tillträdande 
klubbpresidenter eller av klubben utsedda medlemmar från alla klubbar som 
eftersträvar kvalificering. (RF:s policysamling 14.060.6.2.) Distriktet kan besluta 
om hur många ytterligare medlemmar det vill bjuda in att delta i utbildning-
en. Distriktet ska uppmuntra alla klubbmedlemmar som är intresserade av 
Foundations bidrag att delta i utbildningen, om möjligt. 

RI tillhandahåller material för studieledare och deltagare till stöd för semina-
riet för hantering av bidrag. Se Ledarhandbok för seminariet för hantering av bidrag 
på www.rotary.org för ytterligare information.

ÖVRIGT

Publikationer på distriktsnivå
Rotarydistrikts publikationer ska främja Rotarys syfte ur alla synpunkter. En 
publikation utgiven av ett Rotarydistrikt måste uppfylla följande krav:

 1) Publikationen ska vända sig till ett distrikt.
	2)	 Guvernören	måste	ha	direkt	överinseende	över	alla	aspekter	av	publikatio-

nen.
	3)	 Guvernören,	tillsammans	med	en	rotarian	utsedd	att	vara	chefredaktör,	

måste se till att publikationens redaktionella innehåll harmonierar med 
RI:s riktlinjer.

 4) Förutom lokala nyheter och nyheter från distriktet, måste publikationen 
innehålla information om RI och all information eller specifik text som 
RI-presidenten vill få publicerad. (RI:s policysamling 17.070.1.)
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 5) En webbplats är också en publikation. Innan distrikt registrerar domän-
namn rekommenderas att de hör sig för hos sin CDS-representant (Club 
and District Support – CDS) för att säkerställa att det föreslagna namnet 
överensstämmer med RI-styrelsens riktlinjer. (Se RI:s policysamling 
52.020.1.) 

 6) Distrikten uppmanas att upprätthålla webbplatser som, när så är möjligt, 
innehåller länkar till www.rotary.org. (RI:s stadgar 21)

Rotarysamordnare
Rotarysamordnare samarbetar med distriktsguvernörer och inriktar sig på att 
omsätta RI:s strategiska plan. De står till tjänst med detaljerad information och 
stöd från RI till klubbar och distrikt (i kapitel 3 finns mer detaljerad informa-
tion).

Telefonförsäljning
Information om marknadsföring per telefon finns i kapitel 1.



3 Rotary International

Rotary International (RI) är sammanslutningen för alla Rotaryklubbar i världen. 
(RI:s grundlag 2) När namnet ”Rotary” står ensamt menas vanligen hela orga-
nisationen Rotary International. (RI:s policysamling 33.010.4.)

RI:s målsättning är att:
 1) Stödja klubbar och distrikt i RI när de genomför program och aktiviteter 

som främjar Rotarys syfte.
 2) Stödja, främja, vidareutveckla och övervaka Rotary i alla delar av världen.
 3) Samordna och allmänt leda RI:s verksamhet. (RI:s grundlag 3)

Rotarys syfte
Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens 
gärning och särskilt att uppmuntra och främja:
1.  Personlig bekantskap som ett medel att tjäna.
2.   Höga etiska krav inom näringsliv och yrken; erkännandet av varje gagnelig 

verksamhets värde; varje rotarians strävan att höja sitt yrke till ett medel att 
tjäna samhället.

3.   Varje rotarians tillämpande av tjänandets ideal i den egna livsföringen som 
människa, yrkesperson och samhällsmedborgare.

4.   Internationellt samförstånd, god vilja och fred genom ett världsomfattande 
kamratskap av personer från näringsliv och yrken, förenade genom tjänan-
dets ideal. (RI:s grundlag 4, Klubbgrundlagen 4)

RI-styrelsen har beslutat att de fyra förklarande uttalandena i Rotarys syfte 
är av stor och likställd betydelse och måste leda till handlingar som genomförs 
jämsides. (RI:s policysamling 26.020.) 

Rotary Internationals uppdrag
Det är Rotary Internationals uppdrag att tillhandahålla serviceinsatser för 
andra, verka för integritet och främja internationellt samförstånd, goodwill och 
fred genom dess kamratskap bestående av affärs-, yrkes- och samhällsledare. 
(RI:s policysamling 26.010.)

Rotary Internationals vision
Rotary Internationals vision är att vara den serviceorganisation man väljer i 
första hand med dynamiska och handlingsorienterade klubbar, vars insatser 
förbättrar livskvaliteten i samhällen i hela världen. (RI:s policysamling 26.010.2.)

Kärnvärden
Rotary Internationals kärnvärden (Core Values) är tjänande, kamratskap, mång-
fald, integritet och ledarskap.

Överinseende över klubbar
Administrationen av klubbarna står under RI-styrelsens allmänna överinse-
ende. (RI:s grundlag 8, 2)

Storbritannien och Irland (RIBI)
I	distrikten	i	Storbritannien	och	Irland	(Rotary	in	Great	Britain	and	Ireland	–	
RIBI)	fullgör	guvernörerna	sina	skyldigheter	enligt	rådande	praxis	inom	områ-
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det	under	ledning	av	RIBI:s	allmänna	råd	och	i	överensstämmelse	med	RIBI:s	
grundlag	och	stadgar.	Varje	guvernör	i	RIBI	ansvarar	för	överinseendet	över	sitt	
distrikt,	inför	RI-styrelsen	och	RIBI:s	allmänna	råd,	såsom	föreskrivs	i	RI:s	stad-
gar	och	RIBI:s	grundlag.	Guvernören	ska	även	utan	dröjsmål	avge	rapport	till	
RI i frågor, som presidenten eller styrelsen önskar få belysta, och han/hon ska 
uppfylla alla sådana förpliktelser, som medföljer ansvaret som RI:s ämbetsman 
i distriktet. (RI:s stadgar 15.100.)

De	för	RIBI	valda	ämbetsmännen	är	presidenten,	den	omedelbart	föregående	
presidenten, vicepresidenten och den honorära skattmästaren. (RI:s grundlag 
7,	1)	Kandidater	till	president,	vicepresident	och	skattmästare	i	RIBI	ska	utses,	
föreslås	och	nomineras	i	enlighet	med	RIBI:s	stadgar.	(RI:s	stadgar	12.040.)	En	
guvernör i Storbritannien och Irland utses av klubbarna i distriktet, nomineras 
vid	RIBI:s	årliga	konferens	och	väljs	vid	RI:s	årliga	Convention	av	de	elektorer	
som är närvarande och röstar.

RI-ÄMBETSMÄN

RI:s allmänna ämbetsmän är ledamöterna i RI-styrelsen och generalsekretera-
ren. Andra RI-ämbetsmän är guvernörerna och presidenten, omedelbart förut-
varande presidenten, vicepresidenten och den honorära skattmästaren för RI i 
Storbritannien och Irland. De nomineras och väljs enligt föreskrifter i RI:s stad-
gar. (RI:s grundlag 7)

RI-styrelsen
RI-styrelsen är sammansatt av 19 ledamöter: presidenten, som är ordförande i 
RI-styrelsen, tillträdande presidenten och 17 andra RI-styrelseledamöter som 
nomineras av klubbarna i zoner, som anges i RI:s stadgar, och som väljs av RI:s 
Convention att tjänstgöra i två år. (RI:s grundlag 6, 1; RI:s stadgar 6.060.1.) Varje 
styrelseledamot, även om han/hon nominerats av klubbarna i en viss zon, väljs 
på RI:s Convention av samtliga klubbar, vilket ger varje RI-styrelseledamot 
ansvaret att representera samtliga klubbar inom Rotarys administration.

RI-styrelsen leder och kontrollerar RI:s angelägenheter genom att: (1) sätta 
upp riktlinjer (policy) för organisationen enligt RI:s grundlag och stadgar;  
(2) utvärdera hur generalsekreteraren omsätter RI:s riktlinjer; (3) utöva sådana 
befogenheter som tilldelas RI-styrelsen i RI:s grundlag, RI:s stadgar och 
”Illinois	General	Not-for-Profit	Corporation	Act	of	1986”	och	alla	ändringar	
däri. (RI:s stadgar 5.040.1.) Enligt föreskrifter i grundlagsdokumenten är det 
RI-styrelsens ansvar att leda och övervaka verksamheten och de finansiella 
medlen för den internationella sammanslutningen, att utöva kontroll över sam-
manslutningens innevarande och tillträdande ämbetsmän och RI:s kommittéer 
samt att ha allmän uppsikt över medlemsklubbarna. (RI:s policysamling 28.005.)

RI-styrelsen är ansvarig för att göra allt som är nödvändigt för att främja 
RI:s målsättning, uppfylla Rotarys syfte, lära och lära ut Rotarys grundprinci-
per, vårda Rotarys ideal, etik och enastående särdrag som organisation samt 
främja Rotarys utbredning i alla delar av världen. Styrelsen ska också anta en 
strategisk plan och rapportera om den under alla lagrådsmöten. (RI:s stadgar 
5.010.) Alla RI-styrelsens beslut, såvida inte annorlunda anges, träder i kraft 
omedelbart efter det möte där besluten fattades. (RI:s policysamling 28.005.) 
RI-styrelsens beslut kan överklagas till distriktsrepresentanterna som tjänst-
gjorde under det senaste lagrådet, eller till nästa lagråd, förutsatt att överkla-
gandet tas emot av generalsekreteraren inom tre månader före nästa lagråd. 
(RI:s stadgar 5.030.)

RI-styrelsen kan tillsätta en exekutivkommitté bestående av minst fem men 
inte fler än sju av dess medlemmar. RI-styrelsen kan på exekutivkommittén 
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överlåta befogenheten att mellan RI-styrelsens sammanträden fatta beslut på 
RI-styrelsens vägnar, i fall där RI:s riktlinjer har fastställts. Kommittén utvär-
derar också generalsekreterarens prestationer minst en gång om året och rap-
porterar till RI-styrelsen. RI-styrelsen utfärdar varje år särskilda direktiv för 
exekutivkommitténs verksamhet. (RI:s stadgar 5.070.)

RI:s ämbetsmän

RI-presidenten
Presidenten är RI:s högsta ämbetsman. Presidenten är den främsta personen 
som yttrar sig på RI:s vägnar, fungerar som ordförande vid Convention och 
RI-styrelsens sammanträden; är rådgivande till generalsekreteraren samt utför 
övriga uppgifter som tillhör ämbetet. (RI:s stadgar 6.140.1.)

Tillträdande RI-presidenten
Den tillträdande presidenten har endast sådana skyldigheter som härrör från 
RI:s stadgar och från hans/hennes medlemskap i RI-styrelsen, men kan tilldelas 
ytterligare uppdrag av presidenten eller RI-styrelsen. (RI:s stadgar 6.140.2.)

Vicepresidenten 
Vicepresidenten utses av den tillträdande presidenten, under RI-styrelsens 
första möte varje år, bland de ledamöter i RI-styrelsen som tjänstgör det andra 
året av sin ämbetsperiod. Vicepresidenten tjänstgör under ett år med början 1 
juli. (RI:s stadgar 6.020.) I händelse av en vakans på posten som president ska 
vicepresidenten efterträda presidenten på presidentposten och välja en ny vice-
president bland de återstående ledamöterna i RI-styrelsen. (RI:s stadgar 6.070.) 
Vicepresidenten ska utföra sådana uppdrag som RI-presidenten kan komma att 
tilldela honom/henne. (RI:s policysamling 29.030.)

Skattmästaren
Skattmästaren utses varje år av den tillträdande RI-presidenten under 
RI-styrelsens första möte, bland de ledamöter i RI-styrelsen som tjänstgör det 
andra året av sin ämbetsperiod. Skattmästaren tjänstgör under ett år med bör-
jan 1 juli. (RI:s stadgar 6.020.)

Skattmästaren erhåller regelbundet finansiell information från och råd-
gör med generalsekreteraren beträffande handhavandet av RI:s finanser. 
Skattmästaren avlägger lämpliga rapporter till RI-styrelsen och avlägger även 
rapport till RI:s årliga Convention. Skattmästaren har endast de skyldigheter 
och befogenheter som härrör från hans/hennes medlemskap i RI-styrelsen, 
men kan av presidenten eller RI-styrelsen tilldelas ytterligare uppdrag. (RI:s 
stadgar 6.140.4.)

Generalsekreteraren
Generalsekreteraren	är	den	högsta	administrativa	ämbetsmannen	i	RI.	Som	
sådan ska generalsekreteraren ansvara för den dagliga ledningen av RI under 
styrelsens	direktiv	och	kontroll.	Generalsekreteraren	är	ansvarig	inför	presi-
denten och RI-styrelsen för att RI:s riktlinjer efterlevs och för RI:s operativa 
och administrativa ledning, vilket även omfattar RI:s finansiella verksamhet. 
Generalsekreteraren	ska	också	informera	rotarianer	och	klubbar	om	riktlinjer	
som	fastställts	av	RI-styrelsen.	Generalsekreteraren	är	ensam	ansvarig	för	att	
ha uppsikt över personalen på sekretariatet. Efter godkännande av RI-styrelsen 
överlämnar generalsekreteraren en årsrapport till RI:s Convention. (RI:s stadgar 
6.140.3.)	Generalsekreterarens	anställningsperiod	ska	inte	överstiga	fem	år,	men	
omval är tillåtet. (RI:s stadgar 6.030.)
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Generalsekreteraren	ska:
 1) omsätta riktlinjer från RI, RI:s styrelse och Rotary Foundations styrelse.
 2) ha överinseende över all verksamhet på sekretariatet, vilket omfattar men 

inte är begränsat till finanser, program, kommunikation, planering, Rotary 
Foundation och administrativa ärenden.

 3) bistå RI-styrelsen och Rotary Foundations styrelse med långtidsplanering 
och med att utarbeta policy (riktlinjer).

 4) fatta beslut på RI-styrelsens vägnar, enligt befogenhet, och utfärda alla 
rättsliga dokument och kontrakt på RI:s och dess Foundations vägnar.

 5) utföra de uppgifter som tillhör posten som generalsekreterare i nära sam-
arbete med presidenten. (RI:s policysamling 31.010.)

Val av RI-ämbetsmän
Det förfarande som ska tillämpas för val av RI-ämbetsmän återges i RI:s stad-
gar. 

Riktlinjer för kandidater till ämbeten som besätts genom val
Det är en grundläggande princip i Rotary att de bäst kvalificerade kandidaterna 
ska väljas att tjänstgöra på Rotaryposter som besätts genom val. Därför är alla 
ansträngningar att påverka valproceduren, genom kampanjer, röstvärvning, 
valagitation eller på annat sätt förbjudna i RI:s stadgar. (RI:s stadgar 10.060., RI:s 
policysamling 26.100.5.)

Nedanstående riktlinjer har antagits av RI-styrelsen beträffande valkampan-
jer, röstvärvning och valagitation för rotarian som avser att ställa upp i val till 
posten som president, styrelseledamot, guvernör, representant i lagrådet eller 
ledamot i nomineringskommitté för något av ovanstående ämbeten. Dessa rikt-
linjer är avsedda att säkerställa att den bäst kvalificerade kandidaten blir vald.

 1) Rotarianer måste vid alla tillfällen rätta sig efter förbuden i RI:s stadgar 
beträffande kampanjer, röstvärvning och valagitation. Alla rotarianer ska 
följa både andemeningen och bestämmelserna i stadgarna och avstå från 
alla aktiviteter som har till syfte eller följd att påverka andra, genom att 
främja eller ansöka om stöd för en viss rotarians kandidatur. Sådana akti-
viteter strider mot andemening och innebörd i stadgarna och mot Rotarys 
principer och utgör skäl för diskvalificering av en kandidat.

 2) Kampanj, röstvärvning eller valagitation är alla handlingar som syftar till 
att främja, attackera, stödja eller konkurrera med en kandidat, antingen 
direkt eller indirekt, i alla medier, inklusive, men inte begränsat till, att 
värva röster, be om stöd i ett kommande val, distribuera trycksaker eller 
valfrämjande material eller andra uppenbara handlingar som syftar till att 
stödja en kandidatur till ett Rotaryämbete som tillsätts genom val. 

 3) Kandidatsperioden för ämbeten, som besätts genom val, börjar vid den 
tidpunkt då enskilda rotarianer allvarligt överväger att skicka in sina 
namn för ett ämbete som faller under RI:s regler för nominering och val. 
Med början vid den tidpunkten ska kandidater vara särskilt försiktiga och 
undvika alla handlingar avsedda att publicera namn eller prestationer, dra 
uppmärksamheten till kommande nominering eller val, eller ge kandida-
ter en otillbörlig fördel framför andra kandidater till samma ämbete.

 4) Att normalt utöva regelrätt tilldelade Rotaryuppgifter anses inte vara att 
bryta mot de riktlinjer som berör kampanjer, röstvärvning eller valagita-
tion.

 5) Skulle en kandidat få kännedom om kampanjer eller valagitationsaktivi-
teter, som genomförs för kandidatens räkning, ska kandidaten omedelbart 
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och skriftligen uttala sitt ogillande till alla berörda parter och beordra 
dem att upphöra med sådana aktiviteter.

 6) Det är inte förbjudet att kontakta klubbar för att informera dem och be 
dem om stöd för en föreslagen konkurrerande kandidat eller för ett klago-
mål i samband med val, förutsatt att sådan kontakt begränsas till utbyte 
av information baserad på fakta. (RI:s policysamling 26.100.5.)

Procedurregler vid överträdelse av valbestämmelser
 1) En Rotaryklubb (med stöd av minst fem andra klubbar eller en inne-

varande RI-styrelseledamot) kan hos generalsekreteraren registrera ett 
skriftligt klagomål med styrkande dokumentation, som gör gällande en 
överträdelse mot RI:s stadgar eller någon otillåten handling som har att 
göra med en kandidats aktiviteter i samband med att kandidaten ställer 
upp i val om ett ämbete i RI. Klagomålet kan gälla urvalsprocessen eller 
resultatet av ett RI-val. Ett sådant klagomål och styrkande dokumentation 
ska ha registrerats hos generalsekreteraren senast 21 dagar efter det att 
röstresultatet meddelats. En representant för presidenten vid ett distrikts-, 
zon- eller regionalt möte kan också ta initiativ till ett klagomål, om det 
finns tillräckliga bevis på sådan överträdelse, och framföra denna bevis-
ning till generalsekreteraren. (RI:s stadgar 10.070.1.)

 2) Efter att ha mottagit ett klagomål ska generalsekreteraren informera den 
berörda parten om anklagelsen och begära att till ett visst datum få ett 
svar med dokumentation samt informera alla parter om det förfarande 
som ska tillämpas. (RI:s policysamling 26.110.1.)

 3) Presidenten, eller generalsekreteraren på presidentens vägnar, kan lösa en 
valdispyt i följande situationer:

 a) Ett missförstånd har uppstått beträffande de krav som framgår i RI:s 
grundlagsdokument.

 b) Information har mottagits och bekräftats av generalsekreteraren att en 
kandidat vänt sig till en ”icke-Rotary”-instans innan RI:s valgransk-
ningsprocedur avslutats. I sådana fall ska presidenten, i överensstäm-
melse med RI:s stadgar paragraf 10.060.5. och på styrelsens vägnar, 
diskvalificera kandidaten för valet i fråga, utan att överlämna ärendet 
till RI:s valgranskningskommitté. (RI:s policysamling 26.110.2.)

I alla andra fall hanteras klagomål beträffande val enligt de riktlinjer som 
fastställts av RI-styrelsen.

KOMMITTÉER

RI-styrelsen inrättar ständiga kommittéer, såsom anges i RI:s stadgar, och 
sådana andra kommittéer som den anser nödvändiga i RI:s intresse. (RI:s stad-
gar 16.010.) Med undantag för vad som annorlunda anges i RI:s stadgar, tillsät-
ter presidenten ledamöterna i alla kommittéer efter att ha samrått med RI:s 
styrelse. Presidenten utser ordföranden i varje enskild kommitté. Presidenten 
är ex officio medlem i alla kommittéer, förutom nomineringskommittén för 
RI-president, kommittén för strategisk planering och kommittén för granskning 
av verksamheten. (RI:s stadgar 16.020., 16.040., 16.120.)

Alla beslut som fattas av en kommitté, med undantag av beslut som fat-
tas av nomineringskommittén för RI-president, är underställda RI-styrelsens 
kontroll, överinseende och godkännande. RI-styrelsen har dock domsrätt över 
alla beslut och bestämmelser som strider mot RI:s stadgar, paragraf 10.060. och 
10.070. (RI:s stadgar 16.090.) Kommittéerna är till sin natur endast rådgivande 
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till RI-styrelsen och utan administrativ funktion, utom då kommittéernas 
direktiv föreskriver annorlunda. RI-kommittéer, resursgrupper och ordförande 
och ledamöter i resursgrupper ska inte ta kontakt med andra organisationer på 
Rotary Internationals vägnar för att söka samarbetsförhållanden eller finansie-
ring. Ledamöter i RI:s kommittéer och resursgrupper ska inte organisera eller 
genomföra regionala eller internationella möten på Rotary Internationals väg-
nar utan skriftligt tillstånd från RI-presidenten. (RI:s policysamling 30.010.1.)

Kommittémöten
Såvida inte annorlunda anges i RI:s stadgar, ska kommittéer sammanträda vid 
tid och på plats som beslutas av presidenten. (RI:s stadgar 16.030.) I regel sam-
manträder RI:s kommittéer på RI:s huvudkontor i Evanston. (RI:s policysamling 
30.030.) En kommitté kan sköta sina uppgifter utan formella möten och i stället 
använda sig av andra möjligheter att kommunicera. (RI:s stadgar 16.080.)

RESURSGRUPPER

En resursgrupp är en aktionsgrupp bestående av rotarianer som tillsatts av 
RI-presidenten och som utför specifika aktiviteter för att hjälpa klubbar och 
distrikt att nå sina mål för serviceinsatser och verksamhet. Resursgrupper inde-
las i två kategorier:

 1) Serviceinriktade grupper som hjälper klubbar och distrikt med specifika 
frågeställningar och humanitära problem.

	2)	 Grupper	som	inriktas	på	verksamheten	och	som	hjälper	klubbar	och	
distrikt att fungera mer effektivt inom områden som medlemsutveckling 
och pr.

Resursgrupper förväntas:
 1) Tillhandahålla information
 2) Erbjuda specifika och praktiska idéer
 3) Hålla presentationer under klubb- och distriktsmöten
	4)	 Genomföra	workshops	och	seminarier
 5) Underlätta verksamheten för relevanta Rotary-aktivitetsgrupper
 6) Rapportera sina aktiviteter till RI-presidenten (RI:s policysamling 30.120.)

ROTARYSAMORDNARE

Syftet med Rotarysamordnare är att tillhandahålla information och hjälp från 
RI till klubbarna och distrikten. De har till uppgift att leda studiepass, motive-
ra, fungera som coach, rådgivare och resurspersoner för klubb- och distriktsle-
darna i deras tilldelade regioner. De har också till uppgift att stå till förfogande 
för	att	hjälpa	till	vid	Rotary	Institutes,	GETS	och	andra	möten	på	zonnivå.	De	
ska även hjälpa till att främja och genomföra RI:s strategiska plan. (RI:s policy-
samling 26.070.) 

Rotarysamordnare ska vara utbildade och ha kunskaper om alla aspekter 
av RI och de ska utföra följande uppgifter genom att planera och genomföra 
distrikts- och regionala seminarier och workshops, med hjälp och stöd av 
distriktsledarna: 

 1) Informera rotarianer om RI:s program och motivera dem att delta. 
 2) Utveckla både klubbar och distrikt genom att informera om av vad som 

fungerat bäst i andra klubbar och ge annan praktisk information samt 
motivera klubb- och distriktsledarna.
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 3) Skapa medlemstillväxt genom starkare och mer effektiva klubbar.
 4) Främja RI:s strategiska plan.
	5)	 Göra	pr	för	RI:s	Convention.
	6)	 Tjänstgöra	som	medlemmar	i	GETS-utbildningsteam	på	inbjudan	av	sam-

mankallande	för	GETS.

FINANSIELLA ÄRENDEN

RI:s räkenskapsår
RI:s räkenskapsår börjar 1 juli och slutar 30 juni. (RI:s stadgar 17.010.) För inkas-
sering av per capita- och prenumerationsavgifter indelas räkenskapsåret i två 
halvårsperioder som sträcker sig från 1 juli till 31 december och från 1 januari 
till 30 juni. (RI:s stadgar 17.040.1.)

Budgetförväntningar
RI:s verksamhet och fonder står under RI-styrelsens överinseende och kontroll. 
RI-styrelsen antar varje år en budget för nästföljande räkenskapsår, i vilken de 
förväntade totala kostnaderna inte ska överskrida de förväntade totala intäk-
terna.	Generalsekreteraren	kan	godkänna	betalning	av	kostnader	endast	inom	
ramen för den av RI-styrelsen godkända budgeten.

Om dock vid något tillfälle den allmänna överskottsfonden överskrider 85 
procent av den högsta nivån av årliga kostnader under de senaste tre åren, med 
undantag av de självtäckande kostnaderna för Rotarys årliga Convention och 
lagrådet, kan styrelsen, med tre fjärdedels majoritet, godkänna utbetalning 
av belopp som överskrider de förutsedda intäkterna, dock förutsatt att sådana 
utbetalningar inte skulle orsaka den allmänna överskottsfonden att sjunka 
under 100% av sådan 85-procentsnivå. Dessutom kan RI-styrelsen, med tre 
fjärdedels majoritet av alla ledamöter, godkänna utbetalning av belopp som 
överstiger de förväntade intäkterna, men endast i nödfall och under oförut-
sedda omständigheter och under förutsättning att styrelsen inte ådrar sig kost-
nader som resulterar i skulder som överskrider RI:s nettotillgångar. Fullständig 
information om utbetalningar som överskrider de förväntade intäkterna och de 
omständigheter som leder till sådana utbetalningar ska av RI-presidenten rap-
porteras till alla RI-ämbetsmän inom 60 dagar och till nästa Convention. (RI:s 
grundlag 6, 2; RI:s stadgar 17.050.)

Publikation av den årliga budgeten
RI:s budget publiceras i sådan form som RI-styrelsen beslutar och tillkännages 
alla Rotaryklubbar inte senare än 30 september varje Rotaryår. (RI:s stadgar 
17.050.5.)

Finansiell femårsprognos
Varje år överväger RI-styrelsen en finansiell femårsprognos, vilken framställer 
den planerade och förväntade utvecklingen av RI:s totala intäkter och kostna-
der samt behållningen i RI:s allmänna överskottsfond. RI-styrelsen lägger fram 
en prognos inför varje lagråd, som bakgrundsinformation till alla förslag som 
berör ekonomi och som behandlas av lagrådet. Det första året som prognosen 
avser ska vara det räkenskapsår under vilket lagrådet hålls. Femårsprognosen 
presenteras också av en RI-styrelseledamot eller annan representant för styrel-
sen för diskussion vid varje Rotary Institute. (RI:s stadgar 17.060.)

RI:s intäkter
RI:s intäkter består huvudsakligen av per capita-avgifter, registrerings-/ 
anmälningsavgifter för RI:s årliga Convention och konferenser, hyresintäkter 
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från hyresgäster i RI-huvudkontorets byggnad i Evanston, startavgifter för nya 
klubbar, försäljning av publikationer, prenumerations- och annonsintäkter från 
tidskriften, licensavgifter och royalties, räntor samt utdelning och marknadsbe-
tingade vinster på investeringar.

Medlemsavgifter
Varje klubb betalar till RI, för varje medlem i klubben utom hedersmedlem-
mar, årliga per capita-avgifter som följer: 25,00 USD per halvår under 2010-11, 
25,50 USD per halvår under 2011-12, 26,00 USD per halvår under 2012-13 och 
26,50 USD per halvår under 2013-14. (RI:s stadgar 17.030.1.) Per capita-avgifterna 
ska betalas halvårsvis 1 juli och 1 januari och baseras på antalet medlemmar i 
klubben vid sagda datum. (RI:s stadgar 17.040.1.) Om en klubb har färre än 10 
medlemmar, ska klubben betala ytterligare per capita-avgifter till en summa 
som motsvarar den summa klubben skulle ha betalat om den haft 10 medlem-
mar. (RI:s stadgar 17.030.1., 17.030.2.) Klubbar och distrikt kan också fastställa 
separata avgifter. 

Klubbars ekonomiska förpliktelser tas upp i kapitel 1. Ekonomiska aspekter 
som berör distriktet tas upp i kapitel 2.

Avgifter för klubbrepresentation i lagrådet
Den 1 juli varje år betalar varje klubb till RI för var och en av sina medlemmar, 
utom hedersmedlemmar, en extra avgift av en dollar (1,00 USD) per capita (eller 
sådant annat belopp som beslutas av RI-styrelsen), för att betala för de beräk-
nade kostnaderna för nästa planerade lagråd. Sådana ytterligare avgifter beva-
ras separat och används endast för att betala för kostnader för representanter i 
lagrådet och andra administrativa kostnader för lagrådet, på sätt som beslutas 
av RI-styrelsen. RI-styrelsen måste lämna en redogörelse till klubbarna över 
intäkter och kostnader i samband med lagrådet. (RI:s stadgar 17.030.2., 17.040.1.)

Publicering och distribution av RI:s och Foundations årsrapport
Inte senare än den 31 december som följer på räkenskapsårets slut, publicerar 
generalsekreteraren Rotary Internationals och Rotary Foundations årsrapport 
(187-SV), som innehåller information ur RI:s granskade redovisningshandlingar 
(fullständiga redovisningshandlingar finns på www.rotary.org). Rapporten 
ska, per enskilt ämbete, klart visa alla återbetalbara kostnader som betalats till 
och alla utbetalningar som gjorts på presidentens, tillträdande presidentens, 
nominerade presidentens och varje enskild styrelseledamots vägnar. Dessutom 
ska rapporten klart visa alla återbetalbara kostnader som betalats ut till och alla 
inbetalningar som gjorts på presidentkontorets vägnar. Rapporten ska dess-
utom innehålla kostnaderna för styrelsen, varje större administrativ avdelning 
inom RI och för RI:s årliga Convention och måste åtföljas av en redovisning som 
jämför var och en av ovanstående verksamhetsposter med posterna i den bud-
get som antagits/reviderats i enlighet med RI:s stadgar. Mer detaljerad informa-
tion finns att få för klubbar på förfrågan. (RI:s stadgar 17.080., 22.060.)

Utbetalning av RI:s medel
Inte för något ändamål får en utbetalning överstiga det anslag som beviljats för 
ändamålet i fråga, utan RI-styrelsens medgivande innan utbetalningen görs. 
Om ett anslag beviljats för ett särskilt ändamål, som t ex för den tillträdande 
guvernörens kostnader för att delta i International Assembly, kan anslaget inte 
överföras till annat syfte, utan att i förväg inhämta RI-styrelsens godkännande.
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PUBLIKATIONER

Den främsta uppgiften för en Rotarypublikation, antingen den är tryckt, 
audiovisuell eller elektronisk (d v s RI:s webbplats, videor eller ett elektroniskt 
nyhetsbrev eller en sändlista för mejl) är att främja alla aspekter av Rotarys 
syfte.

Riktlinjer för publikationer som utges av Rotaryklubbar, distrikt och  
organisationer med anslutning till Rotary
Innehåll och utformning av Rotarypublikationer ska stå under direkt överinse-
ende av den publicerande RI-organisationens högsta ämbetsman, antingen det 
är klubbpresidenten, guvernören eller en ordförande i en kamratskapsgrupp 
och måste följa gällande RI-riktlinjer. Särskilt bör de riktlinjer beaktas som 
gäller användningen av Rotarys märken och de som förbjuder rundskrivelser. 
Rotary International påtar sig endast ansvar för RI-publikationer. (RI:s policy-
samling 52.020.1.) 

Matriklar
RI utger årligen en matrikel kallad Official Directory (007-EN), som innehåller 
en förteckning över alla Rotaryklubbar, deras presidenters och sekreterares 
namn och adress, tid och plats för klubbarnas möten, RI:s ämbetsmäns och 
kommittéledamöters namn och adress samt annan information lämpad för en 
sådan publikation. Matrikeln publiceras för att användas av klubbämbetsmän, 
RI-ämbetsmän och kommittéledamöter och för att vara rotarianer till hjälp när 
de reser. De officiella matriklarna för RI, dess distrikt och klubbar, liksom alla 
andra databaser eller listor med namn som sammanställts i samband med ett 
Rotaryrelaterat projekt eller en aktivitet, får inte av rotarianer eller av klubbar 
eller distrikt ställas till förfogande för rundskrivelser. Detta gäller både elek-
troniska och tryckta matriklar. En medlem i en Rotaryklubb får inte använda 
Official Directory eller en annan databas eller lista med namn, som samman-
ställts i samband med ett Rotaryrelaterat projekt eller en aktivitet, för kommer-
siella ändamål. (RI:s policysamling 11.030.)

Varje år delar RI ut ett gratis exemplar av Official Directory (i bok- eller cd-
format) till sekreteraren i alla klubbar. Klubbar kan köpa valfritt antal ytterli-
gare exemplar. (RI:s policysamling 49.040.1.) Official Directory är skyddad genom 
upphovsrätt.

Matrikeln innehåller en lista över RI:s officiella licenstagare. Licenstagare 
måste ha betalat sina royaltyavgifter vid den tidpunkt då Official Directory går i 
tryck. (RI:s policysamling 34.030.7., 49.040.3.)

Klubbar, distrikt eller zoner, som önskar publicera sina egna matriklar må 
göra detta, dock utan några kostnader för RI. Klubb, distrikt eller zon, som 
utger en matrikel, ska i matrikeln införa en notis om att den inte får distribu-
eras till icke-rotarianer eller användas som kommersiell adresslista. (RI:s policy-
samling 11.030.7.)

Officiella tidskrifter: The Rotarian och Rotary World Magazine Press
Alla rotarianer måste prenumerera på en av 32 officiella tidskrifter som god-
känts av RI-styrelsen; tillsammans är de kända som Rotary World Magazine 
Press. The Rotarian, flaggskeppspublikationen, är en månatlig tidskrift som 
utges av RI på engelska och finns att få i tryckt version per post eller kan läsas 
online. Utvalda delar av varje nummer finns att läsa på www.rotary.org. Rotary 
Canada är en kvartalsbilaga till The Rotarian och riktar sig till 30 000 prenu-
meranter i Kanada. Visst material ur The Rotarian ingår också i de 31 officiella 
regionala tidskrifterna. De publiceras på 25 språk med en sammanlagd upplaga 
på mer än 750 000 exemplar.
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The Rotary World Magazine Press hjälper RI-styrelsen att främja RI:s målsätt-
ning och uppfylla Rotarys syfte. (RI:s stadgar 20.010.) Tidskrifterna är också ett 
viktigt kommunikationsverktyg för att informera och inspirera rotarianer.

Rotary Leader
Rotary Leader är en elektronisk multimediapublikation för Rotarys klubb- och 
distriktsämbetsmän och andra Rotaryledare. Den godkändes av RI-styrelsen 
att tjäna som allmän informationskälla för RI:s och Rotary Foundations pro-
gram och därmed utesluta behovet av specialiserade publikationer om enskilda 
program. Den innehåller också information och idéer som hjälper klubb- och 
distriktsämbetsmän att bättre utföra sina uppgifter. I Rotary Leader publiceras 
också officiella meddelanden till klubb- och distriktsämbetsmän.

Höga RI-ledare, inklusive RI-styrelseledamöter och ledamöter i Foundations 
styrelse, innevarande klubbpresidenter och distriktsguvernörer samt 
Rotarysamordnare och regionala samordnare för Rotary Foundation får auto-
matiskt ett e-postmeddelande om varje nummer och uppmuntras att dela publi-
kationen med andra klubb- och distriktsledare. Rotary Leader är inte avsedd för 
allmän distribution, men alla kan prenumerera på den här gratispublikationen 
på www.rotary.org/rotaryleader.

Rotary Leader är efterföljaren till Rotary World (Rotarys Värld), som introdu-
cerades i samband med Rotarys 90-årsdag 1995. Den utkommer på åtta språk: 
engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska och  
spanska.

Publikationer och multimediaresurser
RI ger ut ett flertal publikationer och multimediaresurser (d v s videor, dvd:er 
och	cd:er),	som	täcker	särskilda	ämnen	och	program.	Besök	Rotaryshoppen	
(shop.rotary.org) eller se RI-katalogen (019-SV) för en fullständig lista, inklusive 
priser, formulär, material och multimediaresurser. Publikationerna finns att få 
från RI:s huvudkontor och de internationella kontoren.

Utom i de fall då tillkomsten av en publikation eller en multimediaresurs har 
godkänts genom ett särskilt beslut av RI:s styrelse eller RI:s Convention, har 
generalsekreteraren behörighet att fatta beslut om när ett nytt hjälpmedel ska 
tas fram och på vilka språk det ska publiceras. Det är också generalsekretera-
ren, som avgör, när en publikation eller en multimediaresurs ska dras in. (RI:s 
policysamling 31.080.2.)

Översättning av Rotaryskrifter
RI håller fast vid följande riktlinjer beträffande utgivning av Rotaryskrifter på 
andra språk än engelska (Rotarys enda officiella språk):

 1) RI tillhandahåller översatta versioner av den mest grundläggande infor-
mationen för klubbar och distrikt på franska, japanska, koreanska, por-
tugisiska och spanska. Information tillhandahålls på italienska, tyska, 
svenska och hindi, baserat på identifierade behov och tillgängliga resurser.

 2) De flesta RI-publikationerna omarbetas på engelska och på andra språk 
i överlappande treårsintervaller. De publikationer som främst berörs av 
lagrådets	beslut	ska	revideras	efter	lagrådet.	Generalsekreteraren	har	
emellertid befogenhet att besluta om undantag från de här riktlinjerna. 
Nyligen antagna ändringar av RI-styrelsens riktlinjer meddelas klubb- och 
distriktsledare på RI:s webbplats.

 3) Distrikt eller grupp av distrikt i vilket(a) rotarianerna talar ett (eller flera) 
språk, som inte finns angivna ovan, kan på frivillig basis låta översätta, 
trycka och distribuera viktig Rotaryinformation till klubbarna i sina 
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distrikt. Publikationer som översatts av frivilliga anses inte vara officiella 
RI-översättningar. (RI:s policysamling 48.020.)

RI:s webbplats
Rotarianer uppmuntras att logga in på www.rotary.org för att läsa senaste nytt 
om Rotary och dra fördel av de många online-funktioner som erbjuds dem. 
www.rotary.org innehåller information om alla aspekter av Rotary och dess 
Foundation. På webbplatsen finner både medlemmar och journalister senaste 
nytt om Rotarys verksamhet. Där finns också information för tänkbara och nya 
medlemmar och resurser för medlemsutveckling, rekrytering och medlems-
vård.

På www.rotary.org finns också olika verktyg till hjälp för rotarianer både på 
distrikts- och klubbnivå. som t ex:
	 •	 Medlemswebben. Den här lösenordsskyddade delen av RI:s webbplats 

ger rotarianer möjlighet att hämta Rotaryinformation. Särskilt Rotary-
ämbetsmän, inklusive klubbpresidenter, sekreterare, distriktsguver-
nörer och tillträdande distriktsguvernörer kan förvalta medlemsdata, 
dokument och rapporter. Distriktsguvernörer och tillträdande distrikts-
guvernörer har tillgång till särskilda forum för sina respektive poster. 
Klubbämbetsmän kan ladda ner halvårsrapporten (Semiannual report – 
SAR). Alla rotarianer kan anmäla sig till möten, dra fördel av vad som står 
medlemmarna till förfogande, hantera prenumerationer på e-brev, lämna 
bidrag som berättigar till erkännanden och se sin personliga bidragshisto-
ria.

	 •	 Club Locator. Den här applikationen hjälper rotarianer att finna mötesplats, 
mötestid och telefonnummer för alla Rotaryklubbar.

	 •	 Finn	en	CDS-representant	(Club	and	District	Support	–	CDS)	eller	en	
finansrepresentant. Rotarianer finner namnet på sin CDS-representant och 
finansrepresentanten genom att ange distriktsnumret på www.rotary.org/
cds.

	 •	 ProjectLINK. En sökbar databas som uppdateras regelbundet, innehåller 
både exempel på projekt och klubbprojekt, till vilka hjälp söks.

	 •	 Endast webb. Rotarianer kan läsa och ladda ner Rotarys gratispublikationer 
som endast finns online över ”Download library” på www.rotary.org.

	 •	 Rotarycentret för e-learning. Rotarycentret för e-learning är utformat för 
självständiga studier av Rotaryinformation. Korta moduler för nya 
medlemmar och klubbämbetsmän kan läsas online eller laddas ner. 
Inlärningsmodulerna är avsedda att komplettera utbildningen på klubb- 
och distriktsnivå.

	 •	 RI-katalogen online. Rotarianer kan med kreditkort köpa Rotary-
publikationer och videofilmer i en säker omgivning på shop.rotary.org.

	 •	 Sociala nätverk. Rotarianer kan ta del i dagliga konversationer med andra 
runt om i världen över RI:s sidor på LinkedIn, Facebook och Twitter och 
även genom att lämna en kommentar efter nyhetsartiklar.

	 •	 Video. Rotarianer kan se hela inslag och nyhetsvideor från RVM, Rotary 
Minute och RI News.

	 •	 Rotary Images. Den här databasen ger rotarianer tillgång till tusentals pro-
jekt och historiska foton. 

	 •	 Weekly Update. Den här publikationen innehåller nyheter för veckan ur RI 
News.
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	 •	 The	Rotarian online.	Genom	ett	partnerskap	med	Google	kan	rotarianer	
läsa alla nummer av tidskriften som hittills utkommit. 

	 •	 Effective Public Relations. Rotarymedlemmar kan ta del av utbildningsma-
terial för pr och ladda ner informationsmeddelanden till allmänheten och 
förlagor till pressmeddelanden.

	 •	 Newsletters. Rotarianer kan prenumerera på och hantera en rad elektro-
niska nyhetsbrev. 

Utgivare av Rotarypublikationer i alla medier uppmuntras att använda infor-
mationen på webbplatsen i sina respektive Rotarymedier, förutsatt att de följer 
de riktlinjer för upphovsrätt som finns på webbplatsen. Dessutom uppmunt-
ras rotarianer, som har hand om webbplatser för distrikt, klubbar och andra 
Rotaryorganisationer, att ta med länkar till www.rotary.org för personer som 
vill veta mer om Rotary. (RI:s stadgar 21, RI:s policysamling 52.020.1.)

SEKRETARIATET

RI-sekretariatet består av generalsekreteraren och en stab av medhjälpare. 
Sekretariatets huvudkontor för hela världen ligger i Evanston, Illinois, USA med 
internationella kontor, såsom godkänts av RI-styrelsen. Adress till de inter-
nationella kontoren finns i avsnittet Ord och uttryck i den här handboken, i 
Official Directory och på www.rotary.org.

ÖVRIGT

RI och politik
Eftersom Rotary har medlemmar över hela världen och medlemmarna har 
många olika politiska uppfattningar ska Rotary International inte handla i eller 
uttrycka en mening om politiska ärenden. (RI:s policysamling 26.040.) 

I egenskap av Rotaryklubbarnas sammanslutning för hela världen upprätt-
håller RI en neutral position och utfärdar inte officiella uttalanden för eller 
emot något visst ärende. Det är genom de enskilda klubbarnas biståndsinsatser, 
snarare än genom deklarationer av sammanslutningen av alla Rotaryklubbar, 
som Rotary bäst visar prov på sitt engagemang för fred och humanitära insat-
ser. (RI:s policysamling 26.150.)

RI:s och Rotary Foundations förhållande till andra organisationer
För att de ska kunna nå sina mål är det ibland lämpligt för RI och Rotary 
Foundation att samarbeta med FN och andra organisationer, som delar samma 
vision och målsättning. Allt sådant samarbete med icke-Rotaryorganisationer 
måste genomföras i överensstämmelse med riktlinjer och kriterier som fast-
ställts av RI-styrelsen. (RI:s policysamling 35.010. till 35.030.)

RI-styrelsen har också fastställt riktlinjer för hur Rotarys namn, emblem och 
märken ska användas av icke-Rotaryorganisationer som samarbetar med RI. 
Ytterligare information finns i kapitel 5 och i avsnitt 33.010.11. i RI:s policysam-
ling.

Lista över förbjudna kontakter
Paragraf 35 i Rotarys policysamling fastställer att ingen ämbetsman eller 
enskild person får kontakta eller hemställa om något hos en annan organisa-
tion på RI:s eller Rotary Foundations vägnar, utan skriftligt samtycke från 
RI-presidenten i samråd med ordföranden i Foundations styrelse. I de flesta 
fall uppmuntras klubbar, distrikt och andra Rotaryorganisationer att utveckla 
samarbetsförhållanden med andra organisationer för sina egna projekt, med 
följande undantag: 
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	 •	 Aga	Khan	University
	 •	 Bill	&	Melinda	Gates	Foundation
	•	 Google.org
	•	 Oikocredit
	 •	 UNICEF
	•	 U.S.	Agency	for	International	Development	(USAID)
	•	 U.S.	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention
	•	 Världshälsoorganisationen
Rotarianer som är intresserade av att ta kontakt med dessa organisationer 

måste kontakta generalsekreteraren för att söka skriftligt godkännande. På RI:s 
webbplats finns en aktuell lista (sök efter: no contact list).

Dessutom, eftersom RI upprätthåller rådgivande ställning till FN, ska enskil-
da Rotaryklubbar, distrikt eller grupper inte sträva efter att bli registrerade hos 
FN. Alla som är intresserade av att arbeta med ett FN-organ eller underorga-
nisation, som inte anges ovan, ska rådgöra med RI:s representant i FN och i 
andra organisationer (finns angivna i Official Directory). Det här väletablerade 
nätverket av representanter för samman rotarianer med lämpliga kontaktper-
soner på FN-organ eller i andra frivilligorganisationer och identifierar tänkbara 
möjligheter till samarbete. 

RI-projekt
Rotarys syfte uttrycks tydligast genom enskilda klubbars och rotarianers verk-
samhet. Verksamheten täcker Rotarys olika tjänstegrenar. Varje enskild klubb 
beslutar om sin verksamhet efter övervägande av sina möjligheter, resurser och 
medlemmarnas intressen samt särskilda behov eller möjligheter till servicein-
satser. Från tid till annan är det emellertid lämpligt att RI, som sammanslut-
ning för alla Rotaryklubbar, för fram program eller projekt som bidrar till att 
främja Rotarys syfte och som skulle vinna på gemensamma insatser från de 
klubbar eller enskilda rotarianer som önskar delta. (RI:s policysamling 40.040.)

RI:s resepolicy
Alla som reser på Rotary Internationals bekostnad måste boka sina resor genom 
Rotary International Travel Service (RITS). Alla resor måste arrangeras i över-
ensstämmelse med RI:s resepolicy. Detaljerad information finns i RI:s stadgar 
17.090. och i dokumentet ”Rotary Internationals rese- och kostnadsrapporte-
ringspolicy för volontärer” som kan fås från RITS eller som finns på  
www.rotary.org. 

Rangordning inom Rotary International
Följande rangordning ska användas för att introducera, presentera och fördela 
sittplatser till alla innevarande, förutvarande och tillträdande ämbetsmän i 
RI och i Foundation, kommittéledamöter, och deras makar vid alla RI-möten, 
ämbetsutövning och uppställningar för att hälsa välkommen och när deras 
namn förekommer i RI-publikationer:

RI-presidenten (eller presidentens representant)
Tillträdande RI-presidenten
Vicepresidenten
Skattmästaren
Andra ledamöter i RI-styrelsen
Förutvarande RI-presidenter (efter tjänstgöringsår)
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Ordföranden i Rotary Foundations styrelse
Tillträdande ordföranden i Rotary Foundations styrelse
Viceordföranden i Rotary Foundations styrelse
Andra ledamöter i Rotary Foundations styrelse
Presidenten	i	RIBI,	omedelbart	förutvarande	presidenten,	vicepresidenten	och	
den honorära skattmästaren
Generalsekreteraren
Nominerad RI-president
Förutvarande RI-styrelseledamöter (efter tjänstgöringsår)
Förutvarande ledamöter i Foundations styrelse (efter tjänstgöringsår)
Förutvarande RI-generalsekreterare (efter tjänstgöringsår)
Tillträdande RI-styrelseledamöter
Distriktsguvernörer 
RI:s och Foundations kommittéledamöter, arbetsgruppsmedlemmar, 
rådgivare, representanter, studieledare och medlemmar i resursgrupper 
(inklusive Rotarysamordnare och regionala samordnare för Rotary 
Foundation – RRFC)
Nominerade RI-styrelseledamöter
Förutvarande guvernörer (efter tjänstgöringsår)
Tillträdande ledamöter i Foundations styrelse
Tillträdande guvernörer

Under officiella Rotaryfunktioner ska ämbetsmän enligt etikettsregler titu-
leras endast en gång. Det ämbete en rotarian för tillfället innehar har företräde 
framför tidigare ämbeten och tidigare ämbeten har företräde framför framtida 
ämbeten; rotarianer som innehar mer än ett ämbete rangordnas efter det högsta 
ämbetet. Medföljande makar har samma rang. 

Guvernören	ska	planera,	främja	och	leda	alla	officiella	distriktsmöten,	för-
utom när annorlunda uttryckligen anges. 

Efter den obligatoriska rangordningen ovan rekommenderas följande rang-
ordning, som kan ändras för att passa lokala seder och bruk:

Ledamöter i regionala och zonkommittéer
Assisterande guvernörer
Distriktssekreterare/-skattmästare
Ledamöter i distriktskommittéer
Klubbpresidenter
Tillträdande klubbpresidenter
Vicepresidenter i klubbarna
Klubbsekreterare
Klubbskattmästare
Klubbmästare
Andra ledamöter i klubbarnas styrelser
Ordförande i klubbkommittéer
Förutvarande assisterande guvernörer
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Rotarianer
Rotary Foundations alumner
Rotarianers familjer

Under distriktsmöten kan besökande rotarianer från ett annat land placeras 
före rotarianer på platsen av samma rang, som en artighetsgest gentemot gäster.

Högt placerade icke-rotarianer kan ges en högre rangordning enligt lokalt 
bruk. Klubbar och distrikt uppmuntras att informera gäster om rotarianer pla-
ceras före icke-rotarianer. (RI:s policysamling 26.090.) 
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4 Rotary Foundation

Rotary Internationals Rotary Foundation grundades år 1917 som en gåvofond. 
Vid	1928	års	kongress	fick	den	namnet	Rotary	Foundation.	År	1931	inrättades	
Foundation som en stiftelse för att sedan 1983 etableras som en icke-vinstbring-
ande juridisk person (corporation) i den amerikanska staten Illinois. Rotary 
Foundation arbetar uteslutande för välgörande och utbildningsändamål under 
ledning av Rotary Foundations styrelse (trustees), i överensstämmelse med 
Foundations inregistreringsurkund (articles of incorporation) och stadgar. Rotary 
Foundations stadgar och utdrag ur inregistreringsurkund återfinns i del fem i 
den här handboken.

Rotary Foundations uppdrag
Det är Rotary Foundations uppdrag att möjliggöra för rotarianerna att främja 
internationellt samförstånd, goodwill och fred genom att förbättra hälsa, ge 
stöd till utbildning och lindra fattigdom. (TRF:s policysamling 1.040.)

RI:s styrelse och Rotary Foundations styrelse är uttryckligen engagerade för 
att nå målet för polioutrotningen och avsluta programmet PolioPlus; att betona 
och stärka pedagogiska och kulturellt inriktade program som främjar goodwill 
och samförstånd; att betala ut bidrag för att tillgodose humanitära behov i alla 
delar av världen och att bygga ut programmen avsedda att stärka fredliga rela-
tioner bland alla människor. (TRF:s policysamling 1.030.)

Tillsättning och struktur för Rotary Foundations styrelse (trustees)
Paragraf 22 i RI:s stadgar föreskriver att Rotary Foundations styrelse ska bestå 
av 15 ledamöter, som var och en nominerats av tillträdande RI-presidenten och 
valts av RI-styrelsen, året innan de tillträder sitt ämbete. Foundations styrelse 
beslutar vilka kommittéer den vill tillsätta och vilka uppgifter som tilldelas var 
och en av kommittéerna. (Foundations stadgar 6.1.) Ordföranden i Foundations 
styrelse tillsätter ledamöter och ordförande i alla kommittéer och underkom-
mittéer (TRF:s policysamling 2.020.2.); dessa finns angivna i Official Directory.

Rotary Foundations generalsekreterare
RI:s generalsekreterare tjänstgör som generalsekreterare för Rotary Foundation. 
Generalsekreteraren	är	Rotary	Foundations	operativa	chef,	under	överinseende	
av Rotary Foundations styrelse och ordförande, och är ansvarig för att omsätta 
Foundations styrelses policy och för allmän förvaltning och administration av 
Foundation.	(Foundations	stadgar	5.9.)	Generalsekreteraren	kan	delegera	en	
eller alla av ovanstående uppgifter till lämpliga RI-anställda.

Distriktskommittén för Rotary Foundation
RI-styrelsen och Rotary Foundations styrelse har beslutat att varje guver-
nör, i god tid innan han/hon tillträder sitt ämbete, ska utse alla ledamöter 
till en distriktskommitté för Rotary Foundation (District Rotary Foundation 
Committee – DRFC). I kommittén ingår en ordförande och sju underkommitté-
ordförande. För att distriktskommittén för Rotary Foundation ska vara effektiv 
måste kontinuitet i ledarskapet förutses och därför tillsätts ordföranden för tre 
år; han/hon kan avsättas på välgrundad anledning. Avsättning på välgrundad 
anledning måste i förväg godkännas av ordföranden i Foundations styrelse. 
Distriktsguvernören (om vald) för vart och ett av åren under treårsperioden 
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deltar i valet av ordförande. Det är inte obligatoriskt men det rekommenderas 
att ordföranden är förutvarande guvernör. De åtta underkommittéordförandena 
som väljs av guvernören för året blir automatiskt ledamöter i sina respektive 
underkommittéer. Distriktsguvernören är fristående (ex officio) ledamot i kom-
mittén. Under guvernörens direkta ledning arbetar respektive ordförande med 
sin kommitté för att planera, samordna och utvärdera alla distriktsaktiviteter 
för Foundation.

Ledamöterna i varje underkommitté ska, i så stor utsträckning som möjligt, 
ha erfarenhet inom sina underkommittéers ansvarsområden. Underkommittéer 
ska tillsättas för att handha följande fortlöpande administrativa funktioner: 

 1) Stipendier
 2) Studiegruppsutbyte
	3)	 Bidrag
 4) PolioPlus
 5) Alumner
	6)	 Årliga	gåvor
 7) Permanenta fonden
 8) Rotarys världsfredsstipendier (TRF:s policysamling 1.060.1.3.) 
Beskrivning	av	uppgifterna	för	ordföranden	i	distriktskommittén	för	Rotary	

Foundation och för var och en av underkommittéerna finns i Handbok för 
distriktskommittén för Rotary Foundation (300-SV) och i Rotary Foundations poli-
cysamling.

Obs! Distrikt som deltar i pilotprojektet Future Vision har andra riktlinjer 
för distriktskommittén för Rotary Foundation. På www.rotary.org finns aktuell 
information.

Regionala samordnaren för Rotary Foundation
En regional samordnare för Rotary Foundation (Regional Rotary Foundation 
Coordinator – RRFC), som utsetts för en viss region eller regioner i världen, 
tjänstgör som kommunikationslänk mellan Foundations styrelse och rotaria-
ner. RRFC och hans/hennes zonteam samarbetar aktivt med distriktsledarna 
för att sätta upp och nå distriktets mål för gåvor till Foundation och mål för 
Foundations program samt tillhandahålla effektiv utbildning för distrikts-
ämbetsmännen för Foundation. De genomför också regionala seminarier om 
Rotary Foundation för att hjälpa till att informera och utbilda rotarianer om 
Foundation. Varje zonteam är sammansatt av assisterande regionala samordna-
re för Rotary Foundation, en samordnare för Rotary Foundations alumner och 
en zonsamordnare för Rotarys satsning för polioutrotningen.

Assisterande regionala samordnare för Rotary Foundation
Assisterande regionala samordnare för Rotary Foundation (Assistant Regional 
Rotary Foundation Coordinator – ARRFC) tillsätts för att hjälpa RRFC med 
gåvor till Foundation och mål för programmen. 

Samordnare för Rotary Foundations alumner
Regionerna har en samordnare för Rotary Foundations alumner (Rotary 
Foundation alumni coordinator – RFAC), som utsetts för att uppmuntra klubbar 
och distrikt att engagera Foundations alumner i Rotarys aktiviteter, uppmana 
klubbarna att överväga alumner som tänkbara medlemmar och bidragsgi-
vare till Foundation och engagera alumner som effektiva förespråkare för 
Foundations program.
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Zonsamordnaren för poliosatsningen 
För löptiden av Rotarys 200-miljonerdollarsatsning har en zonsamordnare för 
satsningen (Zone Challenge Coordinator – ZCC) utsetts för varje region, för att 
uppmuntra klubbar och distrikt att samla in medel speciellt för att stödja insat-
serna för att utrota polio. 

EKONOMISKA FRÅGOR, STÖD TILL FOUNDATION OCH 
UPPMÄRKSAMMANDE AV DONATORER

Syftet med Foundations finansiella medel 
Inregistreringsurkund för RI:s Rotary Foundation från 1983 lämnar specifik 
information om syftet med Rotary Foundation och om hur Foundations intäkter 
och tillgångar ska användas (se del fem i den här handboken). I RI:s stadgar ges 
Rotary Foundations styrelse befogenhet att göra utbetalningar ur Foundations 
tillgångar, inklusive sådana som inte kräver RI-styrelsens godkännande. (RI:s 
stadgar 22.050.)

God förvaltning av Rotary Foundations finansiella medel 
Foundations styrelse fastställer att de finansiella medel som mottas från rota-
rianer och andra givare runt om i världen är frivilliga gåvor som speglar hårt 
arbete och engagerat stöd från givarnas sida. De donatorer som lämnar en gåva 
har anförtrott sina pengar till Rotary Foundation med tillförsikt och väl med-
vetna om att medlen kommer att användas på ett effektivt sätt och för de ända-
mål de var avsedda för.

Därför understryker Rotary Foundations styrelse, som fungerar som förval-
tare av de skänkta medlen, betydelsen av att alla ekonomiska frågor för alla 
aktiviteter i samband med Rotary Foundations program handhas på rätt sätt. 
För att säkerställa att medlen verkligen sätts in effektivt, för de syften de var 
avsedda för, är Foundations styrelse beroende av integritet hos de distrikt, 
klubbar och rotarianer som genomför projekten. Foundations styrelse kommer 
omgående att undersöka alla oriktigheter, som den får kännedom om, och fatta 
de beslut som erfordras.

Mottagaren av ett bidrag, bidragets sponsor och alla andra som är engage-
rade i ett projekt förväntas:

 1) betrakta Rotary Foundations medel med vördnad och alltid skydda dem 
från förlust, missbruk och felanvändning och säkerställa att medlen 
endast används för ett fastställt syfte, som noggrant tolkas.

 2) med största möjliga uppmärksamhet söka förhindra att en uppfattning 
uppstår om att Rotary Foundations medel används på ett felaktigt sätt, 
antingen hos rotarianer eller hos allmänheten. Uppmärksamheten bör 
sträcka sig utöver den uppmärksamhet som ägnas användningen av pri-
vata och kollektiva medel.

 3) säkerställa fackkunnig och fullständig uppsikt över projekt och en klar 
uppdelning av ansvaret.

 4) genomföra alla finansiella transaktioner och projektaktiviteter, som har 
samband med bidrag, åtminstone på samma nivå som normala affärsö-
verenskommelser och alltid i samklang med ”Deklaration för rotarianer i 
affärs- och yrkeslivet” och helt i Fyrafrågeprovets anda.

 5) omedelbart rapportera varje oriktighet beträffande aktiviteter som har 
samband med bidrag från Rotary Foundation.

 6) se till att projekt genomförs som de godkänts av Foundations styrelse när 
bidraget tilldelades. För alla avvikelser från överenskomna villkor eller 
ändringar i realiserandet av ett projekt måste först skriftligt godkännande 
ha lämnats av Rotary Foundation.
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 7) genomföra opartiska granskningar eller revisioner av ekonomi och pro-
jektarbete i överensstämmelse med gällande policy och riktlinjer som 
utfärdats av Foundations styrelse.

 8) i tid detaljerat rapportera om både program och finansiella aktiviteter.
 9) vara ansvariga för att på lämpligt sätt ta sig an alla problem beträffande 

projektarbetet, om vilka meddelande har skickats. 
 10) uppvisa transparens för affärstransaktioner i samband med Rotary 

Foundations program, bidrag och stipendier, genom att arbeta på ett sätt 
som undviker alla verkliga eller uppfattade intressekonflikter. (TRF:s poli-
cysamling 7.020.)

Årlig oberoende finansiell granskning av humanitära bidrag 
Alla mottagare av humanitära bidrag från Rotary Foundation uppmuntras att 
genomföra en opartisk årlig granskning. Sådana granskningar är obligatoriska 
för bidrag på 25 001 USD eller mer.

Avdragsrätt för gåvor i inkomstdeklaration
I vissa länder kan gåvor till Rotary Foundation eller liknande organisationer 
dras av från den beskattningsbara inkomsten eller tillföras en kategori med för-
delaktigare beskattning. Klubbar och enskilda bör höra sig för hos sina lokala 
skattemyndigheter, om gåvor till Foundation berättigar till skattereduktion i 
deras respektive länder.

I USA har Rotary Foundation klassificerats som en fristående, skattebefriad 
välgörenhetsinrättning, enligt avsnitt 501(c)(3) i ”US Internal Revenue Code”. 
Vidare har amerikanska skattemyndigheterna klassificerat Foundation som en 
”icke privat enhet/stiftelse” enligt avsnitt 509(a) i ”US Internal Revenue Code”. I 
Australien,	Brasilien,	Indien,	Kanada,	Storbritannien	och	Tyskland	är	för	närva-
rande en del gåvor avdragsgilla eller beskattas fördelaktigare.

Associerade stiftelser
Ett begränsat antal associerade stiftelser finns i länder där rotarianer kan erhål-
la skatteförmåner med hjälp av den associerade stiftelsen. Foundations styrelse 
har fastställt kriterier och riktlinjer, som måste uppfyllas innan en associerad 
stiftelse kan bildas. Associerade stiftelser måste godkännas av och rapportera 
till Foundations styrelse. 

Insamling av medel till Foundation
Guvernören,	i	sin	egenskap	av	RI-ämbetsman,	har	direkt	ansvar	för	att	främja	
Rotary Foundation inom sitt distrikt, för att skapa bättre kännedom om och 
ökat stöd för Foundations målsättning att främja internationellt samförstånd 
och fred. Alla gåvor måste granskas enligt Foundations riktlinjer för vilka 
gåvor som kan tas emot. Riktlinjerna finns på www.rotary.org.

SHARE-systemet
Deltagande i Foundations program är en viktig del av Foundations framgång. 
För att ge distrikten medbestämmande om hur bidragen ska användas och 
möjlighet att delta i programmen i största möjliga utsträckning, har Rotary 
Foundations styrelse utvecklat SHARE-systemet, som ligger till grund för för-
delningen av medlen. Inom ramen för SHARE-systemet:

 1) delar rotarianer sina resurser med sina Rotarykamrater runt om i världen.
 2) delar Rotary Foundations styrelse en del av sitt beslutsfattande med 

distrikten.
 3) delar rotarianer Rotary med hela världen genom Foundation.
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Alla distrikts SHARE-gåvor	till	Årliga	programfonden	delas	upp	i	två	
kategorier: DDF-medel (District Designated Fund – DDF) och Världsfonden. 
Fördelningen mellan dessa båda fonder är 50 procent till DDF och 50 procent 
till	Världsfonden.	Gåvor	som	lämnas	under	ett	visst	år	kan	användas	tre	år	
senare. Distrikten kan använda sina DDF-medel för ambassadörsstipendier, 
förenklade distriktsbidrag, distriktets del för ett matchande bidrag och andra 
Foundation-program, som distriktet väljer att delta i. Världsfonden ger stöd till 
andra Foundation-program som t ex Rotarys fredscenter, studiegruppsutbytet, 
Foundations matchning av matchande bidrag och andra Foundation-program 
som beslutas av Foundations styrelse. (TRF:s policysamling 17)

Ytterligare information om SHARE-systemet finns i Handboken för distrikts-
kommittén för Rotary Foundation (300-SV) och Snabbfakta om Rotary Foundation 
(219-SV) liksom i Rotary TRF:s policysamling.

Obs! Distrikt som deltar i pilotprojektet Future Vision har andra möjligheter 
att använda DDF-medel. På www.rotary.org finns aktuell information.

Gåvor till Foundation
Gåvor	till	Rotary	Foundation	är	frivilliga.	Därför	får	inte	formulären	för	ansö-
kan om medlemskap i en klubb innehålla hänvisning till gåvor till Foundation 
som villkor för medlemskap. En Rotaryklubbs stadgar får inte innehålla 
föreskrifter som fastställer att gåvor till Rotary Foundation utgör ett villkor 
för medlemskap och hänvisningar till sådana gåvor på identitetskort för 
Rotarymedlemskap är inte tillåtna. (RI:s policysamling 5.050.7.)

Guvernörerna	föreslås	att	över	reguljära	kanaler,	som	t	ex	distriktskommittén	
för Rotary Foundation, distriktssamrådet, seminarier om Rotary Foundation 
på distrikts- och klubbnivå och klubbesök, betona betydelsen av att rotarianer 
och Rotaryklubbar lämnar årliga gåvor till Rotary Foundation. Alla rotarianer 
ska	uppmuntras	att	bidra	med	100	USD	eller	mer	till	Rotary	Foundations	Årliga	
programfond varje år för att stödja fortsatt tillväxt för Foundations program. 
Rotarianer uppmuntras också att överväga att i sina testamenten eller annan 
arvsplan förutse en gåva till Permanenta fonden.

Gåvor,	oberoende	av	storlek,	kan	lämnas	till	följande	tre	fonder:
 1) Årliga programfonden, den främsta källan för finansiering av Foundations 

program.	Gåvor	används	cirka	tre	år	efter	att	de	betalats	in.
 2) Permanenta fonden, en gåvofond från vilken tillgänglig avkastning betalas 

ut för att stödja Foundations program. Syftet med Permanenta fonden är 
att sörja för en miniminivå av programverksamhet och underlätta för nya 
och utökade program i framtiden. RI uppmuntrar rotarianer att överväga 
att lämna särskilt stöd till Permanenta fonden för att visa att de tror på 
Rotary, som en rörelse som består genom århundraden och som en ledare i 
världen för internationella serviceinsatser. 

 3) PolioPlus-fonden, en fond som betalar ut alla bidrag för att stödja PolioPlus-
programmet och programmets mål att utrota polio i hela världen.

Möjligheter till uppmärksammande för enskilda gåvor 
Donatorer bidrar till Rotary Foundation för att stödja Foundations program. För 
att uttrycka erkänsla till donatorer erbjuder Rotary Foundations styrelse olika 
typer av uppmärksammanden. Alla gåvor gottskrivs en Rotaryklubb som väljs 
ut av donatorn.

Rotary Foundation Sustaining Member
En Rotary Foundation Sustaining Member är en person som per år ger 100 USD 
eller	mer	till	Årliga	programfonden.
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Paul Harris Fellow
En Paul Harris Fellow är en person som bidrar med 1 000 USD eller i vars 
namn det beloppet bidras. De vanligaste typerna av gåvor som tillgodoräk-
nas	för	en	Paul	Harris	Fellow-utmärkelse	är	gåvor	till	Årliga	programfonden.	
Följande öronmärkta gåvor kan också tillgodoräknas för en Paul Harris Fellow-
utmärkelse: PolioPlus och sponsordelen av godkända humanitära bidrag. En 
ny Paul Harris Fellow får på förfrågan ett personligt diplom med en presenta-
tionsfolder och en kavajnål. Paul Harris Fellow-medaljer kan köpas från Rotary 
Publications Order Services eller från det internationella kontor som betjänar 
din region (Zürich). 

Multiple Paul Harris Fellow
En Multiple Paul Harris Fellow är en Paul Harris Fellow som bidragit med, 
eller i vars namn bidragits med, ytterligare gåvor på 1 000 USD till Foundation. 
En Multiple Paul Harris Fellow får på förfrågan en kavajnål med en safir- eller 
rubinliknande sten, beroende på vilken gåvonivå han/hon nått. 

Paul Harris Society
Paul Harris Society (Paul Harris-loger) är ett bevis på erkännande som handhas 
av distriktet för enskilda personer, som väljer att personligen bidra med 1 000 
USD	eller	mer	varje	år	till	Årliga	programfonden,	PolioPlus,	PolioPlusPartners	
eller programmet för humanitära bidrag. De enskilda distrikten hanterar 
alla erkännanden i samband med programmet och förfrågningar ska riktas 
direkt till distriktet. Paul Harris Society-gåvor kan tillgodoräknas för Rotary 
Foundation	Sustaining	Member	(endast	gåvor	till	Årliga	programfonden),	Paul	
Harris Fellow, Multiple Paul Harris Fellow och erkännande som Major Donor.

Benefactor och Bequest Society
En person som skriftligen meddelar Rotary Foundation att han eller hon har 
tagit upp Rotary Foundation i sitt testamente eller annan arvsplan eller som 
skänker en kontant gåva på 1 000 USD eller mer till Permanenta fonden får ett 
erkännande	av	Foundations	styrelse	som	Benefactor.	Benefactors	får	ett	tack-
brev, ett minnesdiplom och ett märke som kan sättas fast på kavajnålen för 
Rotary eller för Paul Harris Fellow.

Enskilda personer eller par som tagit upp Rotary Foundation i ett officiellt 
gåvolöfte på minst 10 000 USD har även möjlighet att bli medlemmar i Rotary 
Foundations	Bequest	Society.	Medlemmar	har	möjlighet	att	få	en	graverad	kris-
tallpjäs	och	en	Bequest	Society-kavajnål,	som	visar	att	de	lämnat	ett	gåvolöfte.

Såvida inte annorlunda anges av donatorer placeras mottagna gåvor 
i Permanenta fonden och den del som årligen utbetalas överförs till 
Världsfonden.

Major Donor (donator av större gåva)
Enskilda personer eller par, vars sammanlagda gåvor uppgår till 10 000 USD får 
ett erkännande som Major Donor. Alla gåvor till Rotary Foundation tas med i 
den sammanlagda summan, oberoende av vad gåvan avsetts för. Från och med 
januari 2011 uppmärksammas donatorer av större gåvor på sju gåvonivåer och 
kan välja att få en graverad kristallpjäs och en Major Donor-kavajnål som visar 
deras gåvonivå.

Arch C. Klumph Society
Enskilda personer eller par, vars sammanlagda gåvor når 250 000 USD eller 
mer, blir upptagna som medlemmar i Arch C. Klumph Society, som uppkal-
lats efter Rotary Foundations grundare. Från och med januari 2011 har Arch C. 
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Klumph Society tre erkännandenivåer. Medlemmar i Arch C. Klumph Society 
har möjlighet att få ett personligt diplom, delta i en särskild introduktionsce-
remoni och få sina foton och biografier upphängda på den interaktiva Arch C. 
Klumph-utställningen på RI:s huvudkontor. 

Möjligheter att namnge donationer
En namngiven gåvofond kan inrättas med en donation till Permanenta fonden. 
Kapitalet av en sådan gåva betalas aldrig ut, medan en del av de utbetalbara 
intäkterna varje år ställs till förfogande för specifika Rotaryprogram eller pro-
jekt, enligt beslut av donatorn.

Donatorer kan också lämna direkta större gåvor för att finansiera ett ambas-
sadörsstipendium, Rotary-fredsstipendium eller ett studiegruppsutbyte, som 
betalas ut endast en gång.

Detaljerad information om alla gåvor och möjligheter att namnge gåvor finns 
att få från RI:s internationella kontor och på www.rotary.org. Möjligheter till 
uppmärksammanden beror på gåvans storlek.

Möjligheter till uppmärksammanden i form av en vimpel till Rotaryklubbar

Tre klubbar med de högsta per capita-gåvorna till Årliga programfonden 
Den här utmärkelsen tilldelas tre klubbar med de tre högsta per capita-gåvorna 
i varje distrikt (minst 50 USD per capita) i slutet av Rotaryåret. 

Varje rotarian, varje år-klubb (Every rotarian, every year – EREY)
Utmärkelsen tilldelas klubbar som når totalt minst 100 USD i per capita-gåvor 
och i vilka 100 procent av alla aktiva medlemmar deltar med valfritt gåvobe-
lopp	till	Årliga	programfonden	under	Rotaryåret.	Utmärkelsen	baseras	på	anta-
let aktiva medlemmar 30 juni och tilldelas i slutet av Rotaryåret.

100% Rotary Foundation Sustaining Member-klubb
Utmärkelsen tilldelas klubbar som når minst 100 USD i per capita-gåvor och i 
vilka 100 procent av alla aktiva medlemmar deltar med 100 USD eller mer till 
Årliga	programfonden	under	Rotaryåret.	Utmärkelsen	baseras	på	antalet	aktiva	
medlemmar 30 juni och tilldelas i slutet av Rotaryåret.

100% Paul Harris Fellow-klubb
En engångsutmärkelse som delas ut vid valfri tidpunkt under Rotaryåret 
till klubbar i vilka alla aktiva medlemmar tilldelats en Paul Harris Fellow-
utmärkelse. Klubben tas också med på listan över 100% Paul Harris Fellow-
klubbar som upprätthålls på RI:s webbplats.
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5 Användning av och skydd för  
Rotarys märken

I	RI:s	stadgar	står	följande:	”Bevarande	av	RI:s	immateriella	egendom.	Styrelsen	
ska vidmakthålla och skydda Rotarys emblem, märke eller andra insignier till 
användning och nytta uteslutande för alla rotarianer.” (RI:s stadgar 18.010.) Det 
är därför RI-styrelsens uppgift att med oinskränkt befogenhet vidmakthålla, 
bevara och på alla sätt skydda användningen av RI:s immateriella egendom. För 
att utföra uppgiften äger, skyddar och kontrollerar RI-styrelsen användningen 
av RI:s immateriella egendom i hela världen, inklusive varumärken och service-
märken som gemensamt hänvisas till som ”Rotarys märken”. 

Rotarys märken omfattar märken som innehåller ordet ”Rotary”, Rotarys 
emblem och många andra märken, av vilka några återges nedan:

•	Annual	Programs	Fund	for	Support	Today®

•	Doing	Good	in	the	World
•	Each	Rotarian:	Reach	One,	Keep	One
•	End	Polio	Now
•	Every	Rotarian,	Every	Year
•	 Fellowship	Through	Service	
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•	A	Global	Network	of	Community	Volunteers
•	Studiegruppsutbyte	(Group	Study	Exchange	–	GSE)
•	GSE
•	Humanity	in	Motion
•	 Interact®

•	 Interact	Club®

•	 Interactive®

•	 International	H2O Collaboration
•	 Interota®

•	One	Profits	Most	Who	Serves	Best
•	Paul	Harris®

•	Paul	Harris	Fellow®

•	Paul	Harris	Society
•	The	Permanent	Fund	to	Secure	Tomorrow®

•	PolioPlus®

•	PPH
•	Preserve	Planet	Earth	(Bevara-planeten-jorden, miljövård) 
•	RCC
•	Revista Rotaria®

•	RI®

•	RITS®

•	Rotaract®

•	Rotaract	Club®

•	Rotaria®

•	Rotarian®

•	The Rotarian®

•	Rotary®

•	Rotary Canada
•	Rotary	Club®

•	Rotary	Community	Corps	(Rotarys samhällskårer) 
•	The	Rotary	Foundation®

•	The	Rotary	Foundation	of	Rotary	International®
•	Rotary	Images
•	Rotary	International®

•	Rotary	International	Travel	Service®

•	Rotary Leader
•	Rotary.org
•	Rotarian Video Magazine
•	Rotary World®

•	Rotary	World	Magazine	Press
•	Rotary	Youth	Exchange	(Rotarys ungdomsutbyte)
•	 	Rotary	Youth	Leadership	Awards	(Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare 

– RYLA)
•	RVM
•	RWMP
•	RYE
•	RYLA®

•	 Service	Above	Self®

•	TRF
•	WCS
•	World	Community	Service	(Världssamhällstjänst)
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Rotarys märken omfattar också RI-presidentens tema för året och loggor till 
temat, loggor för RI:s Convention (RI-kongressen) på olika platser samt eventu-
ellt nya märken som tillkommer för att svara på medlemmarnas aktuella behov. 
Rotaryklubbar, Rotarydistrikt och andra Rotaryorganisationer kan använda 
Rotarys märken enligt RI-styrelsens riktlinjer. (RI:s policysamling 33.005.) 
Användningsrätten överför dock inga äganderättigheter för Rotarys märken till 
medlemmarna. De globala äganderättigheterna förblir hos RI i enlighet med 
stadgarna, för att upprätthålla integritet och exklusivitet för Rotarys märken 
och bevara och skydda dem till användning för rotarianer i hela världen. (RI:s 
stadgar 18.010.) Rotarys märken kan laddas ner från www.rotary.org och får 
användas av medlemskåren i enlighet med RI:s riktlinjer.

Ordet Rotary och Rotarys emblem är inregistrerade varu- och servicemärken 
i över 60 länder och fler länder tillkommer varje år. Andra Rotarymärken är 
också inregistrerade i ett mer begränsat omfång, men Rotary gör anspråk på 
äganderätten till alla Rotarymärken i hela världen. Inregistrering av RI:s imma-
teriella egendom ökar sammanslutningens exklusiva rätt att använda Rotarys 
märken och stärker RI:s ställning för att förebygga missbruk av enskilda perso-
ner och andra organisationer. (RI:s policysamling 34.010.7.) Förutom inregistre-
ring bidrar olika nationella lagar och domstolsutslag till att öka RI:s skydd för 
Rotarys märken. RI skyddar dessutom Rotarys märken genom registrering av 
domännamn och licensiering av rätten att använda Rotarys märken på varor 
och i publikationer, genom utarbetande av riktlinjer för deras användning av 
medlemmarna samt genom att kontrollera och följa upp tredje parts använd-
ning av märkena eller liknande märken.

Användning av Rotarys märken av Rotaryklubbar, Rotarydistrikt och  
andra Rotaryorganisationer
Ordet ”Rotary” när det står ensamt hänvisar i regel till hela organisationen 
Rotary International. Ordet ”Rotary” innebär också organisationens målsätt-
ning och principer. Ordet ”Rotary” där det står ensamt, får endast användas 
såsom antagits i RI:s grundlagsdokument eller som RI-styrelsen godkänner. 
En klubb eller grupp av klubbar får inte fungera under ett annat namn än det 
namn under vilket den bildades av RI. (RI:s policysamling 33.010.4., 33.020.6., 
33.020.10., 33.020.11., 34.050.4.)

Ordet ”rotarian” används uteslutande för att beskriva en medlem i en 
Rotaryklubb och i namnet på den officiella tidskriften The Rotarian. (80-102, RI:s 
grundlag 13, RI:s policysamling 33.020.13., 51.010.2.)

Namn och material för projekt och program
När ordet ”Rotary” används i samband med eller i namnet för en Rotaryklubbs, 
ett Rotarydistrikts eller annan Rotaryorganisations aktivitet, måste det för-
knippa aktiviteten direkt med klubben, distriktet eller Rotaryorganisationen 
och inte med RI, varken direkt eller indirekt. Om ett projekt eller program 
identifieras enbart med ordet ”Rotary” eller Rotaryemblemet skulle det kunna 
innebära att det är ett RI-projekt eller ett RI-program, speciellt som Rotarys 
emblem innehåller orden ”Rotary International”. Därför kräver RI-styrelsens 
riktlinjer att Rotaryorganisationens namn används och inte bara ordet ”Rotary” 
i namnet för en aktivitet i form av ett projekt eller ett program. På liknande 
sätt föreskriver RI-styrelsens riktlinjer att namnet på Rotaryorganisationen 
eller andra Rotarymärken anges tillsammans med Rotarys emblem på alla 
varor som används i samband med dessa typer av aktiviteter. Namnet på 
Rotaryorganisationen ska placeras i närheten av och lika framträdande som 
Rotaryemblemet eller andra Rotarymärken, på alla varor som används för akti-
viteten. (Om aktiviteten är ett projekt eller program för ett distrikt eller gemen-
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samt för flera distrikt, måste det godkännas enligt RI-styrelsens riktlinjer för 
sådana aktiviteter.) Användningen av identifierande information säkerställer att 
erkännande tilldelas rätt Rotaryorganisation. Till exempel:

Korrekt användning Felaktig användning
Rotarydistrikt 0000:s program Rotarys program för trädplantering 
för trädplantering

Rotaryklubben i (klubbens namn) Projektort
Rotarys emblem måste alltid återges i sin fullständiga form. Det är inte tillå-

tet att använda förkortningar, prefix eller suffix som till exempel ”Rota”. Det är 
inte tillåtet att ändra, skymma eller modifiera Rotarys märken.

Rotarianer som planerar ett projekt eller program för klubb, distrikt, flera 
distrikt eller Rotaryorganisation och som önskar ta med namnet ”Rotary”, 
Rotarys emblem eller andra Rotarymärken utan ytterligare identifierande 
information, måste först inhämta RI-styrelsens godkännande. Rotarianer 
som samordnar pågående klubb-, distrikts-, flerdistrikts- eller andra 
Rotaryorganisationers projekt och program (omfattar även läkarbanker), ska 
kontrollera hur namn och emblem används och göra nödvändiga ändringar i 
namnet på projekt eller program och på varor, i överensstämmelse med dessa 
riktlinjer. (RI:s policysamling 16.030., 33.010.4., 33.020.6.) 

Det är inte tillåtet att använda ordet ”Rotary” i samband med eller i benäm-
ningen av en aktivitet, som inte helt kontrolleras av en klubb eller grupp av 
klubbar, eller i samband med eller i namnet på en organisation där enskilda 
eller organisationer ingår, som inte är rotarianer eller en del av Rotary. (RI:s 
policysamling 33.020.7., 33.020.8., 33.020.9., 33.020.10., 33.020.11., 33.010.12.)

Namn och domännamn i tryckta och elektroniska publikationer
RI:s officiella tidskrift, The Rotarian, är den enda publikation som får använ-
da ordet ”rotarian” i sitt namn. Rotaryklubbar, Rotarydistrikt och andra 
Rotaryorganisationer ska avstå från att använda ordet ”Rotarian” som en del av 
namnet på sina publikationer. (80-102, RI:s policysamling 33.020.13.)

En Rotaryorganisations webbplats är en publikation, på samma sätt som en 
Rotaryorganisations nyhetsbrev är en publikation. Innehåll och utformning av 
sådana publikationer måste överensstämma med gällande RI-riktlinjer, inklu-
sive riktlinjer som gäller användningen av Rotarys märken och sådana som 
förbjuder rundskrivelser och värvning. Särskilt när namnet ”Rotary”, Rotarys 
emblem eller andra Rotarymärken anges ska Rotaryorganisationer använda 
identifierande information för organisationen i namnet. När ett domännamn 
väljs som innehåller ordet ”Rotary” måste Rotaryorganisationer också ta med 
information som ytterligare identifierar Rotaryorganisationen ifråga och inte 
enbart använda ordet ”Rotary”. Till exempel:

Korrekt användning Felaktig användning
www.anytownrotaryvillage.org www.rotaryvillage.org
www.anytownrotaryclub.org www.rotarian.org
www.rotarydistrict0000.org www.riactivity.org
www.anytownrotaryclubproject.org  www.rotaryproject.org (RI:s policy-

samling 52.020.1.)
Innan Rotaryorganisationer registrerar domännamn rekommenderas de att 

höra sig för hos CDS-representanten (Club and District Support – CDS) på RI 
för att säkerställa att det föreslagna namnet överensstämmer med RI-styrelsens 
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riktlinjer. RI-styrelsen har tagit fram detaljerade riktlinjer för hur man väljer 
domännamn och registrerar och upprätthåller namnet (se RI:s policysamling 
52.020.1. och www.rotary.org). 

Namn på Foundation-aktiviteter
En klubb eller ett distrikt kan använda namnet ”Rotary” i samband med klub-
bens eller distriktets Foundation-aktiviteter, förutsatt att sådan användning 
följer följande föreskrifter:

 1) Användningen hänför aktiviteten till klubben eller distriktet och inte  
till RI.

 2) Ordet ”International” används inte i samband med eller i namnet för klub-
bens eller distriktets Foundation-aktivitet.

 3) Namnet på klubbens eller distriktets Foundation-aktivitet börjar med 
klubbens namn eller distriktsbeteckningen.

 4) Orden ”Rotary” och ”Foundation”, när de används i samband med en 
klubbs eller ett distrikts Foundation-aktivitet, anges separat i namnet på 
aktiviteten. (RI:s policysamling 31.030.15., 33.020.5.)

Användning tillsammans med andra organisationers märken
Rotarys märken ska inte användas tillsammans med något annat emblem 
eller logga på ett sätt som gör att en betraktare drar slutsatsen att det finns 
ett samband mellan RI och den andra organisationen eller institutionen, 
som symboliseras av det andra emblemet eller annan logga, såvida inte ett 
sådant erkänt samband består. När Rotaryklubbar, Rotarydistrikt eller andra 
Rotaryorganisationer samarbetar med andra lokala organisationer – kom-
mersiellt eller på annat sätt – inkommer ofta förfrågningar om att visa 
Rotaryemblemet eller andra Rotarymärken tillsammans med andra emblem 
eller märken. I RI:s grundlagsdokument godkänns inte sådan användning, med 
undantag för begränsad sponsring eller samarbetsförhållande (RI:s policysam-
ling 33.010.10., 34.050.8.) enligt de riktlinjer som utfärdats av RI-styrelsen. (RI:s 
policysamling 11.040.6., 33.010.11., 35.010., 35.010.1., 35.010.2., 35.010.3.) Kontakta 
RI-sekretariatet för aktuell information. RI-styrelsen har också nekat till att 
ge andra organisationer tillstånd att använda Rotarys emblem eller andra 
Rotarymärken eller för sådana organisationer att använda Rotarys emblem eller 
andra Rotarymärken i sina emblem och loggor, oberoende av hur hedervärt syf-
tet är. (RI:s policysamling 33.020.8., 33.020.9., 33.020.10.) 

RI-styrelsen har engagerat sig för omsorgsfull utveckling av möjlig-
heter till sponsorskap, partnerskap och strategiska allianser för RI. Det 
omfattar att utveckla riktlinjer att användas av klubbar, distrikt och andra 
Rotaryorganisationer (riktlinjer finns i RI:s policysamling 11.040.6.). När 
Rotaryklubbar, Rotarydistrikt eller andra Rotaryorganisationer samarbetar med 
icke-Rotaryorganisationer inom ramen för projekt, ska den enhetliga utform-
ningen av allt främjande material, inklusive tryckt material eller varor på vilka 
Rotaryemblemet eller andra Rotarymärken förekommer, gestaltas så att de två 
emblemen inte används i kombination. Det bästa är att under sådana omstän-
digheter ange vem som genomför projektet och hur länge det pågår. Namnet 
på deltagande Rotaryklubbar, distrikt eller andra Rotaryorganisationer måste 
naturligtvis klart anges. Styrelsen har utfärdat riktlinjer för denna form av 
användning. Riktlinjerna innehåller särskilda bestämmelser för hur Rotarys 
märken ska användas av sponsrande företag och samarbetande organisationer. 
(RI:s policysamling 33.010.11.) Kontakta sekretariatet för den senaste versionen 
av respektive riktlinje.
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Inköp av varor med Rotarys märken
Rotaryklubbar, distrikt och andra Rotaryorganisationer uppmuntras att köpa 
Rotary-emblemvaror endast från auktoriserade återförsäljare som är innehavare 
av RI-licens. Ibland behöver rotarianer tillverka speciella varor med Rotarys 
märken för ett särskilt evenemang eller syfte. Alla rotarianer uppmanas att 
alltid först vända sig till Rotarys licenstagare för specialtillverkade varor med 
Rotaryemblem och att söka sådana varor hos ickelicenstagare endast när 
sådana varor inte rimligen är tillgängliga från någon av RI:s licenstagare. I 
varje enskilt fall måste leverantören utan licens inhämta särskilt tillstånd från 
RI-avdelningen ”Licensing Section” för att använda Rotarys märken. (RI:s poli-
cysamling 34.040.1., 34.010.5.)

Försäljning av varor med Rotarys märken
Klubbar, distrikt och andra Rotaryorganisationer kan utan licens från RI sälja 
varor med Rotarys märken för ett insamlingsevenemang, när de främjar projekt 
som pågår under begränsad tid och insamlingen är begränsad till ett evene-
mang. Varor som säljs i samband med sådant särskilt projekt och som kvalifice-
rar sig för det här undantagandet från RI:s licenssystem, måste vid sidan av ett 
av Rotarys märken uppvisa:

 1) Ytterligare information som identifierar Rotaryklubbens, Rotarydistriktets 
eller annan Rotaryorganisations namn, vilket ska anges i närheten av 
Rotarys märken och på lika framträdande plats.

 2) Namnet på insamlingsevenemanget eller projektet.
 3) Datum för eller längden på evenemanget eller projektet. (RI:s policysam-

ling 34.040.2.)
Varor som inte uppfyller ovanstående kriterier måste licensieras av RI. Att 

sälja varor utgör inte i sig ett ”evenemang” enligt syftet i det här undantaget 
från RI:s riktlinjer för licensiering.

Rotarianers användning av Rotarys märken
I RI:s grundlag fastställs att ”medlem av en klubb benämns rotarian och äger 
rätt att bära RI:s emblem, märke eller andra insignier”. (RI:s grundlag 13) 
Rotarianer uppmuntras att använda Rotarys namn och emblem på personliga 
kort och personligt brevpapper; rotarianer får dock inte använda emblemet på 
kommersiellt brevpapper eller kommersiella visitkort för enskilda rotarianer 
och de får inte heller använda Rotarys märken på annat pr-material i affärs-
sammanhang, som t ex i broschyrer, kataloger och på webbplatser. (80-102, RI:s 
policysamling 33.010.2., 33.010.3., 33.010.5., 34.050.3.)

Rotarianers användning av märken, smycken, band eller liknande, som 
anger en officiell ställning inom Rotary, står inte i harmoni med en organisa-
tion med medlemmar från affärs- och yrkeslivet. Följaktligen ogillas att sådana 
värdighetstecken används, utom i de länder där de lokala sederna föreskriver 
annorlunda (enkla och tillfälliga namnbrickor och banddekorationer tillåts dock 
när de används under RI:s Convention (RI-kongressen) och konferenser). (RI:s 
policysamling 34.040.5.)

Rotarianer får inte använda namn och emblem, Rotaryklubbars medlemslis-
tor eller andra listor över rotarianer i syfte att främja politiska kampanjer. Att 
använda Rotarys kamratskap som ett medel att få politiska fördelar överens-
stämmer inte med Rotarys anda. (RI:s policysamling 33.020.1.) 



91

ANväNDNiNg Av OCH sKyDD FöR ROtARys mäRKEN

RI-ämbetsmäns och särskilt utnämnda personers användning av Rotarys 
märken
En RI-ämbetsman ska inte tillåta att hans eller hennes Rotarytitel publiceras i 
samband med hans eller hennes officiella ämbete eller medlemskap i en annan 
organisation, förutom med RI-styrelsens samtycke. De har dock inte rätt att 
använda Rotarys märken i samband med varumärken eller i brevhuvuden för 
en annan organisation eller i kommersiellt syfte. (80-102, RI:s policysamling 
33.030.2.)

Tillträdande, innevarande och förutvarande RI-ämbetsmän och rotarianer, 
som av RI-presidenten utnämnts att tjänstgöra på olika poster, har rätt att 
använda Rotarys märken i tryckta eller elektroniska publikationer, på brev-
papper och på webbplatser, som utvecklas i samband med deras roller som 
RI-ledare. Sådan användning måste åtföljas av klart angivna ämbeten, för per-
sonen ifråga, samt tjänstgöringsår i RI. För webbplatser gäller att alla ansträng-
ningar ska göras för att säkerställa att det klart framgår att det är en rotarians 
webbplats och inte RI:s webbplats, för att undvika förvirring bland rotarianer 
och eventuellt ansvar för RI. Om nödvändigt kan generalsekreteraren fordra att 
en förklaring placeras på sådana webbplatser. Användning av Rotarys märken i 
domännamn ska överensstämma med RI-styrelsens riktlinjer. (RI:s policysam-
ling 33.020.3., 33.020.4., 33.030.2., 52.020.1.) 

Användning av Rotarys märken i samband med Rotaryprogram
Emblemet kan användas i en logga som innefattar namn eller andra emblem, 
som beskriver ett Rotaryprogram, förutsatt att sådan logga står under 
RI-styrelsens fullständiga kontroll och förutsatt att emblemet på intet sätt för-
ändras eller skyms. (RI:s policysamling 31.090.8., 33.010.6., 33.040.1., 34.040.3.)

Annan tillåten användning av Rotarys märken

Registreringsskyltar
En Rotaryklubb eller ett distrikt kan samarbeta med en instans som har stat-
ligt monopol för att få nummerskyltar till ett fordon med Rotarys namn och 
emblem i syfte att göra pr för en välgörenhets- eller insamlingsaktivitet. Sådana 
projekt är befriade från licenstillverkares royaltyavgifter, förutsatt att projektet 
uppfyller följande kriterier:

 1) skyltarna måste ställas ut av ett statligt monopol
 2) får inte ha att göra med någon kommersiell satsning
 3) alla guvernörer inom det berörda området eller områdena måste godkän-

na projektet
 4) skyltarna måste uppfylla alla RI-specifikationer beträffande återgivning av 

dess immateriella egendom och en prototyp av skyltarna måste skickas till 
generalsekreteraren för godkännande

 5) en plan för hur inkomsterna ska fördelas ska sammanställas, under väg-
ledning av generalsekreteraren, för att säkerställa att inkomsterna från 
en insamling inom ramen för ett sådant projekt ska komma klubbarna 
i det berörda området(ena) och Rotary Foundation tillgodo, förutsatt att 
guvernören(erna) i det berörda området(ena) och generalsekreteraren läm-
nar sitt godkännande. (RI:s policysamling 34.070.3.)

Frimärken
En Rotaryklubb eller ett distrikt kan samarbeta med en statlig monopolinstans 
för att erbjuda frimärken, poststämplar eller andra postartiklar med Rotarys 
namn och emblem för en pr-insats och, när så är lämpligt, för en insamling för 
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välgörande ändamål. Sådana projekt är befriade från licenstillverkares royalty-
avgifter, förutsatt att projektet uppfyller följande kriterier:

 1) frimärket, poststämpeln eller annan postartikel måste utges av en instans 
med statligt monopol

 2) får inte ha att göra med någon kommersiell satsning
 3) alla guvernörer inom det berörda området eller områdena måste godkän-

na projektet
 4) den postartikel det gäller måste motsvara alla RI-specifikationer beträf-

fande återgivning av dess immateriella egendom och en prototyp av post-
artikeln och eventuellt pr-material, som t ex en förstadagsstämpel, måste 
skickas till generalsekreteraren för granskning och godkännande

 5) en plan för hur intäkterna ska fördelas ska sammanställas, under vägled-
ning av generalsekreteraren, för att säkerställa att inkomsterna från en 
insamling inom ramen för ett sådant projekt ska komma klubbarna i det 
berörda området/områdena och Rotary Foundation tillgodo, förutsatt att 
guvernören/guvernörerna i det berörda området/områdena och generalse-
kreteraren lämnar sitt godkännande. (RI:s policysamling 34.070.)

Övrigt
Det är tillåtet att använda Rotarys märken på olika sätt, som t ex:

 1) alla brevpapper och trycksaker som utfärdas av RI eller dess medlems-
klubbar (RI:s policysamling 33.010.2.)

 2) Rotarys flagga (RI:s policysamling 33.010.2., 33.010.8.)
 3) märken, standar, dekorationer och tryckt material för RI:s Convention 

(RI-kongressen) och alla andra officiella Rotaryfunktioner samt möbler 
och inredningsdetaljer (inklusive mattor) tillhörande RI eller dess med-
lemsklubbar (RI:s policysamling 33.010.2.)

 4) Rotaryklubbars vägskyltar (RI:s policysamling 33.010.2.)
 5) kavajnålar att bäras av rotarianer (80-102, RI:s policysamling 33.010.2.)
 6) artiklar för personligt bruk av eller hälsningar från rotarianer och deras 

familjer (80-102, RCP 33.010.2., 33.010.3.)
Inköp av dessa varor måste för övrigt överensstämma med licenskraven 

nedan.

Interacts och Rotaracts namn och emblem

Märkenas användning av klubbar och distrikt inom Interact och Rotaract
Interacts och Rotaracts namn och emblem (som ingår bland Rotarys märken) 
är avsedda att användas uteslutande av de klubbar som bär ovanstående namn 
och medlemmarna i de klubbarna. När dessa emblem används för att represen-
tera en viss klubb, ska klubbens namn anges tillsammans med emblemet, nära 
emblemet och ges lika framträdande plats som emblemet. På samma sätt, där 
det finns ett Interact- eller Rotaractdistrikt, kan ett sådant distrikt använda res-
pektive emblem, men bara tillsammans med en hänvisning till distriktets num-
mer och/eller namn. (RI:s policysamling 33.040.3., 41.010., 42.020.)

Att namnge publikationer
Interact- eller Rotaractemblemet får inte användas för publikationer (inklusive 
elektroniska publikationer) utan namnet på klubben eller distriktets nummer, 
med undantag för de publikationer som utges av eller under uppsikt av Rotary 
International för att användas av Rotary-, Interact- eller Rotaractklubbar när de 
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bildar eller handhar en av de klubbar de sponsrar. Rotary International tillåter 
ingen annan användning av dessa emblem och har laglig kontroll över emble-
men. (RI:s policysamling 33.040.3.)

Annan användning
I alla andra fall gäller de riktlinjer som styr användningen av Rotarys märken 
även för Interacts och Rotaracts namn och emblem, inklusive bestämmelserna i 
RI:s licenssystem. (RI:s policysamling 33.005., 34.010.)

Licensiering av Rotarys märken
Eftersom Rotarys märken är varu- och servicemärken som ägs av RI, kan endast 
de företag eller enskilda personer, som av RI tilldelats licens eller annan form 
av tillstånd, återge Rotarys märken. Många personer och företag har ansökt om 
tillstånd hos RI att få tillverka och sälja artiklar som bär Rotaryemblemet och 
andra Rotarymärken. Sådana produkter omfattar t ex kavajnålar, märken, deko-
rationer, muggar och vägskyltar. Styrelsen är medveten om sitt ansvar att vid-
makthålla och bevara RI:s emblem och i avsikt att bättre skydda Rotarys namn 
och emblem ur juridisk synpunkt har RI-styrelsen inrättat och upprätthåller 
ett licenssystem. Licensförteckningen som handhas av RI på huvudkontoret 
i Evanston innehåller för tillfället över 340 enskilda personer, Rotaryklubbar, 
Rotarydistrikt och företag som tilldelats licens för en mångfald produkter. (RI:s 
policysamling 34.010.)

Rotarys märken får inte användas på eller med någon produkt som, enligt 
RI:s mening innehåller material som är omoraliskt, bedrägligt eller anstötligt 
eller som kan nedvärdera eller låta påskina förbindelser med personer, institu-
tioner, trosföreställningar eller nationella symboler eller bringa dem i vanära 
eller vanrykte.

Licenstillverkare får inte sälja utmärkelseartiklar med avbildningar som lik-
nar Paul Harris eller innehåller orden ”Paul Harris Fellow”, ”Rotary Foundation 
Sustaining	Member”	eller	”Benefactor”.	(RI:s	policysamling	34.050.11.)

Alla företag, som för att sälja varor annonserar i The Rotarian eller i en regio-
nal tidskrift, måste ha en officiell tillverkningslicens utfärdad av RI för alla 
varor som tillverkas med Rotarys emblem eller märken. (RI:s policysamling 
34.060.1.)

För kavajnålar gäller att licens kan tilldelas oberoende av storlek, förutsatt att 
emblemet är korrekt återgivet. (RI:s policysamling 34.050.2.)

På RI är man medveten om att rotarianer ibland behöver tillverka speciella 
varor med Rotarys märken för ett särskilt evenemang eller syfte. Alla rota-
rianer uppmanas att alltid först vända sig till Rotarys licenstagare för dessa 
specialtillverkade varor och att söka sådana varor hos ickelicenstagare endast 
när sådana varor inte rimligen är tillgängliga från någon av RI:s licenstagare. I 
varje enskilt fall måste distributörer utan licens inhämta särskilt tillstånd från 
RI-avdelningen ”Licensing Section” för att använda Rotarys märken. (RI:s poli-
cysamling 34.010.5.)

Förbud att göra reklam riktad till distrikt, klubbar och rotarianer
Endast företag som har tilldelats licens att sälja artiklar med Rotarys märken 
får erbjuda distrikt, klubbar eller rotarianer sina varor, enligt de bestämmelser 
som finns angivna i dessa företags licensvillkor. Försäljare utan licens får inte i 
distrikt, klubbar eller hos rotarianer göra reklam för sina varor. (RI:s policysam-
ling 34.010.5.)
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Förbjuden användning av Rotarys märken

Rotarys märken i kombination med andra märken
Moment 18.020. i RI:s stadgar föreskriver: ”RI tillåter inte att dess namn, 
emblem, märke eller andra insignier används i kombination med något annat 
namn eller emblem.” Denna regel gäller inte för de Rotaryprogram som nämnts 
ovan och inte heller för gemensam sponsring, partnerskap eller samarbetsin-
sats. (RI:s stadgar 18.020., RI:s policysamling 33.010.10.)

Rotaryklubbar har sedan långt tillbaka varit intresserade av och har spons-
rat olika organisationer, som t ex klubbar för ungdomar. De personer som 
leder sådana klubbar eller organisationer har anhållit om att använda Rotarys 
emblem eller andra insignier för att identifiera sådana grupper och dessas med-
lemmar som anslutna till Rotary. Rotarianer uppmuntras att hjälpa och välvil-
ligt stödja alla grupper som önskar efterlikna Rotary. Hur värdefullt än syftet 
är med sådana organisationer, tillåter dock inte RI att de använder Rotarys mär-
ken. Detta ställningstagande är på intet vis avsett att avråda sådana organisa-
tioner, men RI hävdar att passande namn och insignier kan utformas av sådana 
organisationer, utan att inkräkta på Rotarys terminologi, emblem och märken. 
(RI:s policysamling 33.020.10.)

Kommersiell användning av Rotarys märken
Moment 18.020. i RI:s stadgar fastställer följande för användning av Rotarys 
namn, emblem och märken: ”Restriktioner för användning av RI:s immate-
riella egendom. Namn, emblem, märke och andra insignier för RI eller någon 
Rotaryklubb får inte av klubb eller klubbmedlem användas som varu-
märke eller särskild varubeteckning eller för annat kommersiellt ändamål.” 
Rotaryklubbar och enskilda får inte använda Rotarys emblem eller andra 
Rotarymärken som varubeteckning vid försäljning. (80-102, RI:s stadgar 18.020., 
RI:s policysamling 33.010.2., 33.010.5., 34.050.5.)

Rotarys emblem och andra Rotarymärken är symboler för tjänande och 
hög etisk standard och därför mycket attraktiva för personer som skulle vilja 
använda dem för kommersiella ändamål. Kommersiell användning av Rotarys 
märken skulle göra gällande att de varor eller tjänster som bär Rotarys märken 
har en viss kvalitet. Rotarys emblem och andra Rotarymärken är symboler för 
klubbarna och den service de lämnar och ska inte användas för andra ändamål 
än att identifiera klubbarna och klubbarnas medlemmar.

Rotarys märken får inte användas för kommersiella ändamål, med undantag 
för vad som tillåts enligt RI:s regler för licensiering. (RI:s policysamling 34.010.) 
Exempel på kommersialisering av namn och emblem omfattar följande:

 1) användning som varumärke, servicemärke (varumärke för en tjänst), 
märke för kollektivt medlemskap eller som beteckning för en viss vara

 2) användning i kombination med andra icke-Rotarymärken, förutom vad 
som angivits för Rotarys program

 3) användning på enskilda rotarianers företags brevpapper, visitkort, pr-
material eller hemsidor för enskilda rotarianers företag.

Rotarianer avråds från att placera emblemet på dörrar och fönster på sina 
arbetsplatser. (80-102, RI:s policysamling 33.010.2.)

Andra gruppers användning av Rotarys märken
Förutom vad som gäller för provisoriska Rotaryklubbar är det inte tillåtet för 
någon grupp att använda ordet ”Rotary”, på ett sätt som anger eller antyder 
ställning som klubb eller som en grupp ansluten till en klubb eller till RI. RI 
vidtar sådana åtgärder som är praktiska och nödvändiga för att sätta stopp för 
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alla former av icke tillåten användning av ordet ”Rotary” eller andra av Rotarys 
märken. (RI:s policysamling 33.020.7., 33.020.8.) Det är inte tillåtet att använda 
Rotarys märken på broschyrer, som utges av någon annan än RI eller en annan 
RI-organisation. (RI:s policysamling 33.010.12.)

Inte i något fall får Rotaryemblemet visas, användas som kavajnål eller inför-
livas i en annan design, om detta inte sker under RI-styrelsens fullständiga 
kontroll. (RI:s policysamling 33.010.6., 34.050.8.)

Användning av Rotarys märken i samband med byggnader och  
andra fasta konstruktioner
För att undvika felaktig identifikation med RI, antingen direkt eller indirekt, 
måste en Rotaryklubb, ett Rotarydistrikt eller annan Rotaryorganisation, som 
överväger att uppföra eller köpa en byggnad eller annan fast konstruktion upp-
fylla de båda villkoren nedan:

 1)  Namnet på satsningen eller eventuella juridiska dokument i samband 
därmed får varken hänvisa till namnet ”Rotary” utan ytterligare pre-
cisering av Rotaryklubben eller Rotarydistriktet eller annan berörd 
Rotaryorganisation, eller till namnet ”Rotary International”.

 2) Inga Rotarymärken får på ett definitivt sätt fästas på byggnaden, t ex  
genom att etsa Rotarys namn eller emblem i fasaden eller lägga in 
Rotarys namn eller emblem i ett golv. Styrelsen kommer inte att kräva att 
Rotarymärken som ingraverats eller lagts in före år 2001 måste tas bort, 
i de fall borttagningen skulle orsaka bestående och irreparabel skada på 
byggnaden och/eller orsaka oskäliga kostnader för Rotaryorganisationen. 
(RI:s policysamling 33.020.2.) 

Speciella kreditkort
RI medverkar i ett antal speciella kreditkortsprogram i insamlingssyfte. 
RI tillåter däremot inte användningen av Rotarys märken på kreditkort 
som utges av intressegrupper och tillåter inte heller att Rotarys märken 
används för kreditkortsprogram för Rotaryklubbar, Rotarydistrikt eller andra 
Rotaryorganisationer. Rotaryorganisationer har inte rätt att ge ut kreditkort 
med Rotarys märken för en insamlingsaktivitet. (RI:s policysamling 9.030.3., 
34.070.2.)

Telefonkort
RI tillåter inte användning av eller licensgivning för telefonkort på vilka 
Rotarys märken avbildas, inklusive orden ”Rotary”, ”Rotarian”, ”Rotary 
International”, ”Rotarydistrikt” eller Rotaryemblemet. Rotaryorganisationer har 
inte rätt att sälja telefonkort med Rotarys märken för en insamlingsaktivitet. 
(RI:s policysamling 9.030.2., 34.070.1.)

Informationskort
RI tillåter inte att informationskort för Rotaryklubbar, Rotarydistrikt eller 
andra Rotaryorganisationer eller informationskort som licenstillverkad produkt 
(såsom definieras i RI:s licensavtal) säljs av RI:s licenstillverkare, oberoende av 
om de uppvisar Rotarys märken. (RI:s policysamling 34.070.5.)

E-post
Rotaryorganisationer ska vara uppmärksamma på att följa RI:s riktlinjer beträf-
fande rundskrivelser och insamlingar i sina e-postmeddelanden och även att 
följa RI:s riktlinjer för användning av Rotarys märken, inklusive lämplig iden-
tifiering av den berörda Rotaryorganisationen. (RI:s policysamling 11.030.1., 
11.030.3., 11.030.4., 33.020.6.)
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Övrigt
Rotaryemblemet får inte användas av person, firma eller företag som varumär-
ke och inte heller får orden ”Rotary” eller ”Rotarian” användas av person, firma 
eller företag som firmanamn eller varumärke eller för att beskriva en vara som 
tillverkas eller säljs. (RI:s stadgar 18.020., RI:s policysamling 33.010.2., 33.010.5., 
34.050.5.)

All användning av orden ”Rotaryklubb”, ”Rotary International”, ”Rotary” och 
”Rotarian”, på ett sätt som inte är godkänts i RI:s grundlag, RI:s stadgar eller i 
RI-styrelsens beslut, är förbjuden. (80-102, RI:s policysamling 33.005.)

Återgivning av Rotarys emblem
 
Utformning
RI:s officiella emblem (Rotaryemblemet) utgörs av ett kugghjul med sex ekrar 
eller armar, 24 tänder eller kuggar och ett kilspår. En tand är placerad i för-
längningen av varje arms mittlinje och tre tänder mellan armarnas mittlinjers 
förlängning. Orden ”Rotary International” framträder i de försänkta fälten på 
hjulringens liv. Då hjulet står upprest på kant, framträder ordet ”Rotary” i det 
översta försänkta fältet av ungefär fem tänders bredd och ordet ”International” 
framträder i det nedersta försänkta fältet av cirka 9,5 tänders bredd. På vardera 
sidan och mellan dessa två försänkta fält finns två andra försänkta fält utan 
inskription. Utrymmet mellan endera två av dessa fyra försänkta fält utgör 
omkring två enheter (i enlighet med de proportionstal som anges nedan) och 
utrymmet mellan de försänkta fälten och vardera hjulringskanten utgör 1,5 
enheter. Armarna är gradvis avsmalnande och elliptiska i tvärsektionen. När 
hjulet står upprest på kant med ordet ”Rotary” upptill, bildar mittlinjerna till 
två motställda armar hjulets vertikala diameter och tudelar kilspåret, som här 
har nått sin högsta revolveringspunkt. Tändernas sidor är svagt konvexa utåt, så 
att det lämnade utrymmet mellan tänderna är någorlunda mekaniskt korrekt. 

Specifikationer för emblemet
Delar   Enheter
Total diameter   61
Centrum till tändernas bas eller rot   26
Kuggkransbredd (innerkant till tändernas bas)   81 ⁄2
Navdiameter   12
Axeldiameter   7
Ekrar/armar
Bredd	vid	deras	fäste	i	kuggkransen	(sidoprojektion)	 	 5
Bredd	vid	axelcentrum	(sidoprojektion)	 	 	 7
Kilspårets vertikalsektion 
Bredd	 	 	 13 ⁄4
Djup   7⁄8
Tänder/kuggar 
Bredd	vid	bas	 	 	 41 ⁄4 
Bredd	vid	topp	 	 	 21 ⁄4 
Höjd   41 ⁄2
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Inskription
Försänkt fälts bredd   51 ⁄2
Bokstävernas	höjd	 	 	 4

Obs! Ett kilspår har tillfogats ovanstående beskrivning i syfte att få hjulet tek-
niskt sett mer symboliskt. I en endimensionell avbildning ska navet avgränsas 
av en cirkel som följer kilspåret. Vidare har ekrarnas läge fastställts.

Diagrammet nedan visar hur Rotaryemblemet ska återges i svart-vitt. Mer 
information finns i RI Visual Identity Guide (547-EN).

Färg
Rotaryemblemet kan återges i valfri färg. Om det återges i mer än en färg ska 
det	återges	i	sina	officiella	färger	kungsblått	och	guld.	Guldfärgen	kan	utgöras	
av en metallfärg eller framställas i gult. Följande PANTONE® färger ska använ-
das: PANTONE®	286	Blue,	PANTONE®	871	Metallic	Gold	eller	PANTONE® 123C 
eller	115U	Gold	(gul).

Guld	ska	användas	för	hela	hjulet	och	orden	”Rotary”	och	”International”.	
Kungsblått ska användas för kuggkransens fyra försänkta fält och om återgiv-
ningen är endimensionell ska cirkeln som avgränsar navet vara blå. Navet, kil-
spåret och fälten mellan ekrarna/armarna ska inte fyllas i. 

För att emblemet ska bli tydligare mot vissa bakgrunder kan en konturlinje 
runt den yttre omkretsen läggas till. I en tvåfärgad återgivning ska konturlinjen 
vara kungsblå. (I en återgivning av emblemet i svart är en svart linje runt den 
yttre omkretsen nödvändig.) (80-102, RI:s policysamling 33.010.1.)

Det tillåts ingen avvikelse från det officiella Rotaryemblemet. (RI:s policy-
samling 33.010.7., 34.010.2.)

Rotarys färger
RI:s officiella färger är kungsblått och guld. (80-102)

Obs!	Guldfärgen	kan	utgöras	av	en	metallfärg	eller	framställas	i	gult.	
Följande PANTONE®-färger ska användas för att trycka Rotaryemblemet, 
Rotary Foundations logga och Interactemblemet: PANTONE®	286	Blue,	
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PANTONE®	871	Metallic	Gold	eller	PANTONE®	123C	eller	115U	Gold	(gul).	
Följande PANTONE®-färger ska användas för att trycka Rotaractemblemet: 
PANTONE®	201	Blue,	PANTONE®	871	Metallic	Gold	eller	PANTONE® 123C eller 
115U	Gold	(gul).	(RI:s	policysamling	33.010.1.,	33.010.9.)	(PANTONE® är ett varu-
märke för Pantone, Inc.)

RI Visual Identity Guide (547-EN) innehåller ytterligare specifikationer för 
att återge Rotaryemblemet och riktlinjer för den standardiserade, samordnade 
visuella identitet som gäller för alla Rotarypublikationer. 

Förändring, modifiering eller skymmande av Rotarys märken
Namnet, emblemet och andra Rotarymärken får inte förändras, modifieras 
eller skymmas på något sätt. De får heller inte återges annat än i sin fullstän-
diga form. När Rotaryemblemet trycks i mer än en färg, får det endast tryckas 
i de officiella Rotaryfärgerna. Det tillåts ingen avvikelse från det officiella 
Rotaryemblemet. (RI:s policysamling 33.010.1., 33.010.7., 34.010.2.) RI tillåter att 
text har Rotaryemblemet eller andra Rotarymärken som bakgrund (vatten-
märkt, tryckt, belyst eller präglat) förutsatt att märket inte på annat sätt delvis 
täcks eller skyms. (RI:s policysamling 11.040.6., 33.010.11.)

Rotarys flagga
Rotarys officiella flagga består av ett vitt fält med organisationens officiella 
emblem infattat i flaggans centrum. Själva hjulet ska vara i guld och med kugg-
kransens fyra försänkta fält i kungsblått. Orden ”Rotary” och ”International” 
i försänkningen ska vara i guld. Öppningen för axeln i navet och kilspåret är 
vita. (80-102, RI:s policysamling 33.010.8.)

En Rotaryklubb som använder sig av denna flagga som klubbflagga kan i 
stora blå bokstäver ovanför hjulet tillfoga ordet ”Rotaryklubb” och under hjulet 
ange staden eller landet. (80-102, RI:s policysamling 33.010.8.) 

Motton
”Service Above Self” (Osjälviskt tjänande) och ”One Profits Most Who Serves 
Best”	är	Rotarys	officiella	motton.	Det	första	är	Rotarys	huvudmotto.	(50-11,	
51-9, 89-145, 01-678, 04-271) Det andra mottot ändrades av lagrådet år 2010, som 
bytte ut ordet ”They” mot ”One”.

”Doing	Good	in	the	World”	(Göra	gott	i	världen)	är	mottot	för	Rotary	
Foundation. (TRF:s policysamling 7.090.1.)

Rotaracts motto är ”Fellowship Through Service” (Kamratskap genom tjä-
nande). (RI:s policysamling 41.020.6.)

Rotarysången
Den officiella Rotarysången (030-MU) är ett arrangemang av ett utdrag ur mar-
schen	i	Beethovens	ouvertyr	Egmont, op. 84. Den kan framföras vid lämpliga 
tillfällen, som t ex flaggceremonier. (RI:s policysamling 26.080.)
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Rotarys program uttrycks i Rotarys syfte som återges i paragraf 4 av RI:s 
grundlag och i paragraf 4 i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar.

Väl avvägt program för serviceinsatser
RI-styrelsen uppmuntrar varje klubb att sammanställa ett program som är väl 
avvägt mellan tjänstegrenarna: klubbtjänst, yrkestjänst, samhällstjänst, interna-
tionell tjänst och tjänst för nya generationer.

RI:s strukturerade program
RI-styrelsen har tagit fram följande terminologi för att ge klubbar och distrikt 
ett ramverk när de genomför sina serviceinsatser:
	 •	 RI:s särskilda program – PolioPlus, som har prioritet över alla andra pro-

gram tills utrotningen bekräftats. 
	 •	 Strukturerade program – organiserade aktiviteter som rekommenderats av 

RI-styrelsen för klubbar och distrikt och som omfattar ett rekommenderat 
ramverk och riktlinjer.

	 •	 Globala nätverksgrupper – Grupper av enskilda rotarianer som är organise-
rade internationellt och inriktar sig på områden av gemensamt intresse.

RI har godkänt följande strukturerade program:
	 •	 Interact	(kapitel	10)
	 •	 Rotaract	(kapitel	10)
	 •	 Rotarys	samhällskårer	(kapitel	8)
	 •	 Rotarys	vänskapsutbyte	(kapitel	9)
	 •	 Rotaryvolontärer	(kapitel	7)
	 •	 RYLA	–	Rotarys	utbildningsprogram	för	ungdomsledare	(kapitel	10)
	 •	 Världssamhällstjänst	(kapitel	9)
	 •	 Ungdomsutbytet	(kapitel	10)	
Globala nätverksgrupper består av:
	 •	 Rotarys	kamratskapsgrupper	(kapitel	9)
	 •	 Rotarys	aktionsgrupper	(kapitel	9)

Serviceprojekt
Rotarys klubbar och distrikt ska tänka på följande när de utformar servicepro-
jekt:
	a)	 Tjänstegrenar
	b)	 Presidentens	utmärkelseprogram	och	prioriteringar
	c)	 RI:s	strategiska	plan	och	konkreta	serviceområden	som	fastställts	av	

RI-styrelsen
	d)	 Rotary	Foundations	uppdrag	och	besläktade	fokusområden
	e)	 Samhällsbehovsbedömningar	(RI:s	policysamling	40.050.)

RI-temat
Presidentens årliga tema, antingen det ges uttryck genom ett speciellt program 
eller som ett budskap eller på annat sätt, är av avgörande betydelse för Rotarys 
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program under året. Det ingår i en guvernörs uppgifter att presentera och beto-
na RI-presidentens program eller tema på alla sätt som anses lämpliga. Detta 
omfattar även att låta presidentens tema vara tema för distriktskonferensen 
och andra distriktsmöten där ett tema används, att använda det i guvernörens 
månadsbrev, under de officiella besöken i klubbarna och i samband med andra 
kontakter med rotarianer och klubbar i distriktet. Det är av största vikt att varje 
målsättning eller syfte, som fastställs av guvernören, överensstämmer med eller 
stödjer presidentens program eller tema, som ska omnämnas på framträdande 
plats	i	samband	med	distriktets	verksamhetsmål.	Alla	Rotaryklubbar	och	rota-
rianer ska känna till, förstå och på ett effektivt sätt omsätta presidentens tema.

Alla	ämbetsmän	i	Rotarydistrikt	och	-klubbar	påminns	om	att	RI:s	tema	är	
det enda tema som ska användas och att användningen av andra teman bör 
motverkas.	(RI:s	policysamling	27.050.)

Utmärkelser och erkännanden
Utmärkelser	ger	klubbar	och	distrikt	en	möjlighet	att	uppmärksamma,	upp-
muntra	och	inspirera	rotarianer	och	andra	i	deras	serviceinsatser.	Följande	
program för utmärkelser sponsras av RI varje år. Mer information om program-
mens regler och slutdatum finns på www.rotary.org. Med tanke på antalet 
utmärkelser och erkännanden kan guvernörer överväga att tillsätta en kom-
mitté för utmärkelser och erkännanden, som har till uppgift att nominera kan-
didater och publicera uppgifter om mottagare.

Avenues of Service Citation
Utmärkelsen	Avenues	of	Service	Citation	delas	ut	av	klubbar	som	erkännande	
för	enskilda	rotarianers	insatser	på	gräsrotsnivå.	(RI:s	policysamling	43.020.)	
Rotarianer i god ställning som genomgående engagerat sig för att arbeta för 
Rotarys syfte genom att delta i serviceaktiviteter inom alla tjänstegrenarna 
–	klubbtjänst,	yrkestjänst,	samhällstjänst,	internationell	tjänst	och	tjänst	för	
nya	generationer	–	kan	tilldelas	utmärkelsen.	Innevarande	klubbpresidenter	
kommer inte ifråga för utmärkelsen. Klubbpresidenten nominerar kandidater. 
Klubbpresidenten måste skriva under nomineringsformuläret och skicka det till 
RI:s huvudkontor med kopia till distriktsguvernören.

Presidentens hedersomnämnande
Presidentens hedersomnämnande är utformat för att uppmuntra rotarianer till 
personligt engagemang för serviceinsatser för sina medmänniskor och för att 
främja	hög	nivå	på	Rotaryservicen	på	hemorten.	Utmärkelsen	omarbetas	i	sin	
helhet årligen av RI-presidenten och belyser traditionellt presidentens tema. 
Rotary-, Rotaract- och Interactklubbar i god ställning som uppfyller kriterierna 
har möjlighet att få ett hedersomnämnande. Distriktsguvernörer måste skicka 
in nomineringar via Medlemswebben före det datum som finns angivet på det 
officiella nomineringsformuläret.

RI Service Above Self Award
RI-utmärkelsen	Service	Above	Self	Award	tilldelas	enskilda	rotarianer	för	
förtjänstfulla humanitära serviceinsatser som ger uttryck för Rotarys motto 
Service	Above	Self.	Utmärkelsen	är	ett	erkännande	för	beaktansvärda	insat-
ser att främja RI:s målsättning inom någon av tjänstegrenarna och är Rotarys 
högsta	utmärkelse	för	en	rotarian.	Alla	aktiva	rotarianer	i	god	ställning	
kan nomineras, med följande undantag: guvernörer, tillträdande guver-
nörer, omedelbart förutvarande guvernörer, RI-styrelseledamöter, tillträ-
dande RI-styrelseledamöter, förutvarande RI-styrelseledamöter, ledamöter i 
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Foundations	styrelse,	person	utnämnd	av	Foundations	styrelse	och	förutvaran-
de	ledamöter	i	Foundations	styrelse.	Dessutom	får	kandidater	inte	vara	makar,	
släktingar	i	rakt	nedstigande	led	(barn	eller	barnbarn),	makar	till	släktingar	i	
rakt nedstigande led eller förälder eller far- eller morförälder till den person 
som nominerar.

Endast innevarande och omedelbart förutvarande guvernörer och inneva-
rande och förutvarande ledamöter i RI-styrelsen kommer ifråga för att skicka in 
nomineringar för utmärkelsen; var och en kan nominera högst tre personer för 
utmärkelsen	under	ett	visst	år.	Nomineringar	måste	inlämnas	senast	1	septem-
ber för att övervägas av RI-styrelsen. Nomineringar måste ske på det officiella 
nomineringsformuläret och beskriva den insats rotarianen gjort genom Rotary. 
Insatser i en RI-position, till vilken en rotarian valts eller utsetts, personliga 
ekonomiska	bidrag	till	Rotary,	Rotary	Foundation	eller	ett	enskilt	projekt	kom-
mer	inte	ifråga	för	utmärkelsen.	(RI:s	policysamling	43.030.)

Significant Achievement Award
Significant	Achievement	Award	är	ett	av	RI-presidentens	utmärkelseprogram	
på distriktsnivå och är avsett att ge erkännande åt en klubbaktivitet som inrik-
tas	på	ett	viktigt	problem	eller	behov.	Syftet	med	utmärkelsen	är	att	uppmuntra	
alla klubbar att starta nya projekt och att öka medvetenheten om betydelsen av 
förebildliga	klubbinsatser.	(RI:s	policysamling	43.040.)	

Projekt måste:
	 •	 inriktas	på	ett	viktigt	problem	eller	behov	på	orten
	•	 engagera	de	flesta	eller	alla	av	klubbens	medlemmar	i	personliga	snarare	

än	bidragsmässiga	insatser	–	projektet	ska	också	stå	i	proportion	till	klub-
bens storlek och resurser

	 •	 främja	Rotarys	image	i	samhället
	 •	 ge	andra	klubbar	möjlighet	att	ta	efter	projektet
	 •	 pågå	eller	avslutas	under	det	Rotaryår	för	vilket	utmärkelsen	delas	ut
	 •	 genomföras	av	en	enda	Rotaryklubb
Varje	distriktsguvernör	får	endast	föreslå	ett	projekt	som	utförts	av	en	enda	

klubb för utmärkelsen från hans/hennes distrikt, eftersom konkurrensen sker 
på distriktsnivå. Det rekommenderas att guvernören utser och tillkännager 
att en urvalskommitté bildats i distriktet som hjälper till att välja ut ett värdigt 
klubbprojekt. 

RI:s utmärkelse för ledarskap inom yrkestjänsten  
(RI Vocational Service Leadership Award)
RI-utmärkelsen för ledarskap inom yrkestjänsten tilldelas distriktsguvernörer 
som genomfört ett forum för att främja, fira och stärka distriktets engagemang i 
yrkestjänst	under	hans	eller	hennes	ämbetsår.	Forumet	ska
	•	 Sända	ett	budskap	som	är	förenligt	med	RI:s	uttalande	om	yrkestjänst
	 •	 Involvera	hela	distriktet
	 •	 Framhäva	framgångsrika	verksamheter	inom	yrkestjänsten
	•	 Innehålla	en	diskussion	om	etik	
Guvernörer	måste	skicka	in	ett	nomineringsformulär.	Formulär	mottages	

löpande under hela året. 

RI:s utmärkelse för medlemsutveckling, medlemsvård och utbredning
Under	International	Assembly	(internationella	samrådet)	varje	år	ombeds	de	
tillträdande distriktsguvernörerna att samarbeta med de tillträdande klubbpre-
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sidenterna för att formulera mål för medlemstillväxten under det kommande 
Rotaryåret. De tillträdande guvernörerna ska under sina seminarier för tillträ-
dande	klubbpresidenter	(PETS)	tillsammans	med	klubbpresidenterna	diskutera	
vikten av medlemstillväxt och be var och en formulera ett medlemsmål för sin 
klubb	(procentuell	nettotillväxt).	Varje	tillträdande	distriktsguvernör	tillkänna-
ger	därefter	distriktets	totala	tillväxtmål	(procentuell	nettotillväxt	i	alla	klubbar	
och	antal	nya	klubbar)	under	distriktssamrådet.

Club Builder Award
Utmärkelsen	Club	Builder	Award	tilldelas	rotarianer	som	gjort	betydande	
insatser för att stödja och stärka sin Rotaryklubb. 

Kandidater	måste	vara	aktiva	rotarianer	med	gott	anseende	och	minst	10	års	
medlemskap. De ska ha tjänstgjort som klubbpresident och vara medlemmar 
i	en	Rotaryklubb	med	minst	30	medlemmar	under	treårsperioden	före	nomi-
neringen. Innevarande, förutvarande och tillträdande RI-ämbetsmän kan söka 
utmärkelsen.

Varje	år	får	distriktsguvernören	nominera	en	kandidat	till	utmärkelsen	från	
distriktet. Kandidaten måste
	 •	 Personligen	ha	värvat	minst	fem	medlemmar	som	fortfarande	är	aktiva	

rotarianer vid nomineringstillfället
	 •	 Medverkat	i	Rotaryutbildning	i	klubbens	regi
	 •	 Medverkat	i	minst	ett	meningsfullt	yrkestjänstprojekt	på	klubbnivå
	•	 Deltagit	i	minst	två	möten	på	distriktsnivå	under	treårsperioden	före	

nomineringen
Distriktsguvernören ska tillsätta en urvalskommitté bestående av tre före 

detta guvernörer som utser distriktets kandidat. Distriktsguvernören får 
rekommendera en kandidat och måste meddela mottagarens namn till RI 
senast	1	november.	(RI:s	policysamling	43.100.)

RI:s utmärkelse för medlemsutveckling och medlemstillväxt  
(Membership Development and Extension Award)
RI:s utmärkelse för medlemsutveckling och medlemstillväxt, som delas ut 
varje år, omfattar insatser för medlemstillväxt i befintliga klubbar, insatser för 
att	behålla	befintliga	medlemmar	(medlemsvård)	och	insatser	för	att	bilda	nya	
klubbar.	(RI:s	policysamling	43.060.)

Programmet	pågår	från	1	juli	till	15	maj.	Varje	distrikts	startsiffror	tas	från	
klubbarnas	halvårsrapport	som	mottas	på	RI	före	30	september	varje	år.	RI	
skickar	distriktens	och	klubbarnas	startsiffror	för	1	juli	till	distriktsguvernö-
rerna i oktober.

Klubbar uppmärksammas med ett diplom som undertecknats av RI:s presi-
dent. Dessutom får guvernören i distrikt som når eller överträffar sitt medlems-
mål	senast	15	maj	en	distriktsutmärkelse	för	medlemskap	från	RI-presidenten.	

RI:s utmärkelse för medlemsutvecklingsinitiativ  
(Membership Development Initiatives Award)
RI:s utmärkelse för medlemsutvecklingsinitiativ är en utmärkelse som delas ut 
på distriktsnivå med avsikt att uppmuntra klubbar att utforma nya och kreativa 
strategier som påverkar medlemstillväxten, medlemsutvecklingen och med-
lemsvården. Distriktsguvernören kan dela ut utmärkelsen till minst tre klubbar 
från	varje	distrikt.	(RI:s	policysamling	43.080.)	Strategierna	måste	påverka	minst	
ett av tre medlemsområden: medlemsvård, introduktion av nya medlemmar 
samt	bildandet	av	nya	Rotaryklubbar.	Utmärkelsen	består	av	ett	diplom	som	
undertecknas av RI-presidenten.
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RI:s utmärkelse för medlemstillväxt i småklubbar  
(Recognition of Smaller Club Membership Growth)
RI:s utmärkelse för medlemstillväxt i småklubbar är avsedd att uppmuntra 
klubbar med färre medlemmar än minimikravet för nybildning av klubb. Detta 
poängterar	vikten	av	starka	och	levande	klubbar.	(RI:s	policysamling	43.090.)	
Ett diplom undertecknat av RI-presidenten tilldelas klubbar som uppfyller sitt 
medlemsmål	mellan	1	juli	och	15	maj.

RI-utmärkelsen Varje rotarian: bjud in en, behåll en  
(Each Rotarian: Reach One, Keep One Award)
Utmärkelsen	godkändes	av	RI-styrelsen	i	januari	2009	och	uppmuntrar	dels	
sponsring	av	nya	medlemmar,	dels	medlemsvård	och	varaktighet.	(RI:s	policy-
samling	43.110.)	Rotarianer	kvalificerar	för	utmärkelsen	enligt	nedan:
	 •	 Diplom	med	bronsnål:	rotarian	som	tillför	Rotary	fem	medlemmar	(alla	

klubbar),	varav	minst	fyra	ännu	är	aktiva	efter	två	år
	 •	 Diplom	med	silvernål:	rotarian	som	tillför	Rotary	tio	medlemmar	(alla	

klubbar),	varav	minst	åtta	ännu	är	aktiva	efter	fyra	år
	 •	 Diplom	med	guldnål:	rotarian	som	tillför	Rotary	25	medlemmar	(alla	

klubbar),	varav	minst	20	ännu	är	aktiva	efter	sex	år	
RI tillhandahåller diplomen. Nålar köps från godkända RI-leverantörer. 





7 Yrkestjänst

Uttalande om yrkestjänst
Genom yrkestjänsten främjar och stödjer Rotary tjänandets ideal i utövandet av 
alla yrken. I yrkestjänstidealet ingår att:
	1)	 hålla	fast	vid	och	främja	höga	etiska	krav	inom	alla	yrken,	sanningsenlig-

het och plikttrogenhet gentemot arbetsgivare, anställda och kompanjoner, 
rättvist bemötande av konkurrenter, allmänheten och alla, med vilka man 
har en affärs- eller yrkesmässig relation

	2)	 erkänna	all	samhällsnyttig	yrkesutövning,	inte	bara	den	egna	eller	andra	
rotarianers

	3)	 bidra	med	sina	egna	yrkesfärdigheter	för	att	möta	problem	och	behov	i	
samhället

Både	Rotaryklubben	och	dess	medlemmar	ansvarar	för	yrkestjänsten.	
Klubbens uppgift består i att främja yrkestjänstens syfte och att uppmuntra till 
att omsätta syftet genom att föregå med gott exempel och utveckla projekt, som 
ger medlemmarna tillfälle att bidra med sina yrkeskunskaper. Medlemmarnas 
uppgift består i att uppträda och att sköta sin affärs- och yrkesutövning i enlig-
het med Rotarys principer samt att medverka i projekt som klubben har utarbe-
tat.	(RI:s	policysamling	8.030.1.)

Deklaration för rotarianer i affärs- och yrkesliv
Lagrådet	1989	antog	följande	deklaration	för	rotarianer	i	affärs-	och	yrkesliv:

Det förväntas av mig att jag som rotarian i mitt affärs- och yrkesliv:
	1)	 betraktar	mitt	yrke	som	en	möjlighet	att	tjäna
	2)	 är	helt	trogen	mitt	yrkes	etiska	normer,	mitt	lands	lagar	och	mitt	samhäl-

les moraliska värderingar
	3)	 gör	allt	i	min	makt	för	att	ge	värdighet	åt	mitt	yrke	och	främja	högsta	

moraliska värderingar i min valda yrkesutövning
	4)	 är	rättvis	mot	min	arbetsgivare,	mina	anställda,	kompanjoner,	konkurren-

ter och kunder, mot allmänheten och mot alla, som jag har en affärs- eller 
yrkesmässig relation till

	5)	 visar	respekt	för	alla	yrken	som	är	till	nytta	för	samhället
	6)	 ställer	mina	yrkeskunskaper	till	förfogande	för	att	unga	människor	ska	

erbjudas möjligheter, för att mitt arbete ska förbättra situationen för behö-
vande och för att förbättra livskvaliteten i mitt samhälle

	7)	 är	ärlig	i	annonsering	och	i	alla	presentationer	inför	allmänheten	i	allt	som	
rör min affärs- eller yrkesverksamhet

	8)	 inte	söker	erhålla	och	inte	heller	ger	annan	rotarian	ett	privilegium	eller	
en fördel, som jag inte skulle ha gett till någon annan i en affärs- eller 
yrkesmässig	relation	(89-148,	RI:s	policysamling	8.030.2.)

Lagrådet	2004	gav	fortsatt	stöd	till	ovanstående	deklaration	genom	att	anta	
en resolution om att alla rotarianer ska fortsätta att verka i sin övertygelse och 
vara exempel för Rotarys engagemang för etik i affärs- och yrkeslivet samt att 
Rotaryklubbarna ska fortsätta att söka och finna nya medlemmar som lever 
upp	till	Rotarys	höga	etiska	ideal	–	i	början	av	det	21:a	århundradet	och	i	början	
av	Rotarys	andra	sekel	av	serviceinsatser.	(04-290)
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Fyrafrågeprovet
Fyrafrågeprovet	skapades	1932	av	rotarian	Herbert	J.	Taylor,	som	senare	blev	
president	för	Rotary	International.	Styrelsen	har	beslutat	att	det	ska	föras	ut	till	
Rotaryklubbarna:

FyRAFRåGEPROVEt
Om saker vi tänker, säger och gör:
	1)	 Är	det	SANT?
	2)	 Är	det	RÄTTVIST	mot	alla	parter?
	3)	 Kommer	det	att	skapa	GOODWILL	och	BÄTTRE	

VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
	4)	 Kommer	det	att	vara	till	FÖRDEL	för	alla	som	det	berör?

återgivning och användning
Det	enda	syftet	med	all	återgivning	och	användning	av	Fyrafrågeprovet	ska	
vara att utveckla och upprätthålla höga etiska krav i kontakter människor emel-
lan.	Fyrafrågeprovet	får	inte	återges	i	annonser	i	syfte	att	öka	försäljning	eller	
vinst. Det kan dock användas i brevhuvuden eller i publikationer för ett företag, 
en organisation eller institution för att dra uppmärksamheten till dess strävan 
att	följa	Fyrafrågeprovet.	All	återgivning	av	Fyrafrågeprovet	ska	se	ut	som	ovan.	
(RI:s	policysamling	33.050.)

En	Rotaryklubb	eller	grupp	av	klubbar	som	återger	Fyrafrågeprovet	i	
material som den delar ut ska ange namn på klubben/klubbarna direkt 
efter	Fyrafrågeprovet.	Inte	i	någon	som	helst	betydelse	får	hänvisas	till	
Fyrafrågeprovet	under	beteckningen	kod	eller	kodex.

Rotarianers frivilliginsatser
Rotarys program för frivilliginsatser skapades för att göra rotarianerna med-
vetna om de möjligheter till frivilliginsatser som erbjuds inom ramen för 
Rotarystödda serviceprojekt, liksom inom beaktansvärda projekt som genom-
förs av andra organisationer. Detta strukturerade RI-program hjälper klubbar 
och distrikt att till serviceprojekt hitta volontärer, som har kunskaper och för-
måga som inte finns på projektplatsen. Rotarianer, makar, Rotaractmedlemmar, 
Foundations	alumner	och	icke-rotarianer	(när	rotarianer	inte	finns	tillgängliga),	
kan	delta	i	programmet.	(RI:s	policysamling	41.050.)

RI-styrelsen	har	fastställt	att	upp	till	1	procent	av	det	totala	antalet	rotarianer	
i ett distrikt kan tjänstgöra som registrerade Rotaryvolontärer. Dessutom för-
väntas volontärer ha en påvisad nivå av yrkes- och specialistkunskaper och ska 
ha	fyllt	25	år.	(RI:s	policysamling	41.050.3.)

Klubbpresidenter och guvernörer kan utse kommittéer för Rotaryvolontärer, 
som har till uppgift att främja att Rotaryvolontärer anlitas. RI upprätthåller ett 
register över volontärer och projektplatser på sin webbplats.

Månaden för yrkestjänst
Månaden för yrkestjänst uppmärksammas i oktober varje år och är ämnad att 
understryka klubbarnas engagemang i den dagliga tillämpningen av yrkes-
tjänstens	ideal.	Aktiviteter	som	rekommenderas	klubbarna	under	yrkestjänst-
månaden omfattar att uppmärksamma en Rotaryvolontär på distriktsnivå, 
främja deltagande i Rotarys kamratskapsgrupper, sponsra en yrkestjänstaktivi-
tet eller ett yrkestjänstprojekt och främja medlemsutveckling genom att tillsätta 
öppna	klassifikationer.	(RI:s	policysamling	8.030.3.)



8 Samhällstjänst

 

Uttalande om samhällstjänst
Lagrådet	1992	antog	följande	uttalande	om	samhällstjänst.

Rotarys samhällstjänst uppmuntrar till och stödjer varje rotarians tillämpan-
de av tjänandets ideal i den egna livsföringen som människa, yrkesperson och 
samhällsmedborgare.

Vid	tillämpningen	av	tjänandets	ideal	har	Rotaryklubbar	utvecklat	en	mängd	
olika aktiviteter, som ger klubbmedlemmarna meningsfulla tillfällen till ser-
viceinsatser.	Till	vägledning	för	rotarianerna	och	för	att	skapa	riktlinjer	för	
Rotarys samhällstjänstaktiviteter har följande principer antagits:

Samhällstjänsten	ger	varje	rotarian	tillfälle	att	tillämpa	Rotarys	motto	
”Service	Above	Self”	(Osjälviskt	tjänande).	Det	ingår	i	varje	rotarians	och	
Rotaryklubbs engagemang och sociala ansvar att höja livskvaliteten för dem 
som lever i det egna samhället och att arbeta för samhällsinvånarnas bästa.

Klubbarna uppmanas i denna anda att:
	1)	 regelbundet	utvärdera	möjligheterna	till	serviceinsatser	på	hemorten	och	

låta alla klubbmedlemmar medverka i bedömningen av samhällets behov
	2)	 dra	nytta	av	medlemmarnas	kunskaper,	yrkesmässiga	och	som	ledare,	för	

att genomföra samhällstjänstprojekt
	3)	 ta	initiativ	till	projekt	som	överensstämmer	med	samhällets	behov	och	

klubbens ställning och inflytande i samhället och understryka att varje 
samhällstjänstaktivitet är viktig oberoende av omfattning 

	4)	 nära	samarbeta	med	Interact-	och	Rotaractklubbar,	Rotarys	samhällskårer	
och andra grupper som klubben sponsrar för att samordna samhällstjänst-
insatserna

	5)	 ta	reda	på	möjligheter	att	förbättra	samhällstjänstprojekt	med	hjälp	av	
Rotarys internationella program och aktiviteter

	6)	 engagera	personer	i	samhället	utanför	klubben,	där	så	är	möjligt	och	
önskvärt, för att genomföra samhällstjänstprojekt; även när det gäller att 
tillhandahålla nödvändiga resurser

	7)	 samarbeta	med	andra	organisationer	i	enlighet	med	RI:s	policy	för	att	nå	
målen för samhällstjänsten

	8)	 se	till	att	samhällstjänstprojekt	får	den	uppmärksamhet	och	det	erkän-
nande de förtjänar

	9)	 fungera	som	katalysatorer	för	att	uppmuntra	andra	organisationer	att	sam-
arbeta inom olika samhällstjänstinsatser

	10)	 om	möjligt	överföra	ansvaret	för	löpande	projektarbete	till	t	ex	samhälls-	
eller hjälporganisationer så att Rotaryklubben kan engagera sig i nya pro-
jekt

RI, som sammanslutningen för alla klubbar, ansvarar för att informera om 
nya behov och ny verksamhet inom samhällstjänsten och då och då föreslå pro-
gram eller projekt som främjar Rotarys syfte och som skulle dra fördel av rota-
rianers,	klubbars	och	distrikts	gemensamma	insatser,	som	önskar	delta.	(92-286)

Uttalande från 1923 om samhällstjänst
Följande	uttalande	antogs	av	1923	års	Convention	(RI-kongress)	och	ändrades	
vid	senare	års	Convention.
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Inom Rotary innebär samhällstjänst att uppmuntra och främja varje rotarians 
tillämpande av tjänandets ideal i den egna livsföringen som människa, yrkes-
person och samhällsmedborgare.

För	att	omsätta	tjänandeidealet	har	Rotaryklubbar	utvecklat	en	mängd	olika	
aktiviteter. Dessa aktiviteter har erbjudit medlemmarna många utmärkta tillfäl-
len	till	serviceinsatser.	Till	vägledning	för	rotarianer	och	Rotaryklubbar	och	för	
att formulera en policy för Rotary som berör samhällstjänstaktiviteter, har föl-
jande grundsatser erkänts och accepterats som sunda och med kontrollfunktion:
	1)	 I	grunden	är	Rotary	en	livsfilosofi	som	ser	som	sin	uppgift	att	förena	den	

ständiga konflikten mellan egennyttan och plikten och därmed att stimu-
lera	viljan	att	tjäna	andra.	Filosofin	är	tjänandets	filosofi	–	”Service	Above	
Self”	(Osjälviskt	tjänande)	–	och	baseras	på	den	praktiska	etiska	principen	
att	”They	Profit	Most	Who	Serve	Best”.	Lagrådets	resolution	10-165	änd-
rade	RI:s	sekundärmotto	till	”One	Profits	Most	Who	Serves	Best.”*

	2)	 En	Rotaryklubb	är	först	och	främst	ett	representativt	urval	av	personer	
inom affärs- och yrkesliv, som har antagit Rotarys tjänandefilosofi och 
som söker:

	 	 För	det	första	att	tillsammans	betrakta	teorin	för	tjänande	som	den	sanna	
grunden för framgång och lycka i arbete och privatliv; för det andra att 
för sig själva och i sina samhällen visa gemensamma praktiska exempel 
på tjänandets ideal; för det tredje att som enskilda individer omsätta dessa 
teorier i praktiska handlingar inom sina yrken och i sina dagliga liv; och 
för det fjärde att både individuellt och kollektivt genom aktivt föredöme 
och exempel förmå alla, såväl icke-rotarianer som rotarianer, att anta tjä-
nandets ideal både i teori och i praktisk handling.

	3)	 RI	är	en	organisation	som	finns	för	att:
	 a)	 skydda,	utveckla	och	sprida	Rotarys	serviceideal	över	världen
	 b)	 etablera,	inspirera	och	bistå	alla	Rotaryklubbar	samt	utöva	administra-

tivt överinseende över dem
	 c)	 vara	”clearingcentral”	för	klubbars	problem,	ge	förslag	till	lösningar	

utan förpliktelse, verka för standardisering i klubblivet och i verk-
samheten inom samhällstjänsten och informera om samhällstjänstak-
tiviteter, och endast sådana som allmänt genomförs av klubbar och 
som visat sig vara meningsfulla samt överensstämmer med och inte 
tenderar till att fördunkla Rotarys syfte, såsom det fastställts i Rotarys 
grundlag.

	4)	 Att	tjäna	innebär	att	handla.	Därför	kan	inte	Rotary	innebära	endast	ett	
sinnestillstånd eller dess filosofi en personligt färgad uppfattning. Det 
krävs att denna filosofi utvecklas till en objektiv aktivitet, att den enskilda 
rotarianen och Rotaryklubben omsätter tjänandets teori i praktisk hand-
ling.	Sålunda	rekommenderas	att	Rotaryklubbar	genomför	gemensamma	
insatser i denna anda. Det är önskvärt att varje Rotaryklubb varje räken-
skapsår	sponsrar	ett	större	projekt	inom	samhällstjänsten.	Aktiviteterna	
ska grundas på verkliga behov i samhället och bör leda till kollektivt 
samarbete för alla klubbens medlemmar. Detta innebär insatser utöver 
klubbens fortlöpande program för att stimulera klubbens medlemmar till 
enskilda insatser i samhället.

	5)	 Varje	enskild	Rotaryklubb	är	helt	autonom	och	kan	välja	de	samhälls-
tjänstaktiviteter som är bäst lämpade för klubben och den ort där klubben 
verkar. En klubb ska dock inte tillåta en samhällstjänstaktivitet som

*Antagen resolution till lagrådet 10-165 ändrade Rotarys sekundära motto till ”One Profits 
Most	Who	Serves	Best.”
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  fördunklar Rotarys syfte eller äventyrar huvudsyftet för vilket klubben 
är bildad. RI kan studera, standardisera och utveckla projekt som allmänt 
förekommer samt ge värdefulla råd, men kan inte föreskriva eller förbjuda 
en samhällstjänstaktivitet för en klubb.

	6)	 Bestämmelserna	föreskriver	inte	hur	en	enskild	Rotaryklubb	ska	välja	
samhällstjänstaktiviteter, men följande regler föreslås som vägledning:

	 a)	 En	Rotaryklubb	har	ett	begränsat	antal	medlemmar	och	bör	därför	
endast engagera sig i ett projekt för ett helt samhälle, om där inte 
finns annan lämplig medborgarorganisation eller liknande, som kan 
vidta åtgärder för samhället när stöd kan behövas från alla med-
borgare i samhället. Om det finns en handelskammare på orten bör 
Rotaryklubben inte överskrida gränserna för kammarens funktioner, 
eller överta dess uppgifter. Däremot kan enskilda rotarianer, som kän-
ner sig kallade och har kunskaper om tjänandets principer, bli med-
lemmar och aktiva i handelskammaren. De kan också tillsammans 
med andra engagera sig i allmänna serviceinsatser i samhället i mån 
av egen förmåga och ekonomiska bidrag till arbetet.

	 b)	 Som	allmän	regel	gäller	att	ingen	Rotaryklubb	ska	påta	sig	ett	projekt	
eller del av projekt, oavsett hur värdefullt det är, om inte klubben är 
beredd att helt eller delvis påta sig ansvaret för att projektet genom-
förs.

	 c)	 Även	om	publicitet	inte	ska	vara	det	huvudsakliga	målet	vid	en	
Rotaryklubbs val av projekt så bör, som ett medel att vidga Rotarys 
inflytande, möjligheten ges till lämplig publicitet kring väl genom-
förda och meningsfulla projekt.

	 d)	 En	Rotaryklubb	ska	undvika	dubblerande	insatser	och	som	regel	inte	
engagera sig i en aktivitet som redan sköts väl av en annan organisa-
tion.

	 e)	 En	Rotaryklubb	ska	för	sina	aktiviteter	företrädesvis	samarbeta	med	
befintliga organisationer, men kan vid behov skapa nya organisationer 
när de nuvarande inte har tillräckliga resurser för att uppfylla syftet. 
Det är bättre för en Rotaryklubb att förbättra en befintlig organisation 
än att skapa en ny och dubblerande organisation.

	 f)	 I	alla	sina	aktiviteter	är	Rotaryklubben	mest	framgångsrik	som	idégi-
vare. När en Rotaryklubb upptäcker ett behov där ansvaret vilar på 
hela samhället bör den inte ensam söka rätta till förhållandet, utan bör 
försöka väcka hela samhällets intresse, så att ansvaret kan delas mel-
lan Rotary och hela samhället. Rotary kan ta initiativet och ledningen 
för att tillgodose behovet, men bör eftersträva medverkan från alla 
andra organisationer med liknande intresseområden och ge dem fullt 
erkännande, även om detta innebär en inskränkning av det erkän-
nande som borde ha tillkommit Rotaryklubben.

	 g)	 Aktiviteter	som	engagerar	alla	rotarianer	i	individuella	ansträng-
ningar överensstämmer i allmänhet bättre med Rotarys grundtanke 
än aktiviteter som engagerar klubben som sådan och Rotaryklubbens 
samhällstjänstaktiviteter bör därför betraktas som praktiska experi-
ment avsedda att ge medlemmarna i klubben erfarenhet av servicein-
satser.	(23-34,	26-6,	36-15,	51-9,	66-49)

Rotarys samhällskårer (Rotary Community Corps – RCC)
En	RCC-kår	är	en	grupp	män	och	kvinnor	som	inte	är	rotarianer	och	som	delar	
Rotarys	engagemang	för	serviceinsatser.	Under	ledning	av	en	sponsrande	
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Rotaryklubb arbetar engagerade kårmedlemmar för att med egna kunskaper 
och insatser förbättra livskvaliteten på sina hemorter.

RCC-programmets	mål	är
	1)	 Att	uppmuntra	enskilda	till	att	ta	ansvar	för	att	förhållandena	i	deras	by,	

grannskap eller samhälle förbättras.
	2)	 Att	respektera	och	erkänna	värdet	av	alla	samhällsnyttiga	sysselsättning-

ar.
	3)	 Att	organisera	verksamhet	som	syftar	till	hjälp	till	självhjälp	och	gemen-

samma insatser för att höja livskvaliteten.
	4)	 Att	uppmuntra	människor	till	att	utveckla	sin	fulla	potential,	inom	det	

lokala	kulturmönstrets	och	samhällets	ramar.	(RI:s	policysamling	41.030.)
Medlemmarna i en samhällskår ska utgöras av vuxna personer av god karak-

tär och med potentiell ledarförmåga. Män och kvinnor kan bli medlemmar, 
som	bor,	arbetar	eller	studerar	i	eller	i	närheten	av	samhällskårens	ort.	(RI:s	
policysamling	41.030.)

En	RCC-kår	kan	endast	bildas	i	ett	Rotaryland	eller	geografiskt	område	och	
den sponsrande Rotaryklubben måste ligga i samma land eller geografiska 
område som samhällskåren. En samhällskår bildas, sponsras och vägleds 
av en eller flera Rotaryklubbar och inrättas efter det att guvernören givit sitt 
godkännande, vilket kan ske först efter att RI givit sitt tillstånd och erkän-
nande.	Samhällskårens	fortsatta	existens	är	beroende	av	Rotaryklubbens	(eller	
Rotaryklubbarnas)	fortsatta	sponsring	och	fortsatt	erkännande	av	RI.

RCC-programmets huvudbudskap
Rotarys klubbar och distrikt ska tillämpa följande strategier i sitt arbete med 
Rotarys samhällskårer:
	 •	 Rotarys	samhällskårer	ska	främjas	som	ett	bra	och	praktiskt	hjälpprogram	

med positiva effekter för lokalsamhället. Publikationer, video, internet, 
klubbpresentationer och andra metoder ska användas. 

	 •	 Samhällskårer	ska	föreslås	och	uppmuntras	i	underrepresenterade	områ-
den	och	RCC-programmets	omfattning	på	så	vis	utvidgas.

	 •	 Starka	band	ska	knytas	mellan	samhällskårer	och	deras	sponsrande	
Rotaryklubbar.	Rotaryklubbar	ska	föreslås	tillsätta	en	RCC-kommitté.	

	 •	 Samhällskårer	ska	rekommenderas	välja	hållbara	verksamheter	och	pro-
jekt baserade på en grundlig bedömning av de konkreta samhällsbehoven. 
Kårmedlemmarnas kompetens ska dessutom tillvaratas.

	 •	 För	att	säkra	projektens	långsiktiga	framgång	ska	samhällskårer	uppmunt-
ras att tillämpa god projektledning. 

	 •	 Samhällskårer	ska	uppmuntras	ta	kontakt	med	frivilligorganisationer,	
samhällsorganisationer och lokala myndigheter för eventuella samarbeten 
och	stödinsatser	i	samband	med	samhällsutvecklingsinitiativ.	(RI:s	policy-
samling	41.030.1.)

Detaljerad information om samhällskårer finns i Rotary Community Corps 
Handbook	(770-EN)	och	på	www.rotary.org.

Månaden för Rotaryfamiljen
Rotarianer, klubbar och distrikt i hela världen uppmuntras att visa sitt enga-
gemang för familj och samhälle med projekt, aktiviteter och evenemang för att 
uppmärksamma	månaden	för	Rotaryfamiljen	i	december	varje	år.	(RI:s	policy-
samling	40.070.)



9 Internationell tjänst

Internationella tjänsten inom Rotary har till uppgift att utveckla samförstånd 
och	goodwill	bland	rotarianer	och	bland	alla	människor.	(RI:s	policysamling	
8.050.1.)

Riktlinjer för internationell tjänst
Målsättningen för Rotarys internationella tjänst uttrycks i den fjärde punkten 
i Rotarys syfte, nämligen att uppmuntra och främja internationell förståelse, 
god vilja och fred genom ett världsomfattande kamratskap av personer från 
näringsliv	och	yrken,	förenade	genom	tjänandets	ideal.	(RI:s	grundlag	4;	
Klubbgrundlagen	4	och	5)	Frihet,	rättvisa,	sanning,	det	givna	ordets	okränkbar-
het och respekt för mänskliga rättigheter är oskiljaktigt förbundna med Rotarys 
principer och är också vitala för att upprätthålla internationell fred och ordning 
och	för	mänskligt	framåtskridande.	(RI:s	policysamling	8.050.1.)

Begreppet	internationell	tjänst	kan	delas	upp	i	fyra	allmänna	områden:
	1)	 Världssamhällstjänstprogram	(World	Community	Service	–	WCS)
	2)	 Internationella	utbytesaktiviteter	inriktade	på	utbildning	och	kultur
	3)	 Särskilda	internationella	uppmärksammanden	och	evenemang
	4)	 Internationella	möten	(RI:s	policysamling	8.050.2.)

Den enskilda rotarianens ansvar
Alla	rotarianer	ska	personligen	sträva	efter	att	förverkliga	den	fjärde	tjänstegre-
nens	ideal.	Alla	rotarianer	ska	bidra	till	att	allmänheten	är	bättre	informerad	
om Rotary.

En rotarian
	1)	 ser	bortom	nationell	patriotism	och	är	medansvarig	när	det	gäller	att	

främja internationellt samförstånd, goodwill och fred
	2)	 avstår	från	varje	tendens	att	handla	överlägset	på	grund	av	nationellt	med-

borgarskap eller rastillhörighet
	3)	 söker	finna	och	utveckla	en	gemensam	grundval	för	överenskommelser	

mellan olika nationers folk
	4)	 försvarar	lag	och	ordning	till	skydd	för	individens	frihet,	så	att	alla	får	

möjlighet att åtnjuta tanke-, yttrande- och mötesfrihet, frihet från förföl-
jelse och aggression och frihet från nöd och fruktan

	5)	 stödjer	varje	åtgärd	som	syftar	till	att	höja	levnadsstandarden	för	alla	folk,	
eftersom han/hon inser att fattigdom, var den än förekommer, utgör en 
fara för all välfärd

	6)	 håller	på	principerna	för	rättvisa	för	hela	mänskligheten,	eftersom	han/
hon anser att dessa är av grundläggande betydelse och måste tillämpas i 
hela världen

	7)	 strävar	alltid	efter	att	främja	fred	mellan	nationer	och	är	beredd	att	göra	
personliga offer för detta ideal

	8)	 söker	uppmuntra	till	och	i	praktiken	visa	en	anda	av	förståelse	för	alla	
andra människors övertygelse, som ett steg mot internationell goodwill, i 
övertygelsen om att det finns vissa grundläggande moraliska och andliga 
normer som säkerställer ett rikare, mer fulländat liv om de tillämpas i 
praktiken
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	9)	 vidtar	nödvändiga	försiktighetsmått	när	han/hon	genomför	aktiviteter	och	
program	där	internationella	spänningar	förekommer	mellan	länder.	(RI:s	
policysamling	8.050.3.)

Rotaryklubbens ansvar
Rotaryklubbar ska inte engagera sig i gemensamma insatser för att påverka 
regeringar, världspolitiken eller internationella ställningstaganden, utan i stället 
uppmuntra varje rotarian att utveckla en upplyst och konstruktiv attityd.

En Rotaryklubb kan mycket väl anordna ett forum för att belysa allmänna 
frågeställningar, om det kan anses vara gynnsamt för den fjärde tjänstegrenen. 
När sådana frågor är av kontroversiell natur måste båda sidor vara represente-
rade på ett tillfredsställande sätt.

RI:s riktlinjer motsätter sig inte klubbprogram med väl avvägda diskussioner 
om internationella frågor, som ger tillfälle till eftertanke och debatt i strävan 
efter fred.

När internationella frågor tas upp och diskuteras i en Rotaryklubb, ska tala-
ren göras uppmärksam på att han/hon ska undvika att väcka anstöt hos män-
niskor från andra länder och det ska klart framhållas att en Rotaryklubb inte 
påtar sig ansvar för de åsikter, som enskilda talare ger uttryck för under klub-
bens möten.

En Rotaryklubb bör inte anta några som helst resolutioner rörande specifika 
planer i samband med internationella angelägenheter. Den bör inte sända ut 
vädjanden om gemensamma aktioner från klubbarna i ett land, till klubbar, folk 
eller regeringar i andra länder eller distribuera föredrag eller förslag till lös-
ningar av specifika internationella problem.

I alla de fall där internationella spänningar uppstår mellan länder där det 
finns Rotaryklubbar ska alla berörda klubbar vara ytterst försiktiga så att inte 
illvilja och missförstånd uppstår.

RI och politik
Eftersom Rotary Internationals medlemsbas omfattar personer i hela världen, 
med många olika politiska uppfattningar, kan organisationen inte handla eller 
uttrycka åsikter i politiska frågor. Det fria ordet och samlingsfrihet är dock 
avgörande för Rotarys sunda utveckling i alla länder och geografiska områden. 
(RI:s	policysamling	26.040.)

Världssamhällstjänst (World Community Service – WCS)
WCS-programmet	består	av	aktiviteter	inom	internationella	tjänsten,	inom	
vilka rotarianer genomför projekt för att förbättra levnadsförhållanden och ge 
humanitär hjälp. Projekten främjar internationellt samförstånd och goodwill 
genom att tillhandahålla såväl material som tekniskt och professionellt bistånd. 
(RI:s	policysamling	41.070.)

WCS-programmet	strävar	efter	att:
	1)	 förbättra	livskvaliteten	för	behövande	med	hjälp	av	Rotarys	internationella	

tjänst
	2)	 uppmuntra	till	samarbete	mellan	Rotaryklubbar	och	distrikt	i	olika	länder	

när de genomför internationella serviceprojekt
	3)	 tillhandahålla	en	effektiv	struktur	för	utbyte	av	information	om	behov	och	

biståndserbjudanden
	4)	 öka	medvetenheten	bland	rotarianer	om	internationell	utveckling	och	kul-

turella frågor samt om vikten av att genomföra projekt som stimulerar till 
självhjälp
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	5)	 tillhandahålla	tjänster	ur	WCS-programmet	för	deltagare	inom	besläktade	
RI-	och	TRF-program	och	specialområden

	6)	 informera	rotarianer	om	finansieringsmöjligheter	för	WCS-projekt	genom	
Rotary	Foundation	och	andra	källor

	7)	 informera	andra	rotarianer	om	erfarenheter	av	framgångsrika	WCS-
projekt

	8)	 främja	internationellt	samförstånd,	goodwill	och	fred.	(RI:s	policysamling	
41.070.1.)

WCS-programinitiativ omfattar att:
	1)	 främja	ökad	kunskap	om	syftet	med	Rotarys	internationella	tjänst	med	

hjälp	av	WCS-tillfällen	och	WCS-aktiviteter
	2)	 främja	användningen	av	databasen	ProjectLink
	3)	 främja	samarbete,	där	så	är	lämpligt,	mellan	kommittéerna	för	internatio-

nell	tjänst	och	Rotary	Foundation	på	distrikts-	och	klubbnivå
	4)	 öka	antalet	intercountrykommittéer	(gemensamma	kommittéer	för	flera	

länder,	Intercountry	Committee)	som	drivkraft	för	internationella	tjänsten,	
inklusive	WCS-aktiviteter

	5)	 främja	stöd	till	projekt	för	katastrofhjälp
	6)	 främja	den	23	februari	som	”Världsförståelse-	och	fredsdagen”
	7)	 främja	projekt	som	omfattar	donerade	varor	och	tjänster
	8)	 rotarianer	personligen	engagerar	sig	i	WCS-aktiviteter,	inklusive	interna-

tionella	frivilliginsatser	(RI:s	policysamling	41.070.2.)
Det	rekommenderas	att	distrikt	och	klubbar	bildar	WCS-kommittéer,	i	syfte	

att öka medvetenheten om, skapa direkta kommunikationslinjer och inrätta 
rapporteringsrutiner för alla typer av internationell tjänst. Klubbpresidenter 
och	guvernörer	uppmuntras	att,	där	så	är	lämpligt,	utse	ordförande	för	WCS-
kommittéer som ex officio	ledamöter	i	kommittéerna	för	samhällstjänst.	(RI:s	
policysamling	21.030.)

Distrikts och klubbars förfrågningar om samarbete och hjälp med en viss 
WCS-aktivitet	är	inte	föremål	för	RI:s	bestämmelser	för	rundskrivelser,	så	länge	
förfrågningar	riktas	till	en	eller	ett	begränsat	antal	distrikt	eller	klubbar.	(RI:s	
policysamling	11.030.5.)

ProjectLINK
RI-sekretariatet	upprätthåller	en	databas	över	WCS-projekt	för	vilka	Rotary-,	
Rotaract- eller Interactklubbar eller Rotarys samhällskårer har anhållit om 
hjälp. En Rotaryklubb kan använda databasen på två sätt:
	1)	 En klubb som behöver hjälp med ett samhällstjänstprojekt kan skicka in en 

beskrivning	av	projektet	på	formuläret	ProjectLINK	Submission	Form	till	
RI:s huvudkontor. Projektinformationen förs sedan in i en sökbar databas 
på www.rotary.org.

	2)	 En klubb som är intresserad av att stödja ett WCS-projekt kan söka i databasen 
efter information om projekt i ett visst land eller geografiskt område, av en 
viss typ eller för en viss finansieringssumma.

Det är lämpligt att guvernörer och Rotaryklubbar samarbetar med andra 
organisationer, vars syften och aktiviteter överensstämmer med Rotarys, 
när sådant samarbete inom aktiviteter och projekt bidrar till att väsentligt 
stärka	WCS-aktiviteten.	(RI:s	policysamling	41.070.3.;	se	även	”RI:s	och	Rotary	
Foundations	förhållande	till	andra	organisationer”	i	kapitel	3.)
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Detaljerad	information	om	WCS	finns	i	World Community Service Handbook: 
A Guide to Action (742-EN)	och	på	www.rotary.org.

Rotarys vänskapsutbyte
Rotarys vänskapsutbyte är ett strukturerat RI-program som ger rotarianer och 
deras familjer möjlighet att i andra länder besöka rotarianer i deras hem för 
att genom internationella kontakter människor emellan bidra till samförstånd, 
goodwill	och	fred	i	världen.	(RI:s	policysamling	41.040.)

Det finns två typer av vänskapsutbyte:
	1)	 Gästutbyte	–	enskilda	rotarianer,	som	kan	åtföljas	av	familjemedlemmar,	

tillbringar några dagar i en rotarians hem i ett annat land.
	2)	 Grupputbyte	–	fyra	till	sex	rotarianer	med	makar	besöker	flera	orter	i	ett	

värddistrikt i upp till en månad.
Båda	typerna	samordnas	av	en	distriktskommitté	för	vänskapsutbyte,	utan	

kostnad för RI. Distrikt uppmuntras att arrangera utbyten där gäster och värdar 
har samma yrke. Rotarianer uppmuntras att arrangera vänskapsutbyten i sam-
band	med	RI:s	Convention	(RI-kongressen).

Detaljerad information om programmet finns i Rotary Friendship Exchange 
Handbook på www.rotary.org.

Månaden för internationellt samförstånd
Februari	är	månaden	för	internationellt	samförstånd.	Under	hela	februari	
uppmanas klubbarna att presentera klubbprogram och andra aktiviteter med 
inriktning på samförstånd och goodwill och framhålla deras betydelse för fred 
i	världen.	(RI:s	policysamling	8.020.)

Världsförståelse- och fredsdagen
Den	23	februari,	årsdagen	av	det	första	mötet	i	den	första	Rotaryklubben,	upp-
märksammas som världsförståelse- och fredsdagen. Den dagen bör alla klubbar 
särskilt poängtera Rotarys engagemang för internationellt samförstånd, vän-
skap	och	fred.	(RI:s	policysamling	40.080.)

Intercountrykommittéer (Intercountry Committee – ICC)
En	intercountrykommitté	(en	gemensam	kommitté	för	flera	länder)	främjar	
kontakter mellan distrikt och klubbar i två eller flera länder och stärker kamrat-
skap och interkulturellt samförstånd människor emellan i de berörda länderna. 
Rotarianer uppmuntras att inrätta nya intercountrykommittéer för att främja 
kontakten mellan rotarianer, klubbar och distrikt från olika länder och bilda 
internationella	nätverk.	Bildandet	av	intercountrykommittéer	ska	främjas	på	
alla Rotarymöten.

En intercountrykommitté har till uppgift att:
	1)	 Uppmuntra	rotarianer	att	besöka	varandras	länder	och	hem.
	2)	 Stärka	vänskapsband	och	projekt	genom	att	uppmuntra	klubbar	och	

distrikt till gemensamma aktiviteter med Rotarykamrater i andra länder.
	3)	 Bidra	till	fred	i	världen.
Rekommenderade aktiviteter för intercountrykommittéer:
	 •	 Bistå	med	att	bilda	nya	Rotaryklubbar
	 •	 Utveckla	nätverk	av	vänklubbar	och	samarbete	klubbar	emellan	i	delta-

gande länder
	 •	 Genomföra	Rotary-vänskapsutbyten	mellan	deltagande	länder
	 •	 Starta	eller	genomföra	WCS-projekt	(WCS	–	världssamhällstjänst)
	 •	 Starta	eller	genomföra	yrkestjänstprojekt
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Endast distrikt kan bilda och vara medlemmar i intercountrykommittéer, 
men enskilda rotarianer, deras makar, Rotaractmedlemmar och Rotaryklubbar 
kan delta i kommittéernas aktiviteter. Intercountrykommittéer verkar 
under ledning av och i nära samarbete med respektive distriktsguvernörer. 
Deltagande distrikt ska tillsätta en rotarian att tjänstgöra som förbindelselänk 
mellan distriktet och den nationella ordföranden i kommittén. 

En intercountrykommitté är organiserad och verkar som en oberoende akti-
vitet under ledning av enskilda distrikt och utgör inte en del av RI:s program. 
Intercountrykommittéer	som	startar	serviceinsatser,	som	t ex	ett	WCS-projekt	
som sträcker sig över mer än ett år, ska emellertid följa RI:s riktlinjer för service-
aktiviteter gemensamma för flera distrikt. Klubbar och distrikt uppmuntras att 
utnyttja etablerade intercountrykommittéers kontakter för att främja sitt delta-
gande	i	Rotary	Foundations	program,	särskilt	för	att	utveckla	projekt	för	match-
ande	bidrag.	(RI:s	policysamling	37.030.)

Globala nätverksgrupper
Globala nätverksgrupper är grupper av enskilda rotarianer från flera länder 
som tillsammans inriktar sig på ett gemensamt ämne eller intresse. Globala 
nätverksgrupper består av Rotarys kamratskapsgrupper och Rotarys aktions-
grupper.

För	alla	globala	nätverksgrupper	gäller	följande:
	1)	 All	verksamhet	måste	genomföras	oberoende	av	RI	men	i	harmoni	med	

RI:s riktlinjer, inklusive användningen av Rotarys märken.
	2)	 En	grupp	får	inte	utnyttjas	för	att	främja	religiös	övertygelse,	politiska	frå-

gor eller andra organisationer.
	3)	 RI:s	erkännande	av	en	nätverksgrupp	medför	inte	på	något	sätt	lagliga,	

finansiella eller andra förpliktelser eller ansvar för RI, ett distrikt eller en 
klubb.

	4)	 En	grupp	får	inte	agera	å	RI:s	vägnar,	representera	eller	göra	gällande	att	
den har befogenhet att göra så eller agera som en underorganisation till RI.

	5)	 Alla	nätverksgrupper	måste	vara	finansiellt,	administrativt	och	på	andra	
sätt självständiga.

	6)	 En	grupp	får	inte	finnas	till	eller	verka	i	ett	land	i	strid	med	det	landets	
lagar.	(RI:s	policysamling	42.010.,	42.020.)

Rotarys kamratskapsgrupper
Rotarys kamratskapsgrupper är grupper av rotarianer som förenar sig för att 
ägna sig åt gemensamma yrkes- eller fritidsintressen och för att främja vänskap 
och kamratskap. Guvernören ska tillsätta en distriktskommitté för Rotarys 
kamratskapsgrupper för att främja deltagandet i kamratskapsgrupper hos klub-
barna och distriktet. Kommittén ska ha en ordförande och minst tre medlem-
mar.	(RI:s	policysamling	21.050.)	Enskilda	kamratskapsgrupper	täcks	inte	av	
RI:s försäkringar och uppmuntras att själva utvärdera risker och teckna försäk-
ring,	såsom	anses	lämpligt.	(RI:s	policysamling	42.010.)

Officiellt erkännande för kamratskapsgrupper är föremål för granskning och 
godkännande av RI-styrelsen och andra riktlinjer som gäller för att bilda kam-
ratskapsgrupper.	(RI:s	policysamling	42.010.3.)

Detaljerad information och en lista över alla kamratskapsgrupper finns i 
Rotary Fellowships Handbook	(729-EN)	och	på	www.rotary.org.

Månaden för Rotarys kamratskapsgrupper
Juni	är	månaden	för	Rotarys	kamratskapsgrupper	och	ämnad	att	betona	bety-
delsen av internationell kamratskap och goodwill bland rotarianer med liknan-
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de fritids- och yrkesintressen och främja ökat deltagande i kamratskapsgrupper 
samt sprida kunskap om programmet. RI-styrelsen uppmuntrar dessa grupper 
att uppmärksamma månaden för Rotarys kamratskapsgrupper med projekt, 
aktiviteter	och	evenemang.	(RI:s	policysamling	42.010.9.)

Rotarys aktionsgrupper
Rotarys aktionsgrupper är sammanslutningar av rotarianer som gått samman 
för att genomföra internationella serviceprojekt som främjar Rotarys syfte. En 
lista över alla Rotarys aktionsgrupper finns på www.rotary.org. Intresserade 
rotarianer	kan	kontakta	grupperna	när	de	genomför	serviceprojekt.	(RI:s	policy-
samling	42.020.)	



10 Tjänst för nya generationer

Det	är	varje	rotarians	plikt	att	bidra	till	att	kommande	generationer	–	unga	
människor	upp	till	30	år	(New	Generations)	–	är	bättre	rustade	för	livet	och	
framtiden och samtidigt vara medveten om mångfalden i ungdomarnas behov. 
Alla	klubbar	och	distrikt	uppmuntras	att	starta	projekt	som	inriktar	sig	på	nya	
generationers grundläggande behov: hälsa, mänskliga värden, utbildning och 
självutveckling. RI:s strukturerade program för nya generationer är Interact, 
Rotaract,	Rotarys	utbildningsprogram	för	ungdomsledare	(RYLA)	och	Rotarys	
ungdomsutbyte.

Uttalande för arbete med ungdomar
Rotary International strävar efter att skapa och upprätthålla en säker omgiv-
ning för alla ungdomar som deltar i Rotarys aktiviteter. Efter bästa förmåga ska 
rotarianer, rotarianers makar och partner och andra frivilliga hålla ett vakande 
öga på de barn och ungdomar de kommer i kontakt med och skydda dem från 
fysiska,	sexuella	och	känslomässiga	trakasserier	och	övergrepp.	(RI:s	policy-
samling	2.110.1.)	

Förebyggande av övergrepp och trakasserier
RI har antagit en policy om nolltolerans beträffande övergrepp och trakasserier. 
Alla	rotarianer,	klubbar	och	distrikt	ska	följa	Uttalande	om	arbete	med	ung-
domar och RI:s riktlinjer för förebyggande av övergrepp och trakasserier, som 
fastställts av generalsekreteraren och som innehåller följande krav:
	1)	 En	oberoende	och	grundlig	undersökning	måste	genomföras	vid	påståen-

den om sexuella övergrepp eller trakasserier.
	2)	 En	vuxen	person	som	arbetar	inom	ramen	för	ett	av	Rotarys	ungdomspro-

gram och som anklagats för kränkning eller sexuellt trakasseri får inte ha 
någon kontakt med ungdomar så länge situationen inte är uppklarad.

	3)	 Alla	anklagelser	om	övergrepp	måste	omedelbart	rapporteras	till	lämplig	
laglig instans, i enlighet med RI:s nolltoleranspolicy.

	4)	 En	klubb	måste	avsluta	medlemskapet	i	klubben	för	en	rotarian	som	med-
ger, döms för eller på annat sätt visar sig vara inblandad i sexuella över-
grepp eller trakasserier. En icke-rotarian som medger, döms för eller på 
annat sätt visat sig vara inblandad i sexuella övergrepp eller trakasserier 
måste hindras från att arbeta med ungdomar i Rotarysammanhang. En 
klubb får inte till medlem invälja en person som man vet varit inblandad i 
sexuella övergrepp eller trakasserier.

	5)	 Om	en	utredning	av	en	anklagelse	om	sexuellt	övergrepp	eller	trakas-
seri inte ger något resultat måste, för deltagande ungdomars och den 
anklagades säkerhet, åtgärder vidtas som skyddar de ungdomar med 
vilka personen ifråga eventuellt har kontakt i framtiden. Om ytterligare 
påståenden om sexuella övergrepp eller trakasserier förekommer ska 
den vuxna personen för framtiden förbjudas att arbeta med ungdomar i 
Rotarysammanhang. Oberoende av kriminell eller civilrättslig skuld kan 
den vuxna personens fortsatta närvaro vara skadlig för organisationens 
rykte och till skada för ungdomar. Det kan också vara till fördel för den 
vuxna personen för att förhindra ytterligare anklagelser från andra ung-
domar. En person som anklagas men senare frias från anklagelserna kan 
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anhålla	om	att	åter	få	delta	i	ungdomsprogram.	Att	återinsättas	i	en	funk-
tion är inte något man har rätt till och det finns ingen garanti för att han 
eller	hon	återfår	sin	tidigare	position.	(RI:s	policysamling	2.110.3.)

Brott mot lagar till skydd för ungdom
En klubb måste på lämpligt sätt hantera alla anklagelser om att någon av dess 
medlemmar, som är engagerad i Rotaryrelaterade ungdomsprogram, har brutit 
mot lagstiftning till skydd för ungdom. En klubb som inte handlar enligt ovan 
kan	suspenderas	eller	dess	medlemskap	i	RI	kan	avslutas	av	RI-styrelsen.	(RI:s	
stadgar	3.030.4.)

Ungdomars utlandsresor
Det är förbjudet för enskilda rotarianer, klubbar och distrikt att arrangera alter-
nativa programstrukturer för att sända minderåriga utomlands, som kringgår 
RI:s riktlinjer för ungdomars säkerhet samt för ungdomsutbytet, eller länders 
och staters rese- och invandringsregler.

Rotaryklubbar får inte sända ut eller ta emot utbytesstudenter utanför den 
struktur som tillhandahålls av distriktets ungdomsutbytesprogram. 

Det är förbjudet för enskilda rotarianer, klubbar eller distrikt att hjälpa till 
eller samarbeta för att skicka iväg en ung person på en utlandsresa såvida 
inte den föreslagna resan noga planerats i förväg i minsta detalj och godkänts 
av distriktsombudet för barns och ungdomars säkerhet och ordföranden i 
distriktskommittén för ungdomsutbytet. Om distriktet inte har något ombud 
för barns och ungdomars säkerhet måste distriktsguvernören och ordföranden i 
distriktskommittén för ungdomsutbytet godkänna arrangemangen.

Klubbar får inte tillhandahålla id-kort, introduktionsbrev eller andra intyg 
eller dokument som är avsedda att identifiera eller presentera en ung person för 
en klubb eller klubbar i ett annat land, om man inte i förväg fullständigt och 
ömsesidigt överenskommit om vad mottagarklubben ska tillhandahålla i form 
av värdskap, gästfrihet eller annan hjälp.

En Rotaryklubb är aldrig förpliktad att visa gästfrihet gentemot eller hjälpa 
en ungdom från ett annat land, oavsett om han eller hon påstår eller kan doku-
mentera att han eller hon sponsras av en Rotaryklubb i hemlandet, såvida inte 
den mottagande Rotaryklubben i förväg uttryckligen samtyckt till att visa gäst-
frihet	eller	vara	till	hjälp.	(RI:s	policysamling	41.080.22.)

Eftersom Rotarys klubbar och distrikt uppmuntras att genomföra aktiviteter 
som utvecklar nya generationer måste klubbars och distrikts program eller 
aktiviteter där minderåriga reser utanför hemorten utveckla, upprätthålla och 
hörsamma riktlinjer och skriftliga rutiner för barns och ungdomars säkerhet. 
För	ungdomsutbytet	gäller,	med	undantag	för	resor	och	rundresor	som	arrang-
eras av eller för värddistrikt, de riktlinjer som presenteras i RI:s policysamling 
41.080.22.

Klubbar och distrikt ska
	1)	 i	förväg	få	skriftlig	tillåtelse	från	föräldrar	eller	målsmän	för	samtliga	

medverkande ungdomars resor utanför hemorten 
	2)	 innan	avresan	i	detalj	informera	föräldrar	eller	målsmän	om	programmet,	

evenemangsorten, resplanerna, boendet och programarrangörernas kon-
taktuppgifter

	3)	 vid	resor	mer	än	240	kilometer	från	hemorten	eller	utanför	hemlandet	
kräva att varje minderårigs föräldrar eller målsmän tecknar en reseför-
säkring åt den minderårige, som gäller från den minderåriges avresa från 
hemmet	och	till	återkomsten	och	som	omfattar	bland	annat	sjukvård	(vid	
resor	utanför	hemlandet),	akutevakuering	av	medicinska	skäl,	hemsänd-
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ning av kvarlevor samt juridiskt ansvar, till belopp som fastställs av den 
mottagande Rotaryklubben eller Rotarydistriktet.

Klubbarnas och distriktens riktlinjer och rutiner ska omfatta:
	1)	 Ansöknings-	och	urvalsrutiner	för	volontärer
	2)	 Beskrivningar	av	volontärers	arbetsuppgifter	och	ansvarsområden
	3)	 Tillsynsnormer	för	proportionen	vuxna	och	minderåriga
	4)	 En	krishanteringsplan	för	bland	annat:
	 a)	 medicinska	och	andra	nödsituationer	och	tillhandahållande	av	vuxen-

stöd
	 b)	 rutiner	för	kommunikationen	med	föräldrar	och	målsmän

	5)	 Skriftliga	anvisningar	för	rapportering	och	uppföljning	av	anklagelser	
eller	incidenter	i	enlighet	med	RI:s	riktlinjer.	(RI:s	policysamling	2.110.4.)

Månaden för nya generationer
September	är	månaden	för	nya	generationer.	Månaden	är	ämnad	att	rikta	upp-
märksamheten på all Rotaryverksamhet för unga människors utveckling upp 
till	30	års	ålder.	Rotaryklubbarna	uppmuntras	använda	sig	av	mottot	”Varje	
rotarian ett exempel för ungdom” i sina klubbulletiner och i pr-material under 
månaden	för	nya	generationer.	(RI:s	policysamling	40.060.1.)

Interact
Interactklubbar bildas i syfte att ge unga människor möjlighet att arbeta till-
sammans i världsomfattande kamratskap och engagera sig i serviceinsatser och 
för	internationellt	samförstånd.	Ungdomar	i	åldern	12-18	år	kan	vara	medlem-
mar	i	en	Interactklubb.	(RI:s	policysamling	41.010.)

Mål
	1)	 Tillvarata	och	utveckla	konstruktivt	ledarskap	och	personlig	integritet.	
	2)	 Uppmuntra	och	visa	omtänksamhet	och	hjälpsamhet	mot	andra.	
	3)	 Öka	insikten	om	hemmets	och	familjens	betydelse.	
	4)	 Väcka	respekt	för	andras	rättigheter,	grundad	på	insikten	om	varje	män-

niskas värde.
	5)	 Betona	den	enskildes	ansvar	som	grundval	för	personlig	framgång,	för-

bättringar i samhället och samarbetsresultat. 
	6)	 Utveckla	kunskap	för	livet,	till	exempel	självutveckling,	tidsplanering	och	

privatekonomi.
	7)	 Erkänna	alla	allmännyttiga	sysselsättningars	värde	och	se	dem	som	en	

möjlighet att göra en insats i samhället.
	8)	 Tillhandahålla	möjligheter	att	öka	kunskaper	och	bättre	förstå	lokala,	

nationella och internationella angelägenheter.
	9)	 Skapa	möjligheter	för	personliga	insatser	och	gruppinsatser	som	leder	till	

att främja internationellt samförstånd och goodwill gentemot alla folk.
En Interactklubb bildas, sponsras och vägleds av en eller flera Rotaryklubbar 

och är etablerad så snart guvernören godkänt den, med RI:s intyg och erkän-
nande.	Alla	Interactklubbar	måste	sponsras	av	en	Rotaryklubb,	vars	ort	och	
kringliggande område omfattar det område där Interactmedlemmarna bor eller 
den	skola(or)	de	går	på.	Dess	fortsatta	verksamhet	är	beroende	av	fortsatt	stöd	
från den sponsrande Rotaryklubben och fortsatt erkännande av RI. Inom den 
ram som fastställts av RI bär den sponsrande Rotaryklubben ansvaret för att 
bilda Interactklubben och för att därefter handleda och råda den samt utöva 
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fullständig kontroll och ha överinseende över alla Interactklubbens aktiviteter, 
riktlinjer	och	program.	(RI:s	policysamling	41.010.)

När en Interactklubb är knuten till en skola ska sponsorklubbens kontroll 
och	överinseende	utövas	helt	i	samarbete	med	skolledningen.	Sådana	klubbar	
är underställda gällande förordningar och riktlinjer som utfärdats av skolled-
ningen	för	alla	skolans	elevorganisationer	och	fritidsaktiviteter.	(RI:s	policysam-
ling	41.010.)	Rotaryklubbarna	uppmuntras	även	att	sponsra	Interactklubbar	som	
baseras på samhället som helhet och inte är knutna till en skola.

Enhetlig grundlag för Interactklubbar föreskrivs av RI och kan endast ändras 
av	RI:s	styrelse.	Alla	Interactklubbar	måste,	som	förutsättning	för	att	kunna	bil-
das och godkännas av RI-styrelsen, anta Enhetlig grundlag för Interactklubbar 
och automatiskt anta alla ändringar som efterhand beslutas av RI:s styrelse. 
Alla	Interactklubbar	måste	anta	stadgar	i	överensstämmelse	med	Enhetlig	
grundlag	för	Interactklubbar	och	RI:s	riktlinjer.	Stadgarna	måste	godkännas	av	
den	sponsrande	Rotaryklubben.	(RI:s	policysamling	41.010.)

Interactprogrammets huvudbudskap
Rotarys klubbar och distrikt ska tillämpa följande strategier i sitt arbete med 
Interact:
	1)	 Interact	ska	främjas	för	att	stärka	programmets	tillväxt	och	kontinuitet.	

Publikationer, video, internet, klubbpresentationer och andra metoder ska 
användas. Distriktets Interactordförande och Interactrepresentanter ska 
skapa ett Interactnyhetsbrev för distriktet.

	2)	 Starka	band	ska	knytas	mellan	Interactklubbarna	och	deras	sponsrande	
Rotaryklubbar. Rotaryklubbars medlemmar ska utses som mentorer åt 
Interactmedlemmar. Interactmedlemmar ska bjudas in till den sponsrande 
Rotaryklubbens möten och inkluderas i serviceprojekt, t ex poliobekämp-
ning. Rekommendera Rotaryklubbarna att tillsätta en Interactkommitté. 

	3)	 Informera	Interactmedlemmarna	om	Rotary	och	skapa	ett	livslångt	
intresse	för	Rotary.	Skicka	Rotarypublikationer	till	Interactklubbarna,	t	ex	
guvernörens månadsbrev, Rotary Leader, The Rotarian eller regiontidskrif-
ten. 

	4)	 Arbeta	med	Interactmedlemmar	som	åldersmässigt	växer	ur	programmet	
eller flyttar från orten och grunda nya Rotaract- eller Interactklubbar. 

	5)	 Utforma	i	samråd	med	Interactklubbar	ett	distriktsomfattande	servicepro-
jekt för alla Interactklubbar. 

	6)	 Be	Interactmedlemmar	presentera	sina	klubbprojekt	på	Rotarys	klubb-	och	
distriktsmöten.

	7)	 Uppmärksamma	rotarianer	som	är	engagerade	i	Interact	på	klubb-	och	
distriktsnivå.	(RI:s	policysamling	41.010.1.)

Internationella Interactveckan
RI-styrelsen uppmuntrar Rotary- och Interactklubbar att uppmärksamma 
veckan	kring	5	november	(måndag	till	och	med	söndag)	som	Internationella	
Interactveckan, i syfte att engagera Rotary- och Interactklubbar i hela världen 
i en gemensam aktivitet med internationell omfattning och uppmärksamhet. 
(RI:s	policysamling	41.010.5.)

Detaljerad information om Interact finns i Interact Handbook (654-EN)	och	på	
www.rotary.org.
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Rotaract 
Programmet för Rotaract ger unga vuxna tillfälle att öka kunskaper och förbätt-
ra färdigheter som bidrar till personlig utveckling, att bemöta yttre och sociala 
krav inom sina samhällen och att genom vänskap och service verka för ökat 
internationellt samförstånd. Rotaractklubbar är sammansatta av unga vuxna 
i	åldern	18-30	år,	som	bor,	arbetar	eller	studerar	i	närheten	av	den	sponsrande	
Rotaryklubben.	Den	30	juni	det	Rotaractår	då	en	medlem	fyller	30	år	avslutas	
hans/hennes	medlemskap	i	Rotaract.	(RI:s	policysamling	41.020.)

Mål
	1)	 Utveckla	yrkeskunskaper	och	ledarförmåga.
	2)	 Betona	respekten	för	andras	rättigheter	med	utgångspunkt	i	varje	enskild	

individs värde och att främja hög etisk standard och värdet av alla all-
männyttiga sysselsättningar. 

	3)	 Ge	unga	människor	möjligheter	att	tillfredsställa	behov	och	finna	lösning-
ar på problem i samhället och ute i världen. 

	4)	 Tillhandahålla	möjligheter	att	samarbeta	med	sponsrande	Rotaryklubbar.
	5)	 Motivera	unga	människor	att	eventuellt	bli	medlemmar	i	Rotary.	(RI:s	

policysamling	41.020.)
Alla	Rotary	Foundations	stipendiater	i	åldern	18-30	kan	ges	möjlighet	att	bli	

gästmedlemmar i en Rotaractklubb under den tid de studerar i ett annat land. 
(RI:s	policysamling	41.020.7.)	

Alla	Rotaractklubbar	leds	av	en	styrelse	sammansatt	av	presidenten,	ome-
delbart förutvarande presidenten, vicepresidenten, sekreteraren, skattmästaren 
och	alla	ytterligare	styrelseledamöter	som	klubben	beslutar	om.	Alla	styrelse-
ledamöter måste väljas bland klubbens medlemmar i god ställning och val ska 
hållas	varje	år	före	1	mars.	Valmetoder	måste	vara	förenliga	med	lokalt	bruk	
och tillvägagångssätt, men får inte i något fall erfordra mer än enkel majoritet 
av medlemmar som är närvarande och i god ställning.

Distriktets Rotaractkommitté ska bestå av ett lika antal rotarianer 
och Rotaractmedlemmar, under ledning av ordföranden i distriktets 
Rotaractkommitté	(en	rotarian)	och	distriktets	Rotaractrepresentant	(en	
Rotaractmedlem).	Distriktsordförandena	och	representanterna	för	Rotaract	ska	
hjälpa Rotaractklubbar att utveckla samarbetsförhållanden med sina spons-
rande Rotaryklubbar och att aktivt etablera personliga kontakter med medlem-
marna. 

Alla	Rotaractklubbar	uppmanas	bestämt	att	efter	sitt	namn	ange	”spons-
ras	av	Rotaryklubben	i	(namn)”.	Rotaractklubbar	betraktas	inte	som	en	del	
av eller som juridiskt anslutna till de sponsrande Rotaryklubbarna eller 
till RI. Rotaractklubbarnas medlemmar får inte kallas eller betraktas som 
”Rotaryjuniorer”, inte heller får de använda eller bära Rotaryemblemet.

Rotaractprogrammets huvudbudskap
	 •	 Rotaract	ska	främjas	för	att	stärka	programmets	tillväxt	och	kontinuitet.	

Publikationer, video, internet, klubbpresentationer, distriktsmöten och 
andra metoder ska användas.

	 •	 Starka	band	ska	knytas	mellan	Rotaractklubbarna	och	deras	spons-
rande Rotaryklubbar. Rotaractmedlemmarna ska engageras i distriktets 
liv, t ex i regelbundna möten med sponsrande Rotaryklubbar, medver-
kan	i	distriktsevenemang	och	samarbete	i	serviceprojekt.	Säg	ja	när	
Rotaractmedlemmar ber rotarianer engagera sig i Rotaractaktiviteter.
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	 •	 Skapa	och	hjälp	till	att	upprätthålla	starka,	motiverade	Rotaractklubbar	
med	en	jämn	åldersfördelning	från	18-30	år.

	 •	 Höj	Rotaractklubbarnas	kapacitet	för	hjälpinsatser	genom	samarbete	
med	Rotaryfamiljen.	Samarbeta	i	projekt	och	aktiviteter	med	Rotary-	och	
Interactklubbar,	andra	Rotaractklubbar	och	grupper	som	RYLA	och	Rotary	
Foundations	stipendiater.

	 •	 Förse	Rotaractklubbarnas	funktionärer	och	distriktets	Rotaract-
representanter med utbildningsmöjligheter.

	 •	 Utveckla	framtida	ledare	genom	Rotaract.	Var	mentor	åt	Rotaract-
medlemmar. Det höjer deras yrkes- och ledarkompetens och uppmuntrar 
högt ställda etiska krav.

	 •	 Uppmärksamma	på	distriktsnivå	klubbar	och	individer	som	gjort	fram-
stående service- och hjälpinsatser genom Rotaract eller har stärkt banden 
mellan Rotary och Rotaract.

	 •	 Välkomna	tidigare	Rotaractmedlemmar	i	Rotaryklubben.	Inrätta	och	driv	
ett program för Rotaractalumner i distriktet för att stödja detta arbete.

Rotaractorganisationen
Enhetlig grundlag för Rotaractklubbar föreskrivs av RI och kan endast ändras 
av	RI:s	styrelse.	Alla	Rotaractklubbar	måste,	som	förutsättning	för	att	kunna	bil-
das och godkännas av RI-styrelsen, anta Enhetlig grundlag för Rotaractklubbar 
och automatiskt anta alla ändringar som efterhand beslutas av RI:s styrelse. 
Alla	Rotaractklubbar	måste	anta	stadgar	i	överensstämmelse	med	Enhetlig	
grundlag	för	Rotaractklubbar	och	RI:s	riktlinjer.	Stadgarna	måste	godkännas	av	
den	sponsrande	Rotaryklubben.	(RI:s	policysamling	41.020.)

En Rotaractklubb kan upplösas av
	1)	 Rotary	International,	med	eller	utan	samtycke,	godkännande	eller	bifall	av	

den sponsrande Rotaryklubben, därför att Rotaractklubben inte fungerar i 
enlighet med dess grundlag eller av annan anledning

	2)	 dess	sponsrande	Rotaryklubb	efter	överläggning	med	guvernören	och	
distriktsrepresentanten för Rotaract 

	3)	 Rotaractklubben,	efter	att	ha	fattat	eget	beslut	(RI:s	policysamling	41.020.)

Rotaracts motto
Mottot	”Fellowship	Through	Service”	(Kamratskap	genom	tjänande)	har	anta-
gits för Rotaractklubbar och deras medlemmar att användas på lämpligt sätt. 
(RI:s	policysamling	41.020.6.)

Internationella Rotaractveckan
Styrelsen	uppmanar	Rotary-	och	Rotaractklubbar	att	uppmärksamma	
veckan	kring	den	13	mars	(måndag	till	och	med	söndag)	som	internationella	
Rotaractveckan.	Veckan	är	avsedd	att	engagera	Rotary-	och	Rotaractklubbar	
runt om i världen i en gemensam aktivitet med internationell omfattning och 
uppmärksamhet,	som	beslutas	av	RI-presidenten.	(RI:s	policysamling	41.020.5.)

Ledarutbildningsmöten för Rotaract
Distrikten ska ordna ledarutbildning för alla tillträdande ämbetsmän i 
Rotaractklubbar.	Ledarutbildningen	ska	pågå	i	en	eller	två	dagar	och	genomför-
as av Rotaractmedlemmarnas distriktskommitté i samarbete med rotarianernas 
distriktskommitté för Rotaract för alla Rotaracts tillträdande ämbetsmän, sty-
relseledamöter och kommittéordförande. När så är lämpligt ska utbildningen 
tas med som en del av programmet för Rotarys distriktssamråd. När omstän-
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digheterna gör det nödvändigt kan andra gemensamt överenskomna ekono-
miska avtal ingås mellan de sponsrande Rotaryklubbarna, Rotarydistrikten och 
Rotaractdeltagarna.	(RI:s	policysamling	41.020.)

Detaljerad information om Rotaract finns i Handbok för Rotaract	(562-SV)	och	
på www.rotary.org.

Rotarys ungdomsutbyte
Ungdomsutbytet	är	ett	strukturerat	RI-program	som	ger	ungdomar	i	åldern	
15-19	år	möjlighet	att	besöka	eller	studera	i	ett	annat	land	än	det	egna.	Det	finns	
tre varianter inom ungdomsutbytet:
	 •	 Långtidsutbyten	ger	utbytesstudenter	möjlighet	att	studera	i	ett	annat	land	

under ett läsår. 
	 •	 Korttidsutbyten	ger	utbytesstudenter	möjlighet	att	besöka	ett	annat	land	

under så kort tid som några veckor.
	 •	 Utbytet	Nya	generationer	ger	unga	vuxna	18-25	år	möjlighet	att	besöka	

eller studera i ett annat land i max tre månader.
Alla	utbytesstudenter	måste	ansöka	där	de	bor	och	sponsras	av	en	

Rotaryklubb	på	hemorten.	Föräldrar	eller	målsmän	förväntas	betala	sjukvårds-,	
olycksfalls- och ansvarsförsäkring och stå för resekostnader tur och retur till 
det	mottagande	distriktet.	Utbytesstudenternas	värdfamiljer	förväntas	ge	dem	
mat och husrum och det mottagande eller utsändande distriktet ska betala alla 
utbildningskostnader och även ge utbytesstudenter under långtidsutbyten en 
lämplig	summa	i	månadspengar.	Utbyten	ordnas	genom	överenskommelse	mel-
lan sponsrande och mottagande distrikt och förväntas gå i båda riktningarna.

För	alla	program	för	ungdomsutbyte,	på	klubb-,	distrikts-	och	flerdistrikts-
nivå gäller att risker ska avvägas och ansträngningar göras för att på rätt sätt 
skydda eller hantera alla fall som görs gällande av fysiska, sexuella eller käns-
lomässiga övergrepp som berör programdeltagarna. Dessutom ska klubbar och 
distrikt, innan de startar ungdomsutbytesaktiviteter, informera sig om rättslä-
get beträffande ansvar och inhämta råd för att teckna ansvarsförsäkring.

RI-styrelsen ser programmet för ungdomsutbytet som en möjlighet att främja 
internationellt samförstånd och uppmuntrar guvernörerna att utse distriktsäm-
betsmän eller distriktskommittéer för ungdomsutbytet, inklusive tillträdande 
guvernörer som ledamöter i dessa kommittéer, och att informera generalsekre-
teraren om kontaktuppgifter till sådana ämbetsmän eller kommittéordförande. 
Distriktens ämbetsmän eller kommittéer för ungdomsutbytet står under överin-
seende	av	respektive	guvernörer.	(RI:s	policysamling	41.080.)

Certifiering av ungdomsutbytet
Generalsekreteraren upprätthåller ett program för certifiering av distriktens 
ungdomsutbytesaktiviteter.	Förfarandet	för	certifiering	kräver	att	distrikten,	för	
alla distriktets ungdomsutbytesprogram, till Rotary International inger bevis 
på att distriktet antagit riktlinjerna för barn och ungdomars säkerhet, stöd till 
studerande och andra bestämmelser för sina långtids- och korttidsutbytespro-
gram.	Som	förutsättning	för	att	kunna	delta	gäller	att	alla	klubb-	och	distrikts-
program för ungdomsutbyte måste överensstämma med RI:s riktlinjer för barns 
och ungdomars säkerhet och övriga krav. Om på grund av lokala förhållanden 
ett distrikt inte kan uppfylla kriterierna för en av riktlinjerna, måste distriktet 
skriftligen meddela generalsekreteraren och utveckla alternativa tillvägagångs-
sätt för att respektera innebörden i riktlinjerna och komma ifråga för certifie-
ring. Endast certifierade distrikt kan delta i ungdomsutbytet och distrikt som 
genomför utbyten med icke-certifierade distrikt sätter sin egen certifiering på 
spel.	(RI:s	policysamling	41.080.)
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Utbytesprogram för flera distrikt
Alla	guvernörer	uppmanas	att	göra	allt	de	kan	för	att	främja	ungdomsutbytet	
i distriktet och samtidigt ha verksamheten under kontroll. Klubbar i två eller 
flera distrikt kan vilja genomföra en aktivitet eller ett program gemensamt. 
RI-styrelsen har inga invändningar mot sådana flerdistriktsgrupper, förutsatt 
att	befintliga	riktlinjer	följs	av	guvernören	i	varje	deltagande	distrikt	(se	RI:s	
policysamling	41.080.20.).	

Detaljerad information om programmet finns i Youth Exchange Handbook 
(746-EN)	och	på	www.rotary.org.

Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare (RYLA)
RYLA	(Rotary	Youth	Leadership	Awards)	är	ett	program	för	ungdomar	i	åld-
rarna	14-18	år	och	19-30	år.	Indelningen	i	åldersgrupper	är	avsedd	att	anpassa	
programmet till olika behov och mognadsnivåer. RI-styrelsen uppmuntrar 
klubbar och distrikt att överväga att bjuda in socialt och ekonomiskt eftersatta 
ungdomar	med	ledarpotential	att	delta	i	RYLA-programmet.	(RI:s	policysam-
ling	41.060.4.)

RYLA	är	avsett	att	främja	ledaregenskaper,	god	medborgaranda	och	per-
sonlig	utveckling	bland	unga	människor.	RYLA-program	kan	genomföras	på	
klubb-	eller	distriktsnivå	och	är	ofta	utformade	som	seminarier	eller	läger.	(RI:s	
policysamling	41.060.1.)	

Mål
	1)	 Ytterligare	visa	prov	på	Rotarys	respekt	och	intresse	för	ungdomar.	
	2)	 Uppmuntra	och	bistå	utvalda	och	tänkbara	ungdomsledare	och	erbjuda	

dem möjlighet att lära sig metoder för ansvarsfullt och verksamt ung-
domsledarskap. 

	3)	 Uppmuntra	till	fortsatt	och	bättre	ledarskap	för	ungdomar	av	ungdomar.	
	4)	 Officiellt	uppmärksamma	hur	duktiga	många	unga	människor	är,	som	

arbetar	som	ungdomsledare	på	sina	hemorter.	(RI:s	policysamling	
41.060.2.)

RYLA-program	ska	ges	en	huvudinriktning	som	omfattar	följande	ämnen:	
	1)	 Ledarskapets	grunder	
	2)	 Etik	för	positivt	ledarskap	
	3)	 Kommunikationsförmågans	betydelse	för	effektivt	ledarskap
	4)	 Problemlösning	och	konflikthantering	
	5)	 Vad	Rotary	är	och	vad	Rotary	gör	för	lokalsamhället	
	6)	 Bygga	upp	självförtroende	och	självaktning	
	7)	 Gå	igenom	vad	det	innebär	att	vara	medborgare	i	samhället	och	i	världen	

genom att ta upp lokala problem och lösningar som överensstämmer med 
lokala	seder	och	bruk.	(RI:s	policysamling	41.060.3.)

Rotarianer	som	arbetar	med	RYLA	uppmanas	att:	
	1)	 Hålla	kontakten	med	varandra,	utbyta	information	och	besöka	varandras	

RYLA-evenemang.	
	2)	 Organisera	RYLA-evenemang	gemensamma	för	flera	distrikt	eller	interna-

tionellt.
	3)	 På	Internet	informera	om	RYLA-evenemang,	inklusive	utbildningsmate-

rial.
	4)	 Bjuda	in	ungdomar	att	delta	i	RYLA	som	inte	har	tillgång	till	ledarutbild-

ning, även ungdomar från andra organisationer. 
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	5)	 Säkra	kontinuiteten	för	RYLA-deltagare	genom	att	engagera	dem	i	plane-
ringen	av	framtida	RYLA-evenemang	och	uppmuntra	dem	att	ställa	upp	
som	handledare.	(RI:s	policysamling	41.060.5.)

RYLA-seminarier	bör	ordnas	för	att	underlätta	informationsutbytet	mellan	
rotarianer	som	arbetar	med	RYLA,	eventuellt	på	zonnivå.	Dessutom	upp-
muntras	guvernörer	och	styrelseledamöter	att	ta	med	RYLA	i	programmen	för	
distriktssamrådet,	distriktskonferensen	och	Rotaryseminarier.	(RI:s	policysam-
ling	41.060.6.)

Detaljerad	information	om	RYLA	finns	i	Rotary Youth Leadership Awards 
(694-EN)	och	på	www.rotary.org.





129129

11 Rotary Foundation

RI:s	styrelse	och	Rotary	Foundations	styrelse	har	godkänt	följande	program	för	
att	konkret	och	verksamt	främja	Rotary	Foundations	syfte:
	Rotary	Foundations	ambassadörsstipendier
 Rotarycenter för internationella studier
	Studiegruppsutbyte	(Group	Study	Exchange	–	GSE)
	Förenklade	distriktsbidrag
 Matchande bidrag
 PolioPlus
 PolioPlus Partners
Ansökningsförfarande,	kriterier	och	respektive	slutdatum	för	alla	Rotary	

Foundations	program	finns	på	www.rotary.org.

UTBILDNINGSPROGRAM

Rotary Foundations ambassadörsstipendier
Programmet för ambassadörsstipendier är världens största privatfinan-
sierade internationella stipendieprogram för studier på universitetsnivå. 
Ambassadörsstipendier	delas	ut	för	studier	eller	utbildning	under	ett	läsår	
(vanligen	nio	månader)	i	ett	annat	land	där	det	finns	Rotaryklubbar.	Under	stu-
dieperioden är Rotarystipendiaterna goodwillambassadörer i värdlandet.

Syftet med programmet
Ambassadörsstipendierna	stödjer	Foundations	vision	att	möjliggöra	för	rotaria-
ner att främja världsförståelse och fred genom att:
	 •	 Öka	medvetenheten	om	och	respekten	för	kulturella	olikheter	genom	att	

skicka goodwillambassadörer att studera i ett annat land.
	 •	 Låta	stipendiaterna	ta	del	av	Rotarys	ideal	Service	Above	Self	(Osjälviskt	

tjänande)	genom	att	låta	dem	aktivt	delta	i	Rotarys	serviceprojekt.
	 •	 Uppmuntra	stipendiater	att	både	personligen	och	yrkesmässigt	inrikta	sig	

på att höja livskvaliteten för människor i det egna samhället och landet.
	 •	 Utbilda	ledare	som	kan	arbeta	för	att	tillgodose	humanitära	behov	i	hela	

världen.
	 •	 Fördela	inflytandet	till	alla	delar	av	världen	genom	en	väl	avvägd	geogra-

fisk fördelning av stipendiater.
	 •	 Uppmuntra	rotarianer	i	hela	världen	att	öka	utbildningsmöjligheterna	för	

stipendiater från låginkomstländer.
	 •	 Främja	kontakter	under	hela	livet	mellan	Rotary	och	dess	stipendiater.
Rotarianer stödjer programmet för ambassadörsstipendier, inte bara genom 

att	bidra	med	pengar	till	Foundation	utan	också	genom	att	varje	år	ta	sig	tid	att	
stödja	och	stå	värd	för	gästande	stipendiater.	Tack	vare	den	vägledning	och	det	
ledarskap som stipendiaterna får ta del av, utbildas män och kvinnor som enga-
gerar sig och har kunskaper för att finna lösningar på mänskliga problem. 
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Stipendieregler för distrikt
Varje	distrikt	beslutar,	med	utgångspunkt	från	de	DDF-medel	distriktet	har	till	
förfogande,	om	det	antal	stipendier	det	vill	sponsra.	Alla	klubbar	i	distriktet	
kan skriva under och skicka in ansökningshandlingar för en kandidat för varje 
stipendium som erbjuds av distriktet under ett visst programår.

Donerade stipendier
Distrikt i höginkomstländer uppmuntras att stödja kandidater från låginkomst-
länder	genom	att	donera	stipendier	till	ett	distrikt	de	själva	väljer	ut	(i	SHARE-
paketet	finns	ytterligare	information).	För	att	främja	engagemang	och	kamrat-
skap bland rotarianer tillämpas en kombinerad uttagningsprocess för att välja 
ut kandidater till donerade stipendier. 

Kvalifikationer
En	kandidat	till	ett	ambassadörsstipendium	från	Rotary	Foundation	måste	ha	
verklig potential för att uppträda som goodwillambassadör, vilket innebär att 
kandidaten måste visa prov på ledarskaps- och kommunikationstalang och 
vara beredd att göra serviceinsatser. Kandidaten måste ha avslutat minst två års 
studier på universitets- eller collegenivå eller ha avslutat en yrkesutbildning och 
ha varit anställd inom ett erkänt yrke under minst två år när stipendieperioden 
börjar.	Sökande	måste	vara	medborgare	i	ett	land	där	det	finns	Rotaryklubbar.	
Kandidater får inte vara rotarianer, hedersmedlemmar, anställda av en klubb, 
ett distrikt eller annan Rotaryorganisation eller av Rotary International eller 
makar,	släktingar	i	rakt	nedstigande	led	(egna	barn	eller	barnbarn,	lagligt	
adopterade	barn	eller	äktenskap	utan	adoption),	makar	till	släktingar	i	rakt	
nedstigande led eller förälder eller far-/morförälder till personer i ovanstående 
kategorier.	Ansökan	måste	lämnas	in	genom	en	Rotaryklubb,	som	ligger	på	den	
ort där sökanden är skriven eller bor eller på den ort där han/hon studerar eller 
arbetar på heltid.

Val 
Sista	ansökningsdag	för	stipendier	fastställs	av	de	enskilda	klubbarna,	men	
får	tidigast	vara	i	mars	och	senast	i	augusti	före	slutdatumet	1	oktober.	Sista	
inlämningsdagen för av distriktet godkända ansökningar måste vara Rotary 
Foundation	tillhanda	senast	1	oktober	året	före	stipendieåret.	Sökande	som	
godkänts	av	Rotary	Foundation	får	före	15	december	bekräftelse	på	att	de	anta-
gits och information om var de ska studera.

Programmets genomförande
De rotarianer som är rådgivare i det sponsrande och mottagande distriktet spe-
lar	en	avgörande	roll	för	framgången	med	Foundations	ambassadörsstipendier	
och för att nå ambassadörssyftet med stipendiet. Distriktsguvernören tillsät-
ter en rotarian som rådgivare för varje utresande stipendiat som sponsras av 
distriktet. Guvernören utser också en Rotaryklubb som värdklubb och en rota-
rian inom värdklubben som rådgivare för alla stipendiater från andra länder 
som studerar i distriktet. De rotarianer som påtar sig att tjänstgöra som rådgi-
vare har till uppgift att förmedla kunskaper om Rotarys ideal och verksamhet 
till stipendiaterna, att integrera stipendiaterna i samhället, engagera dem i 
Rotaryaktiviteter och upprätthålla kontakten med stipendiaterna före, under 
och efter studieåret.

För	att	stipendiaterna	ska	kunna	fullgöra	sina	ambassadörsuppgifter	är	det	
obligatoriskt att delta i ett informationsmöte för utresande stipendiater, som 
ordnas	av	det	sponsrande	distriktet	före	avresan	till	värdlandet.	Under	hela	
stipendietiden håller stipendiaterna föredrag i Rotaryklubbar, Rotaractklubbar 
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och för grupper utanför Rotary. De deltar också i distriktskonferensen, i midda-
gar	för	Foundation	och	i	Rotary-	och	Rotaractklubbars	program	och	servicepro-
jekt under stipendieperioden.

Efter hemkomsten deltar stipendiaterna i program på klubbmöten, distrikts-
konferenser,	middagar	för	Foundation	och	aktiviteter	för	tidigare	stipendiater;	
de bör även hjälpa till att informera stipendiater som anländer till eller lämnar 
distriktet. Det är både den sponsrande och den mottagande rådgivarens uppgift 
att hjälpa stipendiaterna med de föredrag de ska hålla och ge dem möjlighet att 
aktivt	engagera	sig	i	Rotaryklubbarnas	och	distriktets	verksamhet.	(TRF:s	poli-
cysamling	8.010.8.3.)

Ytterligare	programinformation	finns	i	Ambassadorial Scholarships Leaflet 
(132-EN),	Ambassadorial Scholarships Program Guide for Rotarians	(012-EN)	och	
Ambassadorial Scholar Handbook samt på www.rotary.org.

Rotarycenter för internationella studier i fred och kofliktlösning  
(Rotarys fredscenter)
Rotarycentren för internationella studier i fred och konfliktlösning är en av 
Rotary	Foundations	största	utbildnings-	och	fredssatsningar.	Foundation	har	
inrättat sex Rotarycenter för internationella studier i samarbete med sju fram-
stående	universitet	över	hela	världen.	På	fredscentren	sponsrar	Foundation	upp	
till	100	fredsstipendiater	som	studerar	i	ett	eller	två	år	för	en	mastersexamen,	
eller i ett tremånaders certifieringsprogram, i internationella relationer, fred och 
konfliktlösning.	(TRF:s	policysamling	8.020.1.)

Syftet med programmet
Rotarys fredscenter har inrättats för att:
	 •	 Främja	forskning,	undervisning,	publikation	och	kunskap	om	frågor	som	

berör fred, goodwill och samförstånd i världen.
	 •	 Tillhandahålla	studiemöjligheter	på	hög	nivå	för	en	grupp	fredsstipendia-

ter, utvalda från olika länder och olika kulturer, i syfte att främja kunskap 
och samförstånd i världen bland tänkbara framtida ledare på regerings-
nivå, i affärslivet, inom utbildning, medier och andra yrken. 

	 •	 Skapa	ett	program	genom	vilket	Rotary	Foundation	och	Rotaryklubbar	
mer effektivt kan främja ökad tolerans och ökat samarbete mellan olika 
folk, vilket i sin tur leder till samförstånd och fred i världen.

Ytterligare	programinformation	finns	i	Rotary Peace Centers Program Guide for 
Rotarians	(085-EN),	broschyren	Rotary Peace Centers Brochure	(084-EN)	och	på	
www.rotary.org.

Stipendie- och finansieringsregler för distrikten
Rotarys	fredsstipendier	erbjuds	på	konkurrensbasis	i	världen.	Alla	distrikt	
får	skicka	in	ett	obegränsat	antal	stipendieansökningar	varje	år.	Stipendierna	
finansieras på global basis ur en gemensam fond till vilken distrikten tillskjuter 
medel	från	sina	DDF-medel,	via	bundna	gåvor	och	Världsfonden.	Alla	distrikt	
uppmanas	att	lämna	ett	DDF-bidrag	av	valfri	storlek	för	att	stödja	programmet.

Kvalifikationer
Kandidater till Rotarys fredsstipendier måste ha akademisk bakgrund och 
arbetslivserfarenhet inom relevanta områden, för att antas av de universitets-
partner som erbjuder Rotarycentrens mastersprogram. Kandidaterna måste 
uppvisa utmärkta ledaregenskaper, behärska mer än ett språk och engagera sig 
för fred och internationellt samförstånd och påvisa detta engagemang i sina 
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hjälpaktiviteter	och	i	sina	akademiska	eller	yrkesmässiga	prestationer.	Alla	kan-
didater måste ha minst tre års relevant yrkeserfarenhet. Kandidaterna måste 
ha för avsikt att fullfölja studieprogrammet, arbeta inom områden för fred och 
konfliktlösning	samt	upprätthålla	kontakten	med	Rotary	Foundation	under	
hela sin yrkeskarriär.

Ansökan och urval
Intresserade sökande kan få ansökningshandlingar till Rotarys fredsstipendier 
från	en	Rotaryklubb	eller	från	www.rotary.org.	Ansökningar	inlämnas	dock	
alltid till en lokal Rotaryklubb. Klubbarna vidarebefordrar ansökningar för 
kandidater de stödjer till en uttagningskommitté i sina distrikt för övervägande. 
Sista	ansökningsdag	fastställs	av	de	enskilda	klubbarna	i	enlighet	med	distrik-
tets slutdatum. Klubbar kan godkänna alla kandidater de anser kvalificerade 
och överlämna deras ansökningar till distriktskommittén för övervägande. 
Varje	distrikt	får	skicka	in	ett	obegränsat	antal	stipendieansökningar	till	uttag-
ningen	för	hela	världen.	Alla	av	distrikten	godkända	ansökningar	måste	vara	
Foundation	tillhanda	senast	1	juli	året	innan	stipendieåret.	En	internationell	
uttagningskommitté,	som	tillsätts	av	Foundations	styrelse,	går	varje	år	igenom	
ansökningarna	och	väljer	ut	de	slutliga	fredsstipendiaterna.	Senast	1	december	
får stipendiaterna besked om på vilket fredscenter de ska studera.

Programmets genomförande
Programmet för Rotarycentren för fram Rotarys engagemang för fred och inter-
nationellt samförstånd. Inom ramen för programmet utbildas nästa generations 
lokala och globala ledare i att medla, lösa och förhindra konflikter och att åtgär-
da	problem	som	leder	till	konflikter	i	världen.	För	att	programmet	ska	bli	fram-
gångsrikt måste rotarianerna aktivt arbeta för att främja stipendiet och välja ut 
kandidater	som	delar	Foundations	målsättning	och	engagerar	sig	i	arbetet	för	
fred och samförstånd i sina yrkesliv.

Den roll som de sändande och mottagande distriktens Rotaryrådgivare 
spelar	är	av	största	vikt	för	att	nå	målet	för	programmet.	Liksom	andra	delta-
gare	i	Rotary	Foundations	program,	uppträder	även	Rotarys	fredsstipendiater	
som	goodwillambassadörer	och	måste	delta	i	klubbars,	distrikts,	zoners	och	
internationella Rotaryevenemang och informera om möjligheter till nya servi-
ceprojekt när så är lämpligt. Guvernören i det sponsrande/sändande distriktet 
tillsätter en rotarian som rådgivare för varje utresande fredsstipendiat. Rotary 
Foundations	styrelse	anger	ett	mottagande	område,	som	ska	omfatta	närliggan-
de distrikt, för varje Rotarycenter, i samråd med de distrikt där Rotarycentren 
är belägna. Dessa mottagande områden delar på uppgifter/ansvar och möj-
ligheter	i	samband	med	besök	av	en	fredsstipendiat.	(TRF:s	policysamling	
8.020.10.2.)	

Studiegruppsutbytet (Group Study Exchange – GSE)
GSE-programmet	utgör	en	unik	kulturell	eller	yrkesinriktad	möjlighet	för	unga	
yrkesarbetande	män	och	kvinnor	i	åldern	25-40	år,	som	befinner	sig	i	början	
av sin yrkeskarriär. Programmet beviljar resebidrag för fyra till sex veckors 
utbyten för grupper av yrkesarbetande män och kvinnor, som inte är rotarianer, 
mellan	sammanparade	Rotarydistrikt	i	olika	länder.	Varje	grupp	leds	av	en	
rotarian. 

Syftet med programmet
Programmet är avsett att utveckla yrkesskicklighet och ledarskap och göra del-
tagarna bättre förberedda att möta behoven på sina hemorter och den allt mer 
globala	omgivningen	på	arbetsplatsen.	Utbytet	ger	också	möjligheter	att	starta	
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humanitära	projekt	mellan	det	mottagande	och	det	sändande	landet.	Sådana	
projekt kan inriktas på speciella behov som hälsovård, skolgång/utbildning och 
andra insatsområden. Gruppdeltagarna får uppleva värdlandets institutioner 
och sätt att leva, får se hur det egna yrket praktiseras i ett annat land, får till-
fälle till personliga och yrkesinriktade kontakter och kan utbyta idéer. 

GSE-erfarenheten	omfattar:
	 •	 Yrkestjänstaktiviteter som ger möjlighet att se hur olika yrken utövas i ett 

annat land och att delta i ett ömsesidigt utbyte av idéer, inom vars och ens 
respektive	område	–	vilket	alla	berörda	samhällen	drar	fördel	av.

	 •	 Erfarenheter av land och kultur som ger deltagarna möjligheter att lära sig 
mer om ett annat land, dess invånare och institutioner och bidrar till att 
värdesätta den kulturella mångfalden i världen.

	 •	 Möjligheter till kamratskap som uppmuntrar gruppdeltagarna och deras 
värdar att träffas, prata med varandra och leva tillsammans i en anda av 
kamratskap och goodwill, att sätta sig in i varandras problem, ambitioner 
och samhällsfrågor samt att främja varaktig vänskap och internationellt 
samförstånd.

	 •	 Rotarianers engagemang när de till unga yrkesmänniskor, under deras första 
år i arbetslivet, förmedlar en bild av en erfaren persons sätt att se på sitt 
yrke i en annan kultur och när de deltar i förberedelserna för att sända, 
ta emot och utbyta utbildningserfarenheter med utbytesgrupperna, vilket 
samtidigt främjar Rotarys arbete i hela världen.

För	varje	gruppdeltagare	betalar	Foundation	den	mest	ekonomiska	varianten	
för tur- och returbiljett mellan hemlandet och mottagarlandet. Rotarianer i mot-
tagarområdet står för måltider, husrum och gruppens resor inom värddistriktet. 

Stipendieregler för distrikt
Ett ifyllt ansökningsformulär, med klar angivelse av syfte och mål som för-
väntas	nås	med	utbytet,	måste	vara	Foundation	tillhanda	senast	1	oktober.	Ett	
distrikt kan ange med vilket distrikt eller område det önskar genomföra utby-
tet,	men	det	slutgiltiga	valet	träffas	av	Foundations	styrelse.	Foundations	sty-
relse	tar	hänsyn	till	distrikt	som	redan	funnit	sin	utbytespartner	(self-pairing)	
och	är	positivt	inställd	till	GSE-samarbete	som	omfattar	skilda	kulturer,	språk	
och	regioner.	(TRF:s	policysamling	8.040.5.2.)	GSE-grupper	finansieras	via	
Världsfonden	eller	med	DDF-medel.	Distrikt	ska	undersöka	sina	möjligheter	
till	finansiering	innan	de	ansöker	om	att	sända	ett	GSE-lag	under	ett	visst	pro-
gramår. Information om olika finansieringsalternativ finns i publikationer om 
GSE	och	på	www.rotary.org.

Kvalifikationer
Deltagarna i ett studiegruppsutbyte måste arbeta heltid i ett erkänt företag 
eller yrke, bo och arbeta i det sponsrande/sändande distriktet, befinna sig i 
den	inledande	fasen	av	sina	yrkesliv	samt	vara	i	åldern	25-40	år.	Kandidaterna	
måste också uppvisa egenskaper som ledarförmåga, flexibilitet och tolerans för 
att kunna främja internationellt samförstånd, som är syftet med programmet. 
Gruppmedlemmarna bör kunna göra sig förstådda på värdlandets språk. 

Gruppledarna måste vara erfarna rotarianer som särskilt har erfarenhet av 
internationell tjänst och som är välinformerade om värdlandet och Rotary. 
Ledaren	bör	kunna	tala	värdlandets	språk	flytande.	Förutvarande	distrikts-
guvernörer	får	tjänstgöra	som	GSE-ledare	förutsatt	att	en	öppen	urvalsprocess	
erbjudit andra rotarianer i distriktet att påta sig uppgiften och att särskilda 
krav för utbytet, som språk, yrke eller andra faktorer, resulterar i att den för-
utvarande	guvernören	väljs	som	den	bäst	kvalificerade	kandidaten.	(TRF:s	



134

PROCEDURHANDBOKEN 2010

policysamling	8.040.7.4.)	Makar,	släktingar	eller	personer	i	beroendeställning	till	
gruppdeltagarna får under inga omständigheter följa med på utbytet. 

Innan	sökande	rekryteras	ska	distrikten	läsa	GSE-publikationer	eller	särskild	
information på www.rotary.org om urvalskriterier för deltagare i studiegrupps-
utbytet och rotarianer som är ledare för ett utbyte.

Urval
Ett	distrikt	ska	välja	en	GSE-grupp	sammansatt	av	de	bäst	kvalificerade	kandi-
daterna, oberoende av kön. Distriktets uttagningskommitté för studiegruppsut-
byte	utser	GSE-ledaren	och	alla	GSE-deltagarna	bland	de	kandidater	som	inter-
vjuats och godkänts av en sponsrande/sändande klubb. Distriktsguvernören 
verifierar att de utvalda kandidaterna är kvalificerade och godkänner ansökan.

Programmets genomförande
En	traditionell	GSE-grupp	består	av	personer	från	skilda	yrken	men	ett	antal	
kreativa	variationer	är	möjliga.	Utbytesgrupper	som	representerar	bara	en	
yrkesgrupp	(som	t ex	medicin,	utbildning	eller	jordbruk)	ger	möjlighet	till	mer	
ingående studier inom vissa yrken, såsom de utövas i ett annat land. I grup-
per för kulturella utbyten ingår konstnärer, musiker och lingvister som delar 
med	sig	av	sin	talang	till	rotarianer	i	det	mottagande	distriktet.	Humanitärt	
inriktade utbytesgrupper stödjer utvecklingen av projekt mellan de samarbe-
tande distrikten genom att söka projektmöjligheter i det mottagande distriktet 
och återvända hem med ett eller flera förslag till humanitära bidragsprojekt för 
Foundation.	Det	är	också	möjligt	att	genomföra	utbyten	med	grannländer,	med	
länder där Rotary håller på att etablera sig och, med godkännande av ordföran-
den	i	Foundations	styrelse,	även	med	ett	land	där	Rotary	inte	är	representerat.	
(TRF:s	policysamling	8.040.20.8.)

I allmänhet tas studiegruppen om hand av det mottagande distriktet från 
ankomsten till avresan. Det mottagande distriktet ansvarar för att planera 
studieresan, ordna lokala transporter, erbjuda gruppen att övernatta i rotaria-
ners hem i så stor utsträckning som möjligt och arrangera alla kulturella och 
Rotaryrelaterade evenemang under gruppens resa. Det är viktigt att vara med-
veten om att studieresan eventuellt kan bli tröttande och att nödvändig fritid 
och vilodagar planeras in.

Ytterligare	information	om	programmet	finns	i	Group Study Exchange Brochure 
(160-EN),	Group Study Exchange: Program Guide for Rotarians	(165-EN),	Group 
Study Exchange Team Handbook	(164-EN)	och	på	www.rotary.org.

HUMANITÄRA BIDRAGSPROGRAM

Programmet för humanitära bidrag tillhandahåller en rad verktyg som Rotarys 
klubbar och distrikt kan använda för att bygga upp samhällstjänstprojekt som 
bidrar till att höja livskvaliteten för människor i hela världen. Projekt som 
finansieras genom programmet för humanitära bidrag måste:
	 •	 Innebära	aktivt	och	personligt	deltagande	av	rotarianer
	 •	 Bidra	till	att	utveckla	starka	Rotarynätverk
	•	 Uppvisa	att	medlen	handhas	på	rätt	sätt
	 •	 Inriktas	på	humanitära	behov
Regelbundet uppdaterad information om programmet för humanitära bidrag 

finns på www.rotary.org.
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Förenklade distriktsbidrag
Förenklade	distriktsbidrag	är	utformade	för	att	stödja	distriktens	och	deras	
medlemsklubbars serviceverksamhet eller humanitära insatser. Ett distrikt kan 
avsätta	upp	till	20	procent	av	sina	DDF-medel	för	ett	bidrag	till	stöd	för	en	lång	
rad projekt lokalt eller internationellt. Ordföranden i distriktskommittén för 
Rotary	Foundation	i	samarbete	med	tillträdande	distriktsguvernören	ansöker	
om	bidraget.	Distrikt	uppmanas	att	skicka	in	sina	ansökningar	från	1	juli	till	 
31	mars	under	Rotaryåret	innan	det	år	då	medlen	blir	tillgängliga.	

Rotary	Foundation	beviljar	förenklade	distriktsbidrag	under	förutsättning	att	
mottagande distrikt bekräftar och samtycker till att respektera önskningarna 
i det mottagande samhället och att sträva efter att förstå och värdesätta dess 
traditioner och kultur. Dessutom fordras för förenklade distriktsbidrag att rota-
rianerna är direkt engagerade på följande sätt:
	 •	 Undersöka	behov	i	samhället	och	utarbeta	en	projektplan
	•	 Tillsätta	en	kommitté	bestående	av	minst	tre	rotarianer	med	uppgift	att	

kontrollera utbetalningar av bidragsmedel
	 •	 Ha	uppsikt	över	bidragsmedlen
	•	 Följa	Foundations	bidragsregler
	 •	 Genomföra	projekt
	 •	 Påvisa	samhällets	engagemang	för	och	identifikation	med	projektet
	 •	 Organisera	möten	med	lokala	tjänsteleverantörer,	kommunala	tjänstemän	

och/eller mottagare
	 •	 Främja	projektet	i	lokala	medier
	 •	 Skicka	in	obligatoriska	rapporter	till	Foundation

Matchande bidrag
Målet för matchande bidrag är att hjälpa Rotaryklubbar och distrikt att genom-
föra internationella humanitära projekt i samarbete med rotarianer i ett annat 
land.	Rotary	Foundation	matchar	alla	kontanta	bidrag	med	0,50	USD	för	varje	
1,00	USD.	Alla	bidrag	i	form	av	DDF-medel	(District	Designated	Fund	–	DDF)	
matchas	av	Foundation	med	1,00	USD	för	1,00	USD.

Matchande bidragsprojekt måste:
	 •	 Ha	internationell	inriktning	(d	v	s	engagera	minst	två	Rotaryklubbar	eller	

distrikt	i	minst	två	länder)
	 •	 Följa	Foundations	bidragsregler
Kraven i samband med matchande bidrag varierar beroende på den summa 

från	Rotary	Foundation	som	ansökan	gäller.	Bidragen	delas	in	i	följande	katego-
rier:
	 •	 Matchande	bidrag	(5 000-25 000	USD)
	•	 Matchande	bidrag	på	konkurrensbasis	(25 001-200	000	USD)
Ansökningar	om	matchande	bidrag	kan	skickas	till	Foundation	mellan	1	juli	

och	31	mars.	Ansökningar	om	matchande	bidrag	på	konkurrensbasis	behand-
las	på	Foundationstyrelsens	halvårsmöten;	därför	måste	ansökningar	vara	
Foundation	tillhanda,	samt	kompletta,	senast	1	augusti	för	att	behandlas	på	
mötet	i	oktober	och	senast	15	december	för	att	behandlas	på	mötet	i	april.	(TRF:s	
policysamling	9.040.)

Revision och övervakning av Foundations bidragsprojekt
Guvernören,	ordföranden	i	distriktskommittén	för	Rotary	Foundation	och	ord-
föranden	i	distriktskommittén	för	bidrag	kan	bli	ombedda	att	hjälpa	Foundation	
att	övervaka	bidragsprojekt.	På	förfrågan	från	Foundation	ska	guvernören	(eller	
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en	utsedd	person)	hjälpa	till	när	svårigheter	uppstår	i	samband	med	projekt	och	
för att lösa angivna problem. Om nödvändigt kan arbetet omfatta att inhämta 
svar från projektsponsorerna för klarläggning, rapportera information till 
Foundation,	inhämta	interims-	eller	slutrapporter	för	bidrag,	utvärdera	projekt-
situationen,	upprepa	Foundations	riktlinjer	och	försöka	lösa	oenigheter	på	plat-
sen.	(TRF:s	policysamling	10.030.)

Guvernören uppmuntras att besöka projektplatser för projekt som finansieras 
med	bidrag	från	Foundation	och	hjälpa	till	att	kartlägga,	lösa	eller	förebygga	
problem. Guvernörer uppmuntras också att göra besök på projektplatser, för 
att bedöma resultatet av avslutade projekt. Distriktsguvernörens medverkan i 
distriktssponsrade bidragsprojekt och klubbpresidentens medverkan i klubb-
sponsrade bidragsprojekt, som fristående ledamöter i projektkommittéer, bidrar 
till att minska risken att bidragen används på felaktigt sätt. 

Om	ett	problem	inte	kan	lösas	av	ledare	på	klubb-,	distrikts-	eller	zonnivå	
kan	en	rådgivare	ur	gruppen	Humanitarian	Grants	Cadre	of	Technical	Advisers	
utses att hjälpa rotarianer att utveckla, genomföra eller avbryta ett projekt. 
Många projekt övervakas eller granskas av dessa rotarianer, som frivilligt stäl-
ler	sin	expertis	till	förfogande.	(TRF:s	policysamling	10.020.)

PLANEN FUTURE VISION (ROTARYS FRAMTIDSVISION)

Med	anledning	av	Rotary	Foundations	100-årsjubileum	2017	började	
Foundationstyrelsen	arbeta	med	utformningen	av	en	framtidsvision	som	ska	
föra	Foundation	in	i	dess	andra	sekel	av	service.	Framtidsvisionen	utformades	
för att spegla all världens rotarianers önskningar och intressen vad gäller att ge 
Foundation	en	mer	hållbar	och	synlig	inverkan	på	världen.	Den	nya	modellen	
är enkel, flexibel och stöds av webbaserade system. 

Planen	Future	Vision	är	utformad	för	att
	 •	 förenkla	Foundations	program	och	processer	i	enlighet	med	verksamhetsi-

dén
	 •	 fokusera	rotarianernas	biståndsinsatser	så	att	de	får	störst	effekt	genom	

inriktning på högprioriterade världsbehov som är relevanta för rotarianer
	 •	 tillhandahålla	finansieringsalternativ	som	bidrar	till	uppfyllandet	av	både	

globala och lokala mål
	 •	 fostra	en	starkare	känsla	av	delaktighet	på	distrikts-	och	klubbnivå	genom	

att delegera fler beslut till distrikten
	 •	 sprida	kunskap	om	Foundations	arbete	och	främja	Rotarys	offentliga	

image

Bidragstrukturen
För	att	förenkla	bidragsprocessen	finns	bara	två	bidragstyper	i	framtidsvisio-
nen:	Rotary	Foundations	distriktsbidrag	och	Rotary	Foundations	globala	bidrag.	
Med hjälp av dessa båda bidragstyper kommer klubbar och distrikt att kunna 
genomföra ett brett utbud av humanitära och utbildningsinriktade insatser, 
både lokalt och utomlands.

Distriktsbidrag
Rotary	Foundations	distriktsbidrag	är	ett	bidrag	som	beviljas	distrikt	för	
genomförande	av	aktiviteter	som	faller	inom	ramarna	för	Foundations	uppdrag.	
Ett distrikt kan erhålla ett bidrag om året och bidragsmedlen kan användas för 
stipendier och yrkesgrupper, sponsring av volontärtjänst, katastrofhjälp och 
genomförande av lokala och internationella biståndsprojekt. Distriktsbidragen 
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ger flexibilitet åt rotarianers genomförande av bidragsaktiviteter och finansieras 
fullt	ut	via	DDF-medel.	

Globala bidrag
Rotary	Foundations	globala	bidrag	stödjer	större	aktiviteter	vars	resultat	är	håll-
bara och med hög genomslagskraft, t ex humanitära projekt, stipendiater och 
yrkesutbildningsgrupper inom följande sex fokusområden: 
	 •	 Fred	och	konfliktlösning
	•	 Förebyggande	och	behandling	av	sjukdomar
	•	 Vatten	och	sanitet
	 •	 Mödra-	och	barnavård
	•	 Grundläggande	skolgång	och	alfabetisering
	•	 Ekonomisk	och	social	utveckling
Klubbar och distrikt kan antingen skapa sina egna globala bidragsprojekt 

eller	sponsra	bidragspaket	framtagna	av	Rotary	Foundation	i	samarbete	med	
strategiska	partners	och	Rotarys	klubbar	och	distrikt.	Bidrag	som	utformats	av	
klubbar	och	distrikt	medfinansieras	(matchas)	av	Foundation;	bidragspaketen	
är	fullt	finansierade	av	Foundation.	Den	totala	projektkostnaden	för	ett	globalt	
bidrag	måste	vara	minst	30 000	USD.

Rotary	Foundation	samarbetar	med	valda	organisationer	och	företag	som	är	
bevisat	kompetenta	inom	ett	eller	flera	av	fokusområdena.	Foundations	strate-
giska samarbetspartners förser de globala bidragspaketen med tekniska, ekono-
miska och/eller procedurrelaterade resurser. 

Pilotprojektet Future Vision
För	att	testa	och	finjustera	framtidsvisionen	genomför	Foundation	ett	pilotför-
sök	med	100	distrikt	som	är	representativa	för	Rotary	som	helhet	vad	gäller	
plats,	storlek	och	engagemangsnivå	i	Foundation.	Pilotförsöket	pågår	från	1	juli	
2010	till	juni	2013	och	modifieras	–	beroende	på	utvärderingen	–	efter	behov	
innan utrullningen sker i alla Rotarys klubbar och distrikt.

Mer	information	om	planen	Future	Vision	finns	på	www.rotary.org/ 
futurevision.

POLIOPLUS

PolioPlus är ett särskilt program inom Rotary International och har högsta prio-
ritet över alla andra program tills det bekräftats att polioutrotningen slutförts. 
(RI:s	policysamling	40.010.)

Målet för PolioPlus är en global bekräftelse på att världen är fri från polio. 
Efter flera års engagemang i poliorelaterad verksamhet startades PolioPlus-
programmet	1985.	År	1988	hade	rotarianerna	samlat	in	mer	än	240	miljoner	
USD	och	mobiliserat	tusentals	frivilliga	för	att	hjälpa	till	med	mycket	omfat-
tande vaccineringskampanjer och insatser för polioutrotningen över hela värl-
den.	Rotary	var	till	stor	del	katalysator	när	Världshälsoförsamlingen	1988	antog	
målet att utrota polio i hela världen. Den dagen världen bekräftas fri från polio 
kommer Rotarys bidrag till den globala insatsen för att utrota polio att överstiga 
1,2	miljarder	USD.

PolioPlus-programmet omfattar all verksamhet som direkt stödjer utrotning-
en av polio. I verksamheten ingår att stödja nationella vaccineringsdagar, spåra 
viruset	med	övervakningsprogram,	vaccinera	barn	i	riskzonen	på	avlägsna	plat-
ser och informera länders regeringar och andra finansiärer om brådskan, beho-
vet och fördelarna med att investera ytterligare medel för att utrota sjukdomen.
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Den	internationella	PolioPlus-kommittén	(International	PolioPlus	Committee	
–	IPPC)	samordnar	all	PolioPlus-verksamhet,	styr	alla	regionala	och	nationella	
PolioPlus-kommittéer och rekommenderar policy och strategier till Rotary 
Foundations	styrelse	för	att	bidra	till	att	nå	målet	för	utrotningsinsatserna.	Alla	
länder eller regioner som genomför polioutrotningsaktiviteter har en PolioPlus-
kommitté som övervakar verksamheten; alla kommittéer finns angivna i 
Official Directory. 

Förslag	till	bidrag	till	stöd	för	ansträngningarna	att	utrota	polio	utar-
betas	i	samråd	med	lämpliga	samarbetsparter	i	Interagency	Coordinating	
Committee,	som	t ex	olika	länders	hälsovårdsdepartement,	UNICEF	och	
Världshälsoorganisationen.	IPPC	granskar	alla	förslag	och	försäkrar	sig	om	att	
de överensstämmer med policyn för PolioPlus och prioriteterna för finansie-
ringen	och	lämnar	lämpliga	rekommendationer	till	Rotary	Foundations	sty-
relse.

I	enlighet	med	beslut	som	fattades	av	1995	års	lagråd	och	som	bekräftades	
av	lagrådet	2007,	intygar	Foundations	styrelse	att	utrotningen	i	världen	är,	och	
måste	förbli,	det	främsta	målet	för	Rotary	International	och	dess	Foundation	
fram till den dag då det bekräftats att polioviruset är utrotat i hela världen. 
(TRF:s	policysamling	11.030.)

Ytterligare	information	om	PolioPlus	finns	i	Handboken för distriktskommittén 
för Rotary Foundation	(300-SV)	och	på	www.rotary.org.	Aktuella	faktablad	finns	
att få från RI-sekretariatet.

PolioPlus Partners
PolioPlus Partners är ett program under PolioPlus som förser nationella 
PolioPlus-kommittéer i poliodrabbade länder med direkt finansiering av kon-
kreta samhällsmobiliserings- och kontrollaktiviteter.

ÖVRIGT

Kan alla ansöka om Foundations programbidrag?
Inga	bidrag,	inom	ramen	för	program	som	stöds	av	Foundation,	lämnas	
till rotarianer, med undantag för alla frivilliga insatser såsom de definie-
ras	av	Foundations	styrelse,	anställd	hos	klubb	eller	distrikt	eller	liknande	
Rotaryorganisation	eller	RI,	maka/make,	släkting	i	rakt	nedstigande	led	(egna	
barn	och	barnbarn,	varje	lagligen	adopterat	barn),	maka/make	till	släkting	i	
rakt nedstigande led, eller förälder eller far- eller morförälder till någon per-
son	inom	ovanstående	kategorier.	(Foundations	stadgar	9.3.)	Personer	som	inte	
kommer ifråga enligt föreskrifterna ovan kan endast ansöka om bidrag efter en 
period	av	36	månader	efter	det	att	rotarianen	ifråga	avslutat	sitt	medlemskap	i	
en Rotaryklubb.

Tjänandets	ideal	omsätts	bäst	med	hjälp	av	riktlinjer	som	föreskriver	att	de	
personer	som	ger	gåvor	till	Foundation	inte	ska	stå	som	mottagare	av	bidrag	
eller	förmåner	inom	ramen	för	Foundations	program,	vare	sig	direkt	eller	indi-
rekt.	Rotarys	motto	”Service	Above	Self”	(Osjälviskt	tjänande)	exemplifieras	
bäst genom program för välgörenhet och utbildning, som grundas på en osjäl-
visk insats till förmån för personer som är i behov av hjälp och som inte är rota-
rianer eller släktingar till rotarianer. 

Foundations alumner
Alla	tidigare	Rotarystipendiater	och	fredsstipendiater,	deltagare	i	studiegrupps-
utbytet, mottagare av bidrag för universitetslärare, bidrag för volontärinsatser, 
enskilda bidrag och bidrag för frivilliga serviceinsatser samt enskilda personer 
som har rest inom ramen för ett resebidrag eller ett bidrag för nya möjlighe-
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ter	anses	vara	Rotary	Foundations	alumner.	Den	ansträngning	som	Rotary	
Foundation	gör	för	att	hålla	kontakten	med	sina	alumner	syftar	till	att	hjälpa	
tidigare	deltagare	i	Foundations	program	att	upprätthålla	kontakten	med	
rotarianer	och	andra	av	Foundations	alumner	runt	om	i	världen.	Som	tidigare	
deltagare	i	Foundations	program	har	alumner	påtagit	sig	en	viss	förpliktelse	att	
fortsätta att dela med sig av Rotarys strävan att främja samförstånd och fredliga 
relationer bland alla folk i världen.

Sponsrande	distrikt	uppmuntras	att	överväga	följande	för	att	främja	kontak-
ten	med	Foundations	alumner	i	distriktet	och	för	att	bidra	till	att	uppnå	det	
avsedda syftet med de program alumnerna deltog i:
	1)	 uttryckligen	hälsa	alla	stipendiater	välkomna	hem
	2)	 säkerställa	att	stipendiater	som	återvänt	hem	håller	sina	obligatoriska	pre-

sentationer först och främst i sponsordistriktet, nämligen
	 a)	 minst	fem	föredrag	under	olika	Rotarysammankomster	under	det	för-

sta året
	 b)		minst	tre	föredrag	utanför	Rotary

	3)	 ordna	med	artiklar	om	alumnaktiviteter	i	universitetstidningar	och	andra	
lämpliga publikationer

	4)	 bjuda	in	alumner	till	distriktskonferensen
	5)	 bjuda	in	alumner	till	årliga	Foundationmiddagar	eller	vid	andra	tillfällen
	6)	 organisera	regelbundna	sammankomster	för	alumner	i	distriktet
	7)	 uppdatera	distriktets	adresslistor	över	alumner
	8)	 överväga	alumner	till	medlemskap	i	Rotary
	9)	 bjuda	in	alumner	att	bidra	till	Foundation	i	förekommande	fall
	10)	 be	alumner	att	delta	i	informations-	och	urvalsprogram	för	utresande	pro-

gramdeltagare i distriktet
	11)	 uppmuntra	till	att	bjuda	in	alumner	att	vara	närvarande	eller	delta	som	

föredragshållare	under	särskilda	klubb-	och	distriktsmöten	(TRF:s	policy-
samling	13.020.)

Dessutom är det distriktets uppgift att upprätthålla och uppdatera en förteck-
ning	över	alla	alumner	i	distriktet,	informera	Rotary	Foundation	om	ändringar	
av alumners adress/telefon/fax och se till att den person som ansvarar för lis-
tan i distriktet, överlämnar listan till sin efterträdare.

Alumnföreningar
Alla	Rotarydistrikt	uppmuntras	att	starta	alumnföreningar	för	tidigare	delta-
gare	i	Foundations	program	i	området.	Alumnföreningar	kan:
	1)	 utgöra	en	källa	för	tänkbara	medlemmar	till	Rotaryklubbar
	2)	 stödja	Rotarys	program	genom	att	hjälpa	till	att	välja	ut	framtida	deltagare	

och informera dessa samt delta i serviceprojekt
	3)	 stödja	pr-insatser	för	RI	och	Foundation
	4)	 stödja	Foundation	ekonomiskt
	5)	 ge	rotarianer	möjlighet	att	identifiera	sig	med	framstående	personer

Global Alumni Service to Humanity Award
Utmärkelsen	delas	ut	till	framstående	tidigare	deltagare	i	Foundations	program	
som genom frivilliga eller yrkesmässiga ansträngningar i form av humanitära 
serviceinsatser visat prov på personligt engagemang för ökat samförstånd 
och fred. Dessa alumner måste också i stor utsträckning ha investerat sin tid, 
sin ledarförmåga och sina kunskaper i sin yrkesutövning eller sysselsättning. 
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Alla	Foundations	alumner	som	avslutat	sitt	programdeltagande	för	mer	än	10	
år	sedan	kan	komma	ifråga	för	utmärkelsen.	Varje	Rotaryzon	får	nominera	en	
kandidat	om	året.	(TRF:s	policysamling	13.030.)

Rotary Foundations utmärkelser för serviceinsatser

Rotary Foundations utmärkelse för serviceinsatser i distriktet
Rotary	Foundation	hjälper	guvernörer	att	ge	ett	erkännande	till	rotarianer	i	
distriktet,	vars	serviceinsatser	för	Foundation	förtjänar	särskilt	uppmärksam-
mande.	För	dessa	utmärkelser	behövs	inte	godkännande	av	Foundations	sty-
relse och det är guvernören som beslutar om vem som ska tilldelas en utmär-
kelse.	Diplom	från	Rotary	Foundation	för	serviceinsatser	i	distriktet	beställs	
från	RI:s	avdelning	Publications	Order	Services	eller	RI:s	internationella	kontor.	
Utmärkelsen	kan	tilldelas	innan	en	rotarian	nomineras	för	Rotary	Foundation	
Citation	for	Meritorious	Service,	men	detta	är	inget	krav.	

Rotary Foundation Citation for Meritorious Service 
En	rotarian	från	varje	distrikt	kan	under	året	uppmärksammas	av	Foundations	
styrelse	för	förtjänstfulla	serviceinsatser	för	Foundation,	som	pågått	under	
längre tid än ett år. Guvernörer och RI-styrelseledamöter ombeds inge nomi-
neringar.	Rotary	Foundations	styrelse	behandlar	nomineringar	under	hela	året	
och det finns ingen exakt inlämningsdag; nomineringar bör dock skickas in 
minst	åtta	veckor	före	ett	planerat	datum	för	överlämnande	och	senast	15	maj.	
Ett diplom på valnötsplakett skickas ut för att överlämnas till mottagaren av 
utmärkelsen.

Rotary Foundation Distinguished Service Award 
Fyra	hela	år	efter	att	en	rotarian	mottagit	Citation	for	Meritorious	Service	kan	
han/hon	komma	ifråga	för	Distinguished	Service	Award,	Foundations	högsta	
utmärkelse	för	serviceinsatser.	De	enastående	insatserna	för	Foundation	måste	
ske	ovanför	distriktsnivån	och	pågå	under	en	längre	period.	Alla	rotarianer	kan	
nominera kvalificerade rotarianer till utmärkelsen. Godkännande av ytterligare 
en	rotarian	fordras	också.	Antingen	den	person	som	nominerar	eller	den	per-
son som godkänner nomineringen måste höra hemma utanför den nominerade 
personens	distrikt.	Ledamöter	i	Foundations	styrelse	får	varken	nominera	eller	
godkänna	kandidater	för	dessa	utmärkelser.	Sista	inlämningsdagen	för	nomi-
neringar	är	15	november.	Max	50	mottagare	godkänns	av	Foundations	styrelse	
varje år. En på valnötsträ monterad bronsplakett överlämnas till mottagaren.

Månaden för Rotary Foundation
RI:s	styrelse	och	Rotary	Foundations	styrelse	har	beslutat	att	november	är	
månaden	för	Rotary	Foundation.	Under	månaden	uppmanas	klubbarna	att	
ägna	minst	ett	veckoprogram	åt	Foundation.	(RI:s	policysamling	8.020.)
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Rotary Internationals Convention (RI-kongressen) hålls varje år under räken-
skapsårets sista tre månader (april, maj eller juni) på tid och plats som fastställs 
av RI-styrelsen. (RI:s grundlag 9, 1)

Den huvudsakliga målsättningen med RI:s årliga Convention är att inspi-
rera och informera alla rotarianer på internationell nivå, särskilt tillträdande 
klubbpresidenter, tillträdande guvernörer och andra tillträdande klubb- och 
RI-ämbetsmän och motivera dem att arbeta för Rotarys fortsatta utveckling på 
klubb- och distriktsnivå. Convention är också årsmöte för sammanslutningens 
angelägenheter. Eftersom RI:s årliga Convention är en internationell samman-
komst för Rotaryfamiljens medlemmar, är det lämpligt att ta med sällskaps- 
eller nöjesbetonade inslag i programmet för att främja kamratskap; dessa inslag 
bör dock inte vara av sådan omfattning att de avleder från huvudsyftet med 
Convention. (RI:s policysamling 57.010.)

Så väljs plats för Convention
Generalsekreteraren samlar aktuell information om städer runt om i världen 
som anses förfoga över de anläggningar och tjänster som fordras för att hålla 
RI:s Convention och samarbetar årligen med RI-styrelsen med planeringen av 
platser för framtida RI-kongresser. Tänkbara värddistrikt kan från avdelningen 
International Meetings på RI:s huvudkontor i Evanston få information om de 
aktuella kriterier som gäller för val av plats för Convention.

Program för Convention
I programmet för Convention ingår återkommande programpunkter inklusive 
plenarmöten som ska inriktas på att inspirera och informera rotarianerna; en 
workshop om Rotary Foundation, en workshop om medlemskap och en work-
shop för tillträdande klubbpresidenter; särskilda aktiviteter som ordnas av 
Rotarys olika globala nätverksgrupper (RI:s policysamling 57.140.); utställnings-
plats för särskilda projekt; försäljning av officiellt licensbelagda varor (RI:s poli-
cysamling 57.140.5.) samt försäljning av varor med loggan för Convention och 
souvenirer från den region där Convention hålls. (RI:s policysamling 57.140.6.)

Klubbrepresentation under Convention
Föreskrifterna beträffande klubbarnas representation vid Convention finns åter-
givna i paragraf 9 i RI:s grundlag och paragraf 9 i RI:s stadgar. Varje klubb är 
förpliktad att delta i röstningen vid varje Convention, antingen genom att låta 
delegaten eller delegaterna närvara vid Convention eller genom att utfärda full-
makt till ombud, som är kvalificerade att ta emot och utöva sådana fullmakter.

Elektorer
Alla rotarianer har rätt att delta i Convention och varje klubb ska vara repre-
senterad av en röstande delegat per 50 medlemmar, eller större del därav. Alla 
klubbar har rätt till minst en delegat. Klubbar kan representeras av ombud. Alla 
RI-ämbetsmän och alla förutvarande RI-presidenter, som fortfarande är aktiva 
medlemmar i en Rotaryklubb, är fristående delegater (delegates-at-large). (RI:s 
grundlag 9, 3 och 4)

Vederbörligen ackrediterade delegater, ombud och fristående delegater 
benämns elektorer och utgör röstande församling under Convention. (RI:s 
grundlag 9, 5)
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Röstningsförfarande
Röstning på Convention ska ske muntligt, om inte stadgarna för nominering 
och val av ämbetsmän annorlunda föreskriver och med undantag för vad som 
anges i procedurreglerna för Convention (se nedan).

Enkel röstöverföring
När det finns fler än två kandidater till något ämbete som ska tillsättas genom 
val på Convention ska omröstning ske genom enkel röstövervikt. (RI:s stadgar 
9.120.2.) Kandidaternas namn ska roteras på röstsedlarna.

Så går enkel röstöverföring till
När det finns fler än två kandidater är varje elektor berättigad att avge en röst, 
som kan vara överförbar som följer:

Elektorn fyller i siffran 1 i det utrymme på röstsedeln som anger namnet på 
den kandidat som han/hon i första hand önskar se vald. Det är en ”förstaprefe-
rensröst”.

Elektorn ska därefter fylla i siffran 2 i det utrymme som upptar namnet på 
den kandidat elektorn i andra hand önskar se vald, siffran 3 i det utrymme 
som upptar namnet på den kandidat elektorn i tredje hand önskar se vald, och 
så vidare i den ordning elektorn föredrar kandidaterna, för den händelse den 
kandidat som elektorn önskat se vald i första hand inte blir vald. En elektor gör 
därmed sitt urval lika många gånger som antalet kandidater.

Den kandidat, som erhåller flest avgivna röster – efterföljande preferensröster 
ska räknas i den händelse röstövervikt inte uppnås – ska tillkännages som vald. 
Här följer ett exempel på hur röstsedlarna räknas:

Det finns fyra kandidater A, B, C och D. En medlem ska väljas. Röstsedlar 
med förstahandsval läggs i fyra högar och räknas. Vid första räkningen har 
ingen erhållit röstövervikt bland samtliga avgivna röster. C har fått lägst rös-
tetal och utesluts. Varje röstsedel från C:s hög läggs i den hög, som avser den 
återstående kandidat, vars namn märkts med siffran 2.

Överförandet av dessa röster ger ändå inte röstövervikt för någon av de tre 
återstående kandidaterna. I denna andra räkning har B erhållit lägst röstetal 
och utesluts. Röstsedlarna som räknats i B:s hög undersöks och delas mellan 
kandidaterna A och D, alltefter den preferensordning väljaren markerat på 
röstsedlarna. Val av den tidigare uteslutna kandidaten C hoppas över och nästa 
val – mellan A och D följs. Den här överföringen, som kallas tredje räkningen, 
resulterar i en klar majoritet för D.

En röstsedel på vilken inte alla angivna valmöjligheter utnyttjats, räknas 
endast för markerade val. Därefter betraktas den som inte överförbar och beak-
tas inte. Ett ”X” anses ange ett förstahandsval. En röstsedel, som har markerats 
med ”1” eller med ”X” vid mer än ett namn, betraktas som kasserad.

Vid lika röstetal
Om vid någon räkning röstetalet är lika och ingen absolut majoritet framgår, 
avgörs resultatet av antalet och preferensordningen på röstsedlarna. De kan-
didater som har det lägsta antalet förstahandspreferenser i andra räkningen, 
av första och andra preferenser i tredje räkningen och så vidare i efterföljande 
räkningar ska uteslutas.

Publicitet
Värdorganisationerna måste förstå att det är viktigt att undvika publicitet 
utanför värdområdet vad gäller eventuella framtida RI-kongresser innan årets 
Convention är slut. Men för att informera om nästa års Convention tillhanda-
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håller RI en länk till dess hemsida och det är tillåtet att förhandslansera den på 
PETS innan innevarande års Convention avslutats. (RI:s policysamling 57.020.9.)

Registrerings-/anmälningsavgift
Alla personer som fyllt sexton år och som önskar delta i RI:s Convention måste 
registrera/anmäla sig och betala en registrerings-/anmälningsavgift; belop-
pet fastställs av RI:s styrelse. För att de ska vara berättigade att rösta under 
Convention måste en registreringsavgift betalas för alla elektorer och ombud. 
(RI:s stadgar 9.070.)

Procedurregler
Parlamentariska procedurregler för RI:s Convention antogs av lagrådet 1977 (77-
105) och ändrades därefter av lagrådet 1980 (80-97), 1983 (83-193) och 1986 (86-
226). Reglerna är liknande de regler som används av lagrådet (se kapitel 13). I 
det röstande organet under Convention ingår vederbörligen ackrediterade dele-
gater och ombud från klubbar samt fristående delegater, som benämns elektorer 
(RI:s grundlag 9, 5). Delegater och ombud som representerar en tiondel av klub-
barna utgör beslutsmässigt antal under plenarmötena under RI:s Convention. 
(RI:s stadgar 9.080.1.)

Reglerna för Convention föreskriver följande röstningsprocedurer:
 1) Röstning på RI:s Convention ska i allmänhet ske muntligt. Ordföranden 

ska tillkännage röstningsresultatet eller besluta om votering eller om röst-
ning där varje enskild elektor står upp för att bli räknad som en röst.

 2) Om en elektor tvivlar på att tillkännagivandet är korrekt ska han eller hon 
omedelbart begära votering.

 3)  Ordföranden har befogenhet att tillkännage resultatet av en röstning där 
delegaterna ställer sig upp för att visa om de är för eller emot förslaget, 
utan egentlig räkning. Tillkännagivandet av resultatet är slutgiltigt, såvida 
inte begäran om räkning omedelbart ställs och, när tillfälle ges, minst 20 
andra elektorer ansluter sig till begäran.

I sådant fall ska ordföranden utse personer att återigen räkna rösterna – 
denna gång genom att först be alla som röstar för förslaget att ställa sig upp och 
bli räknade och därefter sätta sig, och sedan be alla som röstar emot förslaget 
att ställa sig upp och bli räknade och därefter sätta sig. Ordföranden tillkänna-
ger resultatet av räkningen och tillkännagivandet är slutgiltigt.

Vid nominering och val av tjänstemän har en elektor rätt att avge så många 
röster som han/hon har delegatcertifikat och fullmakter, dock med undantag 
för att en fristående medlem (delegate-at-large) enbart får rösta i frågor som 
läggs fram inför RI:s Convention som helhet.





13 Lagrådet

Lagrådet är Rotary Internationals lagstiftande organ som har befogenhet att 
ändra RI:s grundlagsdokument enligt bestämmelserna i paragraf 10 i RI:s 
grundlag och avsnitt 7 och 8 i RI:s stadgar. RI-styrelsen har även utfärdat 
bestämmelser avseende lagrådet. Dessa återfinns i artikel 59 i RI:s policysam-
ling.

Lagrådet sammanträder vart tredje år i april, maj eller juni, men helst i april. 
RI-styrelsen beslutar om datum för lagrådets möte. Med undantag av tvingande 
finansiella eller andra orsaker, såsom beslutas med två tredjedels röstmajoritet 
av hela styrelsen, ska mötet hållas i närheten av RI:s huvudkontor. (RI:s grund-
lag 10, 2)

MEDLEMSKAP

Representanter
Under det Rotaryår som med två år föregår det år under vilket lagrådet ska hål-
las väljer klubbarna i varje distrikt en rotarian att representera dem i lagrådet. 
(Till lagrådet 2013 väljs representanter under Rotaryåret 2010-11.) Dessa repre-
sentanter är röstande medlemmar i lagrådet.

Val
Representanterna ska väljas med nomineringskommittéförfarande såsom fast-
ställts för val av distriktsguvernör. (RI:s stadgar 8.050.) Om ett distrikt väljer att 
inte välja sin representant med hjälp av nomineringskommitté kan representan-
ten väljas på distriktskonferensen (RI:s stadgar 8.060.1.) eller genom poströst-
ning, under vissa godkända omständigheter. (RI:s stadgar 8.070.) En ersättare 
väljs också för det fall representanten inte kan delta.

Kvalifikationer
Representanter måste ha tjänstgjort som RI-ämbetsmän under en hel tjänst-
göringsperiod (eller, under särskilda omständigheter, för närvarande tjänst-
göra som guvernör eller tillträdande guvernör) och vara medlemmar i en 
Rotaryklubb vid tiden för valet. (RI:s stadgar 8.020.) 

En rotarian måste för att kvalificera sig för tjänstgöring som representant 
i lagrådet vara informerad om kvalifikationerna och till generalsekreteraren 
inlämna en undertecknad förklaring att han/hon:

 1) förstått vilka kvalifikationer som fordras av en representant och hans/
hennes ansvar och förpliktelser

 2) är kvalificerad, villig och i stånd att påta sig de skyldigheter och förpliktel-
ser som valet medför samt att fullgöra dem väl medveten om sitt ansvar

 3) kommer att delta i lagrådet under hela den tid det pågår (RI:s stadgar 
8.020.3.)

Ingen rotarian får delta i fler än tre lagrådsmöten som representant. (RI:s 
stadgar 8.010.1.)

Varje distrikt bör som sin representant utse den bäst kvalificerade rotarian 
som kan åta sig uppdraget. Representanten ska vara väl förtrogen med Rotarys 
aktuella riktlinjer, procedurer och program. RI-styrelsen anser att varje distrikts 
klubbar kan utse vem de vill, men betonar att representanten i lagrådet ska 
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utses på grundval av sin förmåga att utföra representantens klart avgränsade 
uppgifter och inte med utgångspunkt från en persons popularitet i distriktet. 
Representantens roll ska betraktas som ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag och 
inte bara som en belöning för att man tjänstgjort som guvernör. (RI:s policy-
samling 59.040.2.)

Uppgifter
Det är representanternas uppgift att

 1) bistå klubbarna med att förbereda deras förslag till lagrådet
 2) diskutera föreslagen lagstiftning vid distriktskonferensen och/eller andra 

distriktsmöten
 3) känna till rotarianers åsikter i distriktet
 4) kritiskt kunna överväga alla lagstiftningsförslag som överlämnats till lag-

rådet och effektivt förmedla sina synpunkter till lagrådet
 5) verka som objektiva lagstiftare för RI
 6) delta i lagrådets möte under hela den tid det pågår
 7) rapportera om lagrådets överläggningar till klubbarna i distriktet efter lag-

rådets möte
 8) finnas till hands för att hjälpa klubbar i distriktet att förbereda förslag till 

framtida lagråd (RI:s stadgar 8.030.)

Icke-röstande medlemmar
Lagrådet har också följande icke-röstande medlemmar:
	 •	 Ordförande,	viceordförande	och	bisittare	(tillsätts	av	RI-presidenten	som	

tjänstgör under det år lagrådet hålls)
	 •	 RI:s	grundlags-	och	stadgekommitté
	 •	 Fristående	ledamöter	(RI-presidenten	tillsätter	max	tre)
	 •	 RI-presidenten,	tillträdande	RI-presidenten,	andra	RI-styrelseledamöter,	

en ledamot i Foundations styrelse (som väljs av Foundations styrelse) samt 
tidigare RI-presidenter (RI:s stadgar 8.010.4., 8.010.5., 8.010.6.)

	 •	 Sekreterare	(RI:s	generalsekreterare	såvida	inte	en	annan	person	tillsatts)
Ordföranden leder lagrådet, med hjälp av en viceordförande och en bisittare. 

Vid oavgjort omröstningsresultat har antingen ordföranden eller viceordföran-
den, om denne leder mötet, utslagsröst. (RI:s stadgar 8.010.2.)

Medlemmarna i RI:s grundlags- och stadgekommitté granskar och godkän-
ner uttalanden om syfte och verkan för all lagstiftning innan den publiceras. 
På lagrådet är de också beredda på att besvara frågor om syfte, bakgrund, 
inverkan och eventuella felaktigheter i samband med lagstiftningsförslag. 
Kommittéledamöterna tjänstgör också i arbetsutskottet för lagrådet (Council 
Operations Committee) (se ”Procedurregler” nedan). (RI:s stadgar 8.010.3., 8.130.)

Presidenten utser högst tre fristående medlemmar (members-at-large), som 
tjänstgör under ordförandens överinseende. De underlättar rådets övervägan-
den och belyser även lagstiftningsärenden som inte behandlats tillräckligt i 
debatten. (RI:s stadgar 8.010.7., 8.100.)

Generalsekreteraren tjänstgör som sekreterare i lagrådet eller, med presiden-
tens godkännande, utser en annan person att tjänstgöra som sekreterare. (RI:s 
stadgar 8.040.4.)
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TYPER AV FÖRESLAGEN LAGSTIFTNING

Lagstiftningsförslag kan inges av en klubb, en distriktskonferens, RI-styrelsen, 
lagrådet eller det allmänna rådet eller konferensen i RIBI. (RI:s stadgar 7.020.) 
Föreslagen lagstiftning skickas in i form av lagförslag eller resolutioner. (RI:s 
stadgar 7.010.) Aktuella exempel på lagstadganden och resolutioner finns i 2010 
Council on Legislation Report of Action (som finns på www.rotary.org).

Lagstadganden
Förslag som syftar till att ändra RI:s grundlag eller stadgar eller Enhetlig 
grundlag för Rotaryklubbar kallas lagstadganden (enactments). Förslag till lag-
stadganden ska lämnas in i en form som återger hela den del eller de delar av 
det grundlagsdokument som berörs och klart anger vilken text som ska tas bort 
och vilken ny text som ska läggas till.

Sådana förslag måste vara generalsekreteraren tillhanda senast slutdatumet 
tillsammans med distriktets tillstyrkande och ska ha följande innehåll:
	 •	 En	titel	
	 •	 Vem	som	är	förslagsställaren	(en	klubb	eller	distriktet)	och	hur	förslaget	

tillstyrkts av distriktet (på distriktskonferensen eller via poströstning)
	 •	 Ett	uttalande	om	syfte	och	verkan	på	max	300	ord	(se	nedan)
	 •	 Det	avsnitt	i	grundlagsdokumentet	som	ska	ändras,	där	ändringsförslagen	

markerats som understruken text och texten som ska strykas markerats 
med överstrykning, formaterat på följande vis:

Rotary International BESLUTAR ATT (fyll i grundlagsdokumentets namn) 
ska ändras och härmed är ändrat (ändrade) enligt följande:

Mall för hur förslag till lagstadgande ska se ut:

PROPOSED ENACTMENT
To revise the seating of delegates at RI Conventions

Proposed by 

IT IS ENACTED by Rotary International that the BYLAWS OF ROTARY 
INTERNATIONAL be and hereby are amended as follows (page  
MOP)

Article 9 Convention

9.140. Seating of Delegates.
At each any plenary session where a vote is necessary, a number of seats 
equal to the number of delegates duly certified to the credentials committee 
shall be reserved exclusively for such delegates.

(End of Text)

Obs! Text som ska tas bort är överstruken och kommer inte att synas i den reviderade 
texten. Ny text är understruken.

Resolutioner
En resolution är ett beslut av lagrådet, enligt avsnitt 7.010. i RI:s stadgar, som 
inte ändrar grundlagsdokumenten.

Resolutioner måste vara generalsekreteraren tillhanda senast slutdatumet till-
sammans med distriktets tillstyrkande och ska ha följande innehåll:
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BESLÖTS av Rotary International, att Rotary Internationals styrelse ska över-
väga (här följer resolutionens ordalydelse).

(eller BESLÖTS av Rotary International, att enligt lagrådets åsikt 2013 god-
känna [här följer resolutionens ordalydelse]).

Mall för hur förslag till resolution ska se ut:

PROPOSED RESOLUTION
To request the RI Board to consider recommending to governors to  

conduct training seminars for new Rotary club members
Proposed by 

WHEREAS, lately, due to weakened leadership and member education and 
rushing for membership development, many clubs do not provide satisfac-
tory education to new members, either before and/or after they join a club, 
and

WHEREAS, as a result, many new members lack knowledge and understan-
ding of Rotary so that love for the club and desire to attend regular mee-
tings cannot be sensed

IT IS RESOLVED by Rotary International that the Board of Directors of Rotary 
International consider taking these situations into account and recommen-
ding to district governors to conduct training seminars for new members 
who joined Rotary within three years. With district training seminars, it is 
expected that the qualities of the new members will be bettered and that the 
club meetings will be rejuvenated, which, ultimately will lead to member-
ship development.

(End of Text)

PM till RI-styrelsen 
I stället för att föreslå lagrådet en resolution kan en klubb överväga att inge ett 
betänkande (PM) till RI-styrelsen. (RI:s policysamling 28.005.) Ett PM är en peti-
tion till RI-styrelsen för beslut i en viss fråga.

PM till RI-styrelsen får lämnas in endast av klubbar och ska härröra från 
ordinarie verksamhet på ett klubbmöte. PM:ets avsikt ska tydligt förklaras i 
ett brev till antingen RI-presidenten, RI-styrelsen eller RI:s generalsekreterare. 
PM:et ska skrivas på klubbens eller klubbpresidentens officiella brevpapper och 
formateras som ett resolutionsförslag eller helt enkelt som ett brev. Det måste 
undertecknas av klubbpresidenten.

I många fall kan förslagsställaren nå sitt syfte mer effektivt och snabbare med 
ett PM. Men i de fall då Rotaryklubbar anser att en ändring av grundlagsdoku-
menten behövs för att de ska nå avsett syfte ska initiativet till sådan lagstiftning 
tas av de klubbarna, som alltså inte ska be RI-styrelsen att göra detta.

	 •	 En	titel
	 •	 Vem	som	är	förslagsställaren	(en	klubb	eller	distriktet)	och	hur	resolutio-

nen tillstyrkts av distriktet (på distriktskonferensen eller via poströstning)
	 •	 Ett	uttalande	om	syfte	och	verkan	på	max	300	ord	(se	nedan)
	 •	 Eventuell	nödvändig	bakgrunds-	eller	stödinformation	(med	bruk	av	vill-

korsklausuler)
	 •	 Resolutionstexten,	formaterad	på	följande	vis:
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FÖRSLAG, GoDKäNNANDE oCh INLäMNANDE AV  
LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG

Detaljerad information om hur man föreslår lagstiftning finns i häftet Så föreslås 
ny lagstiftning som kan beställas från CDS-representanten eller laddas ner från 
www.rotary.org.

Lagstiftningsförslag måste alltid
	 •	 vara korrekt formaterade
	 •	 vara vederbörligen föreslagna och godkända
	 •	 innehålla ett uttalande om syfte och verkan
	 •	 skickas till RI senast slutdatum tillsammans med ett intyg om att distrik-

tet stödjer förslaget samt uttalandet om syfte och verkan
Detaljinformation om dessa åtgärder finns nedan.

Korrekt form
Det är förslagsställarens uppgift att till form och innehåll på ändamålsenligt 
sätt utarbeta det förslag som ska överlämnas till lagrådet. RI:s grundlags- och 
stadgekommitté hjälper klubbar och distrikt, på förfrågan och när så är lämp-
ligt, att ändra ordalydelsen av den föreslagna lagtexten. RI-styrelsen rekom-
menderar dock att kommittén inte ägnar oskälig tid och uppmärksamhet åt 
lagstiftningsförslag som innebär omfattande ändringar, förrän förslagsställaren 
gjort rimliga ansträngningar att formulera lagstiftningsförslaget. (RI:s policy-
samling 59.020.2.)

Föreslående och godkännande av lagstiftning
Lagstiftningsförslag kan inges av en klubb, en distriktskonferens, RI-styrelsen, 
lagrådet eller det allmänna rådet eller konferensen i RIBI. (RI:s stadgar 7.020., 
7.030.)

Förslag från klubbar: När en Rotaryklubb lägger fram ett lagstiftningsförslag 
måste 

 1) klubbens styrelse först ha förelagt medlemmarna förslaget för antagande
 2) förslaget skickas till distriktet tillsammans med ett brev, undertecknat av 

klubbens president och sekreterare, som intygar att förslaget har antagits
 3) antas av klubbarna i distriktet på en distriktskonferens (distriktsrådet i 

RIBI), eller om tiden inte räcker till för det förfarandet, föreläggas klubbar-
na i distriktet för poströstning, som genomförs av guvernören (RI:s stadgar 
7.020., 7.030.)

Förslag från distrikt: Ett distrikt kan föreslå lagstiftning (eller godkänna ett 
klubbförslag) antingen på en distriktskonferens eller genom poströstning bland 
klubbarna. (RI:s stadgar 7.020., 7.030.)

Intyg om distriktsstöd: Alla förslag från klubbar och distrikt som överlämnas 
till generalsekreteraren måste åtföljas av ett intyg från guvernören som bekräf-
tar att klubbarna i distriktet vederbörligen övervägt och godkänt förslaget. 
Ett distrikt överväger och godkänner lagstiftning genom omröstning på en 
distriktskonferens eller via poströstning. Distrikt ska inte föreslå eller godkän-
na fler än fem lagstiftningsförslag per lagråd. (RI:s stadgar 7.020., 7.030.)

Distriktet ska vidarebefordra all lagstiftning som föreslagits eller godkänts 
på en distriktskonferens till generalsekreteraren senast 45 dagar efter att kon-
ferensen avslutats. Distrikt ska också till generalsekreteraren vidarebefordra all 
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lagstiftning som godkänts genom poströstning inom 45 dagar efter det datum 
som guvernören fastställt som sista inlämningsdag för poströsterna. (RI:s poli-
cysamling 59.020.1.) Slutdatumet 31 december som diskuteras nedan gäller oav-
sett detta.

Förslagsställarens uttalande om syfte och verkan
När lagstiftning inlämnas till RI måste förslagsställaren tillhandahålla ett utta-
lande om syfte och verkan på max 300 ord för att lagstiftningen ska anses ha 
föreslagits i vederbörlig ordning. Uttalandet ska identifiera den fråga eller det 
problem som lagstiftningen syftar till att behandla och förklara hur förslaget 
behandlar eller löser problemet eller frågan. (RI:s stadgar 7.037.1(d))

Slutdatum
Förslag till lagstadganden och resolutioner samt förslagsställarens uttalande 
om syfte och verkan måste skriftligen vara generalsekreteraren tillhanda senast 
den 31 december året före lagrådet och åtföljas av ett formulär, underskrivet av 
distriktsguvernören, som intygar att distriktet godkänt förslaget eller förslagen. 
(För lagrådet 2013 måste lagstiftningsförslag ha mottagits den 31 december 
2011.) Förslag som inkommer efter den 31 december beaktas inte, oavsett när de 
skickades.

RI-styrelsen kan föreslå brådskande lagstadganden till 31 december under 
det år lagrådet sammanträder.

Resolutioner kan lämnas in av lagrådet och RI-styrelsen och behandlas av 
lagrådet vid valfri tidpunkt innan lagrådssessionens slut. (RI:s stadgar 7.035.) 

EFTER INLäMNANDET TILL RI

Styrelsens granskning
RI:s grundlags- och stadgekommitté, som handlar å RI-styrelsens vägnar, ska 
pröva texten till all föreslagen lagstiftning, underrätta förslagsställaren om 
eventuella felaktigheter i ett förslag och när så är möjligt rekommendera rätt-
telse. (RI:s stadgar 7.050.)

Om föreslagen lagstiftning inte är föreslagen i vederbörlig ordning ska 
RI-styrelsen besluta att förslaget inte överlämnas till lagrådet. Om lagstiftning 
inte föreslagits i vederbörlig ordning eller resolutionsförslag inte är inom RI:s 
ramverk kan RI-styrelsen besluta att förslaget inte överlämnas till lagrådet. I 
båda fallen informeras förslagsställarna som har möjlighet att anhålla om att 
lagrådet med två tredjedels majoritet upphäver RI-styrelsens beslut. (RI:s stad-
gar 7.050.2., 7.050.3.)

När väsentligt likartade lagstiftningsförslag föreslås kan RI-styrelsen rekom-
mendera ett kompromisslagstadgande. Om förslagsställarna inte godkänner 
kompromissförslaget kan RI-styrelsen ändå besluta att ett alternativ som bäst 
uttrycker de likartade förslagens syfte överlämnas till lagrådet. (RI:s stadgar 
7.050.1.)

Förslagsställare ska vara medvetna om att resolutioner anses felaktiga och 
därför inte överlämnas till lagrådet om de kräver eller anhåller om en adminis-
trativ åtgärd som ligger inom RI-styrelsens eller generalsekreterarens befogen-
hetsområde. (RI:s stadgar 7.037.2.; se även ”PM till RI-styrelsen” ovan)

Publicering
Senast 30 september det år då lagrådet sammanträder ska generalsekretera-
ren sända tio exemplar av all vederbörligen föreslagen lagstiftning till alla 
guvernörer, ett exemplar till alla medlemmar i lagrådet och alla förutvarande 
RI-styrelseledamöter och ett exemplar till sekreteraren i alla klubbar som ber 
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om ett exemplar. Föreslagen lagstiftning finns också på www.rotary.org. (RI:s 
stadgar 7.050.5., RI:s policysamling 59.020.14.)

ändringar
Förslagsställare kan till generalsekreteraren skicka ändringar till sina föreslag-
na lagstadganden senast 31 mars året före lagrådet, såvida inte detta slutdatum 
senarelagts av RI-styrelsen (grundlags- och stadgekommittén som handlar på 
RI-styrelsens vägnar). Generalsekreteraren ska vidarebefordra alla sådana änd-
ringar till lagrådet. (RI:s stadgar 7.050.4.) I annat fall kan ändringar bara framfö-
ras från en deltagare i lagrådet, i enlighet med procedurreglerna för lagrådet (se 
slutet av kapitlet).

Uttalande om syfte och verkan och ekonomiska följder
Det tekniska språket i en del lagstiftningsförslag kan göra att syfte och verkan 
inte klart framgår. Därför innehåller varje publicerat förslag förslagsställarens 
uttalande om syfte och verkan samt ett yttrande, sammanställt av generalsekre-
teraren och godkänt av grundlags- och stadgekommittén, som förklarar den 
ändring förslaget leder till. (RI:s stadgar 7.050.5., 8.130.2.; RI:s policysamling 
59.020.11.)

Generalsekreteraren förbereder också ett uttalande om ekonomiska kon-
sekvenser för alla föreslagna lagstadganden som, enligt generalsekreterarens 
åsikt, får betydande ekonomiska följder om de antas. När generalsekreteraren 
sammanställer uttalanden om ekonomiska konsekvenser rådgör han/hon med 
grundlags- och stadgekommittén för att säkerställa att sådana uttalanden för-
fattas med utgångspunkt i det egentliga innehållet i sådana förslag. (RI:s policy-
samling 59.020.4.)

Uttalanden om stöd och opposition
En klubb, en distriktskonferens, RIBI:s allmänna råd eller RIBI:s konferens, 
lagrådet eller RI-styrelsen kan tillhandahålla ett uttalande som belyser ett 
lagstiftningsförslag (antingen lagstadgande eller resolution) som föreläggs lag-
rådet. Dessa uttalanden kan stödja, motsätta sig eller kommentera ett förslag 
till lagstiftning och måste begränsas till en A4-sida. Uttalanden måste vara 
generalsekreteraren tillhanda senast två månader innan lagrådsmötet öppnas. 
Generalsekreteraren ska vidarebefordra sådana uttalanden till alla medlemmar 
i lagrådet. Om uttalanden om stöd och opposition är väsentligt lika överlämnar 
generalsekreteraren i allmänhet endast det först mottagna uttalandet till lag-
rådsmedlemmarna. (RI:s policysamling 59.020.5.)

Sammanfattningar
Sammanfattningar av föreslagen lagstiftning, som kommer att överläm-
nas till ett lagråd, publiceras på www.rotary.org före lagrådet i fråga. 
Sammanfattningar innehåller titel, förslagsställare, uttalanden om syfte och 
verkan och ekonomiska konsekvenser av föreslagen lagstiftning. (RI:s policy-
samling 59.020.16.)

PRoCEDURREGLER

Varje lagråd har befogenhet att anta sina egna procedurregler. Dessa regler 
förblir i kraft tills de ändras av nästkommande lagråd. (RI:s stadgar 8.120.1.) 
Arbetsutskottet för lagrådet (Council Operations Committee) rekommenderar 
procedurregler för lagrådet och ordningsföljden för behandling av ärenden. 
(RI:s stadgar 8.130.1.)
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Reglerna för lagrådet 2010 återges i slutet av detta kapitel. Lagrådets med-
lemmar ska ingående studera reglerna för att förvissa sig om att de kompetent 
kan delta i lagrådets möte. Klubbar och distrikt bör särskilt tänka på att varje 
förslag, också efter att det publicerats, måste framläggas inför lagrådet av en 
medlem i lagrådet innan det kan övervägas.

Arbetsutskottet för lagrådet (Council operations Committee)
Arbetsutskottet för lagrådet består av ordföranden och viceordföranden i lagrå-
det och ledamöterna i grundlags- och stadgekommittén. Denna kommitté

 1) rekommenderar procedurregler för lagrådet
 2) rekommenderar lagrådet i vilken ordning det ska behandla föreslagen lag-

stiftning
 3) föreslår lagrådet nödvändiga ändringar, när så är lämpligt, för att rätta till 

felaktigheter och oförenligheter som kommittén eller lagrådet finner i ett 
förslag till lagstiftning eller i en ändring till sådant förslag

 4) inför vid behov motsvarande rättelser och ändringar i RI:s stadgar och i 
Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar, för att de förslag till lagstadganden 
som antagits av lagrådet ska få full effekt

 5) förbereder en rapport till lagrådet och gör i efterhand eventuella ändringar 
i rapporten som tillkommit därför att ändringar måste göras till följd av 
andra ändringar. (RI:s stadgar 8.130.)

RAPPoRT oCh RATIFICERING

Efter varje lagrådsmöte sänds till alla klubbar en rapport om lagrådets beslut. 
Vid den tidpunkten har alla klubbar möjlighet att registrera sin opposition mot 
lagrådets beslut att anta föreslagen lagstiftning. Om oppositionsrösterna utgör 
minst 5 procent av alla berättigade röster ska lagrådets beslut suspenderas. Om 
ett eller flera antagna lagstiftningsförslag suspenderas på grund av att klubbar 
registrerar sin opposition, ska generalsekreteraren genomföra en poströstning 
enligt föreskrifterna i RI:s stadgar 8.140. Om rösterna för att upphäva lagrådets 
beslut utgör majoriteten av de röster klubbarna är berättigade till, är beslutet 
upphävt från det datum då det suspenderades. I annat fall ska det suspende-
rade beslutet återställas, som om det aldrig suspenderats. (RI:s stadgar 8.140.)

ANTAGNA LAGSTADGANDEN oCh RESoLUTIoNER

Lagstadganden som antagits av lagrådet tas med i rapporten över alla antagna 
beslut och införlivas i RI:s aktuella grundlagsdokument. Såvida lagrådsbeslut 
inte suspenderas av klubbar träder lagstadganden i kraft 1 juli omedelbart efter 
lagrådet. (RI:s stadgar 8.140.2., 8.140.8.)

Resolutioner ingår också i rapporten om lagrådets beslut. (RI:s stadgar 
8.140.2.) Inom ett år efter att lagrådets möte avslutats ska styrelsen meddela alla 
guvernörer om eventuella styrelsebeslut som fattats beträffande resolutioner 
som antagits av lagrådet. (RI:s grundlag 10, 6)

EKoNoMI

Alla klubbar ska varje år betala en tilläggsavgift på 1,00 USD (eller annat 
belopp som beslutas av RI-styrelsen och som är tillräckligt för att betala för 
nästa lagråd) för var och en av klubbens medlemmar för att täcka kostnaderna 
för lagrådet. Sådana tilläggsavgifter betalar för representanternas kostnader och 
även för administrativa kostnader. RI-styrelsen tillhandahåller alla klubbar en 
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redogörelse för intäkter och kostnader i samband med lagrådet. (RI:s stadgar 
17.030.2.)

PRoCEDURREGLER

Arbetsutskottet för lagrådet (Council Operations Committee) rekommenderar 
procedurregler för varje lagråd. Procedurreglerna förblir i kraft tills de ändras 
av nästkommande lagråd. (RI:s stadgar 8.120.) Procedurreglerna för ett lagråd 
får användas, med erforderliga ändringar, på samtliga RI-möten där ämnen dis-
kuteras och beslut fattas. Följande regler antogs av lagrådet 2010:

Innehållsförteckning
Avsnitt 1 – Definitioner.
Avsnitt 2 – Medlemmar i lagrådet.
Avsnitt 3 – Ärendenas ordningsföljd.
Avsnitt 4 – Yrkande från medlemmar.
Avsnitt 5 – Huvudyrkanden.
Avsnitt 6 – Proceduryrkanden.
Avsnitt 7 – Framläggande av yrkanden.
Avsnitt 8 – Ändring av yrkande.
Avsnitt 9 – Beslut om huvudyrkande.
Avsnitt 10 – Debatt.
Avsnitt 11 – Röstning.
Avsnitt 12 – Överklagande av beslut.
Avsnitt 13 – Parlamentariska frågor.
Avsnitt 14 – Avbryta förhandlingarna.
Avsnitt 15 – Återkallande av lagstiftning.
Avsnitt 16 – Lagstiftning föreslagen av lagrådet.
Avsnitt 17 – Utdelning av material.
Avsnitt 18 – Ändring av dagordning.
Avsnitt 19 – Ändring av regler.
Avsnitt 20 – Andra procedurärenden.

Avsnitt 1 – Definitioner. Följande ord och fraser ska ha nedan angiven mening, 
såvida inte sammanhanget klart visar en annan betydelse.

Ordförande. Den ämbetsman som leder ett möte under lagrådet – kan vara 
antingen ordföranden eller vice ordföranden för lagrådet. Ordföranden 
övervakar förhandlingarna i lagrådet och kan lämna kommentar om alla 
ämnen som berör förhandlingarna, inklusive proceduryrkanden som inges av 
medlemmarna.
Grundlagsdokument. De tre dokument som finns angivna i paragraf 1 i RI:s 
stadgar och som utgörs av RI:s grundlag, RI:s stadgar och Enhetlig grundlag för 
Rotaryklubbar.
Oförenligt. Beskriver ett lagstiftningsförslag som
 i. innehåller minst två oförenliga betydelser
 ii. inte ändrar alla berörda delar av grundlagsdokumenten
 iii. om det antogs skulle strida mot gällande lag
 iv. presenteras i form av en resolution, men (a) fordrar beslut 

eller uttrycker en åsikt som står i konflikt med texten eller 
andan i RI:s grundlagsdokument, eller (b) skulle innebära eller 
kräva en administrativ åtgärd som ligger inom styrelsens eller 
generalsekreterarens befogenhetsområde
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 v. skulle ändra Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar på ett 
sätt som skulle strida mot RI:s grundlag eller RI:s stadgar 
eller ändra RI:s stadgar på ett sätt som skulle strida mot RI:s 
grundlag, eller

 vi. skulle vara omöjligt att handha eller genomföra.

Lagstadgande. Ett beslut av lagrådet att ändra grundlagsdokumenten såsom 
anges i avsnitt 7.010. i RI:s stadgar.
Lagstiftning. Lagstadganden och resolutioner som vederbörligen antagits av 
lagrådet.
Majoritetsröst. Det antal röster som vanligen erfordras för att ett yrkande ska 
antas är antingen enkel majoritet eller två tredjedels majoritet. Vilket antal 
röster som utgör nödvändig majoritet avgörs på följande sätt:
 1) Enkel majoritet fordrar minst en röst mer för än antalet röster emot ett 

förslag, av de medlemmar som är närvarande och röstar.
 2) Två tredjedels majoritet fordrar minst dubbelt så många röster för som 

röster emot ett förslag, av de medlemmar som är närvarande och röstar.

Medlemmar som är närvarande och röstar. Det antal röstande medlemmar 
som avlägger en röst för eller emot vid röstning om ett förslag. Röstande 
medlemmar som är frånvarande eller som avstår från att rösta, anses inte vara 
närvarande och röstande.
Yrkande. Ett förslag som inlämnas av en medlem att lagrådet fattar ett visst 
beslut. Det finns två sorters yrkanden: huvudyrkanden och proceduryrkanden, 
såsom beskrivs i dessa regler.
Mötesregler för dagen. Regler antagna med enkel majoritet av de medlemmar 
som är närvarande och röstar, angående ordningsföljden för behandling av 
föreslagna lagstadganden och resolutioner och/eller tidsinskränkningar för 
medlemmars debattinlägg när ett ärende diskuteras i lagrådet. Ordningsföljden 
är inkluderad i termen mötesregler för dagen. En särskild dagordning är en 
dagordning som rekommenderas av arbetsutskottet för lagrådet och som 
fastställer en viss tid för övervägande av specifika lagstiftningsförslag. En 
särskild dagordning kan också fastställa särskilda tidsbegränsningar för 
medlemmarnas inlägg i debatten för specifika lagstiftningsförslag.
Förslagsställare. Klubbar och andra berättigade parter som har lämnat in ett 
eller flera lagstiftningsförslag för övervägande av lagrådet, såsom föreskrivs i 
avsnitt 7.020. och 7.030. i RI:s stadgar. 
Beslutsmässigt antal. Det antal röstande medlemmar som måste vara 
närvarande för att lagrådet ska kunna arbeta, såsom föreskrivs i avsnitt 8.110. i 
RI:s stadgar.
Resolution. Ett beslut av lagrådet, enligt avsnitt 7.010. i RI:s stadgar, som inte 
ändrar grundlagsdokumenten.
Teknisk lagstiftning. Lagstiftningsförslag som är avsedda att ändra eller 
klargöra ordalydelsen i grundlagsdokumenten utan att göra väsentliga 
ändringar.
Avsnitt 2 – Medlemmar i lagrådet. Alla medlemmar i lagrådet, både röstande 

och icke-röstande, har samma rättigheter och samma skyldigheter under ett 
lagrådsmöte, med undantag för att icke-röstande medlemmar inte får rösta 
om något förslag. Medlemmar som vederbörligen lämnat in sina fullmakter 
är medlemmar för hela den tid lagrådet pågår och kan inte ersättas eller 
låta sig representeras av suppleant eller ställföreträdare. Såsom föreskrivs i 
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avsnitt 8.110. i RI:s stadgar har varje röstande medlem rätt till en röst i varje 
fråga som tas upp till röstning. I lagrådet förekommer ingen röstning genom 
ombud.

Avsnitt 3 – Ärendenas ordningsföljd. Ärendenas ordningsföljd i lagrådet ska bestå 
av följande på varandra följande steg:

 1) En inledningsrapport från lagrådets fullmaktskommitté för att säkerställa 
att beslutsmässighet föreligger.

 2) Övervägande och antagande av eventuella ändringar av procedurreglerna, 
enligt vad som föreskrivs i avsnitt 8.120.1. i RI:s stadgar.

 3) Överlämnande till lagrådet av all vederbörligen föreslagen lagstiftning 
såsom föreskrivs i avsnitt 7.050.4. av RI:s stadgar.

 4) Beslut om yrkande att lägga till föreslagen lagstiftning, som inte lämnats 
in till lagrådet av RI-styrelsen enligt avsnitt 7.050.2. och 7.050.3. i RI:s 
stadgar. Ett sådant yrkande att lägga till ett lagstiftningsförslag för över-
vägande kan varken debatteras eller ändras. Förutsatt att en medlem i 
grundlags- och stadgekommittén kort får förklara av vilken anledning för-
slaget inte överlämnades till lagrådet och den som ställt yrkandet kort får 
förklara om han/hon inte instämmer med angiven anledning. Ett sådant 
yrkande måste åtnjuta samtycke från två tredjedelar av medlemmarna i 
lagrådet, såsom föreskrivs i avsnitt 7.050.2. och 7.050.3. av RI:s stadgar.

 5) Antagande av ordningsföljden för övervägande och alla andra nödvändiga 
regler för dagen.

 6) Övervägande av och beslut om all vederbörligen föreslagen lagstiftning 
och alla inlämnade ändringar, såsom föreskrivs i avsnitt 7.050.6. i RI:s stad-
gar.

 7) En avslutande rapport från fullmaktskommittén (Credentials Committee).
 8) Lagrådet avslutas.

Avsnitt 4 – Yrkande från medlemmar. Yrkanden om att lagrådet ska fatta beslut 
kan framställas av enskilda medlemmar i lagrådet, antingen röstande eller 
icke-röstande. Det finns två typer av yrkanden, huvudyrkanden och procedu-
ryrkanden, såsom de beskrivs i de följande två avsnitten av dessa procedur-
regler.

 A. Företrädesrätt. Under debatt eller diskussion av ett huvudyrkande 
kan proceduryrkanden, som berör samma förslag, läggas fram för 
övervägande av lagrådet. Proceduryrkanden, om de godkänns av 
ordföranden, har företräde framför ett huvudyrkande som står under 
övervägande, och måste tas upp till beslut av lagrådet innan ställning tas 
till huvudyrkandet.

 B. Röster som erfordras. Antagandet av ett yrkande fordrar bara enkel 
majoritet av de medlemmar som är närvarande och röstar, såvida 
inte en tvåtredjedels majoritet eller annan majoritetsnivå erfordras i 
grundlagsdokumenten eller i dessa regler.

Avsnitt 5 – Huvudyrkanden. Ett huvudyrkande är det förfarande som en med-
lem i lagrådet använder sig av för att framställa ett vederbörligen föreslaget 
lagstadgande eller en resolution till antagande. Alla förslag till lagstadganden 
och resolutioner måste bli föremål för huvudyrkanden innan de kan övervä-
gas av lagrådet. Ett huvudyrkande för antagande av ett lagstiftningsförslag 
kan antingen framställas i sin ursprungliga form eller i sin ändrade form, 
såsom nedan anges i avsnitt 9 av dessa regler. När ett huvudyrkande lagts 
fram av en medlem, och antagits av ordföranden, får lagrådet inte överväga 
något annat huvudyrkande förrän förslaget har färdigbehandlats, såvida inte 
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annat anges i dessa regler. Varje föreslaget lagstiftningsförslag måste bli före-
mål för ett separat huvudyrkande, med undantag för att två eller flera förslag 
till teknisk lagstiftning kan övervägas och antas med ett huvudyrkande.

Avsnitt 6 – Proceduryrkanden. Det står olika proceduryrkanden till förfogande 
för olika syften och ordföranden beslutar om i vilken ordning de tas upp. En 
tabell över utvalda proceduryrkanden finns i tillägg A, i slutet av dessa reg-
ler. De vanligaste proceduryrkandena är följande:

 A.  Att ändra. Detta är ett yrkande för att ändra det förslag som lagrådet för 
tillfället behandlar. Ett sådant yrkande kan diskuteras och det kan ändras 
endast av förslagsställaren, såsom anges i avsnitt 8 av dessa regler.

 B.  Att avsluta debatt. Detta är ett yrkande om att slutföra debatten om det 
förslag, som för tillfället behandlas. Yrkandet kan varken debatteras eller 
ändras. Det kan inte framställas av en medlem som redan har yttrat sig i 
debatt i frågan. Om ordföranden anser att förslaget debatterats tillräckligt 
kan han/hon acceptera yrkandet att avsluta debatten och framlägga 
yrkandet för röstning. Om yrkandet antas av två tredjedels majoritet är 
debatten kring förslaget avslutad och ordföranden framlägger förslaget 
till röstning. För det fall förslaget som övervägs är ett huvudyrkande, 
står dock den normala tiden för ett avslutande inlägg förslagsställaren 
till förfogande. Vidare för det fall att förslaget som övervägs är ett 
huvudyrkande och om en fristående medlem har angett en önskan att 
yttra sig, kan ordföranden tillåta den fristående medlemmen att yttra 
sig innan han/hon kallar på förslagsställaren för ett avslutande inlägg. 
Om yrkandet att avsluta debatten inte antas med två tredjedels majoritet 
fortsätter debatten om förslaget som är uppe till behandling.

 C.  Att senarelägga behandlingen. Detta yrkande är avsett att bordlägga 
ett pågående ärende i lagrådet till en angiven senare tidpunkt. Sådant 
yrkande kan debatteras och ändras. Om ett yrkande att senarelägga 
antas, återupptas det berörda förslaget till behandling vid en bestämd 
tidpunkt eller så nära den tidpunkten som är praktiskt möjligt. 

 D.  Att återuppta till behandling. Detta är ett yrkande att ompröva ett 
beslut som tidigare fattats av lagrådet om ett huvudyrkande eller 
ett framgångsrikt yrkande om remittering till styrelsen. Yrkande att 
återuppta till behandling kan endast debatteras såsom beskrivs i det här 
avsnittet och kan inte ändras. Sådant yrkande måste lämnas in samma 
dag eller dagen efter beslutet. Förslagsställaren till ett huvudyrkande 
som ska återupptas till behandling måste informeras på tillfredsställande 
sätt och yrkandet att återuppta behandlingen måste framställas av en 
medlem som röstade med den vinnande sidan. Yrkandet ska presenteras 
i följande form: ”Herr ordförande, efter att ha röstat med den vinnande 
sidan, yrkar jag att lagrådet på nytt överväger beslutet gällande föreslaget 
lagstadgande (eller resolution) nummer X”. Tillåtelse att yttra sig om 
ett sådant yrkande ska endast beviljas två talare för och två talare emot 
yrkandet, varefter det omedelbart ska bli föremål för röstning. De fyra 
talarna får en och en halv minut var till sitt förfogande att framlägga 
sin argumentering. Enkel majoritet erfordras för beslut om antagande 
av yrkandet. Om ett yrkande om återupptagande till behandling 
godkänns, tas huvudyrkandet upp sist i den fastställda turordningen för 
handläggningen, såvida inte ordföranden beslutar om annan tidläggning.

 E.  Att remittera till styrelsen. Detta är ett yrkande om att remittera ett 
ärende till RI-styrelsen för övervägande och därigenom undanta det från 
fortsatt behandling av lagrådet. Yrkandet kan debatteras men inte ändras. 
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Ett sådant överförande av ett ärende till RI-styrelsen är inte en antydan 
om stöd från lagrådets sida, och för förslagsställaren får det överförda 
ärendet samma verkan som ett PM till RI-styrelsen.

 F.  Att upphäva reglerna. Detta är ett yrkande om att upphäva en eller flera 
särskilt angivna föreskrifter i dessa regler, antingen för en viss angiven 
tidpunkt eller under hela den tid lagrådsmötet pågår. Sådant yrkande kan 
varken debatteras eller ändras. Sådant yrkande kan endast framläggas 
när ingen annan fråga är föremål för förhandlingar och det erfordras två 
tredjedels majoritet för antagande.

 G.  Att bordlägga ett yrkande. Detta är ett yrkande om att senarelägga ett 
förslag som är uppe till behandling av lagrådet till en inte angiven senare 
tidpunkt. Om en senare tidpunkt anges är det inte ett yrkande om att 
bordlägga. Yrkandet kan debatteras men inte ändras. Om ett sådant 
yrkande antas, kan den senarelagda frågan inte tas upp till övervägande 
av lagrådet, såvida inte ett yrkande om ”att återuppta bordlagda ärenden” 
framläggs och antas. Om ett proceduryrkande bordläggs, så bordläggs 
också huvudyrkandet, vilket berörs av proceduryrkandet, såvida inte 
ordföranden beslutar om ett undantag. Ett sådant yrkande kan omfatta 
mer än ett lagstiftningsärende.

 H.  Att återuppta bordlagda ärenden. Detta är ett yrkande att återuppta 
behandlingen av en fråga som tidigare bordlagts av lagrådet. Yrkandet 
kan debatteras men inte ändras. Ett sådant yrkande kan omfatta mer än 
ett lagstiftningsärende.

Avsnitt 7 – Framläggande av yrkanden. För att åstadkomma ett beslut om ett ären-
de i lagrådet måste en medlem framlägga ett ”yrkande”, som är ett förslag 
om att lagrådet ska fatta visst beslut i enlighet med grundlagsdokumenten 
och dessa regler. Ett yrkande framläggs av en medlem som reser sig upp och 
påkallar ordförandens uppmärksamhet. När ordföranden gett medlemmen 
ordet måste medlemmen ange sitt namn och, om han/hon är röstande med-
lem, numret på distriktet. Därefter säger medlemmen: ”Herr ordförande, jag 
yrkar .” Det krävs att yrkandet tillstyrks av en annan medlem i lag-
rådet, med undantag för huvudyrkanden. Tillstyrkan ges av en medlem som 
reser sig upp och påkallar ordförandens uppmärksamhet. När ordföranden 
gett ordet åt medlemmen som framlägger det tillstyrkande yrkandet måste 
även denna medlem ange sitt namn och, om han/hon är röstande medlem, 
numret på distriktet. Därefter säger medlemmen: ”Herr ordförande, jag till-
styrker yrkandet.” Ordföranden kan efterlysa en tillstyrkan för den händelse 
ingen tillstyrkan omedelbart framläggs. Om ingen tillstyrkan framläggs av 
en medlem, med undantag för huvudyrkanden, tas yrkandet inte upp till 
behandling i lagrådet.

Avsnitt 8 – Ändring av yrkande. Ett yrkande för att ändra ett annat yrkande är 
begränsat på följande sätt.

 A. Skriftliga ändringar och meddelande. Ett yrkande att ändra ett 
huvudyrkande måste vara skriftligt och i förväg lämnas in till 
ordföranden senast dagen innan huvudyrkandet framläggs. Ordföranden 
har dock möjlighet att avstå från detta krav om den föreslagna ändringen 
av huvudyrkandet klart uppfattas vid den muntliga framställningen 
av den person som framlägger yrkandet eller om tillräcklig tid 
stått till förfogande för att kopiera och dela ut skriftliga kopior av 
ändringsyrkandet till medlemmarna i lagrådet. Efter att ha mottagit det 
skriftliga yrkandet att ändra ett huvudyrkande kan ordföranden besluta 
att mer tid behövs för arbetsutskottet för lagrådet för att klarlägga sådan 
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föreslagen ändring eller för att kopiera och dela ut sådan föreslagen 
ändring till lagrådet, innan ordföranden kan konstatera att yrkandet 
är godtagbart. I sådant fall kan ordföranden senarelägga behandlingen 
av det ursprungliga huvudyrkandet och alla proceduryrkanden till 
huvudyrkandet, till en fastställd senare tidpunkt.

 B. Andra restriktioner. Ett yrkande att ändra ett annat yrkande anses inte 
vara godtagbart och kommer inte att accepteras av ordföranden under 
följande omständigheter:

 1) Yrkandet har inget samband med frågan som är föremål för 
ändring. Om det är ett proceduryrkande måste ändringen också ha 
anknytning till huvudyrkandets syfte. Ingen fristående ny fråga kan 
presenteras i form av förslag till ändring av ett yrkande.

 2) Yrkandet skulle endast göra ett bejakande av den ändrade frågan 
likvärdigt med ett avvisande av den ursprungliga frågan.

 3) Yrkandet är identiskt med en fråga som tidigare avgjorts av det här 
lagrådet.

 4) Yrkandet ändrar inte innebörden av frågan som behandlas.
 5) Yrkandet stryker ordet ”lagfäst” i ett lagförslag eller ordet 

”beslutades” i ett resolutionsförslag.
 6) Yrkandet stryker eller lägger till ord, som skulle göra förslag som 

föreläggs lagrådet helt ologiska.
 7) Yrkandet är grundlöst eller orimligt.
 8) Yrkandet ändrar en villkorsklausul i en resolution.

 C. Ändring av en ändring. En ändring av en ändring tillåts inte, med 
undantag för om förslagsställaren föreslår ändringen med ordförandens 
tillstånd. I sådant fall övervägs ändringen i sin reviderade form utan 
röstning i lagrådet.

Avsnitt 9 – Beslut om huvudyrkande. Beslut om huvudyrkanden fattas på följande 
sätt.

 A. Ursprunglig eller ändrad form. Ett huvudyrkande för godkännande 
av föreslagen lagstiftning som vederbörligen ingivits till lagrådet av 
generalsekreteraren måste ges en av följande lydelser:

 1) Att anta sådan föreslagen lagstiftning som den ursprungligen 
överlämnats till lagrådet; eller

 2) Att anta sådant lagstiftningsförslag såsom det ändrats av 
förslagsställaren, där skriftligt meddelande lämnats om ändringen 
enligt avsnitt 7.050.4. i RI:s stadgar.

  En representant för en förslagsställare som önskar ändra det 
lagstiftningsförslag som lagts fram för övervägande, när inget 
skriftligt meddelande om sådan ändring har inlämnats i enlighet 
med avsnitt 7.050.4. i RI:s stadgar, kan göra det endast genom ett 
ändringsyrkande, efter att förslaget framlagts för beslut. I sådana 
fall ska den tid som representanten använder för att presentera 
ändringsyrkandet räknas som en del av den tid som står till 
förfogande för presentation av huvudyrkandet.

 B. Representanter för förslagsställare. Klubbar och distrikt som lagt fram 
lagstiftningsförslag anses vara representerade i lagrådet av den röstande 
medlemmen från sina respektive distrikt, såvida inte förslagsställaren 
meddelat lagrådets ordförande att en annan lagrådsmedlem kommer att 
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representera ett eller flera sådana förslag – och den utsedda medlemmen 
samtyckt till att vara representant. När ett lagstiftningsförslag är tidlagt 
att tas upp enligt den fastställda ordningsföljden har representanten 
för förslagsställaren företräde vad gäller att framlägga yrkande om att 
anta sådant lagstiftningsförslag. När sådan representant inte framlägger 
yrkande av sådan föreslagen lagstiftning kan en annan medlem 
framlägga yrkande om antagande.

 C. Avsaknad av yrkande. När nästa tidlagda lagstiftningsförslag tas upp 
till övervägande och inget huvudyrkande framläggs av någon medlem 
att anta sådant förslag, anses förslaget återkallat och kan inte bli föremål 
för senare huvudyrkande. Om representanten för förslagsställaren 
har en acceptabel anledning till att inte ha lagt fram ett yrkande, kan 
ordföranden tillåta representanten att framlägga ett huvudyrkande för 
förslaget vid en senare tidpunkt.

 D. Antagande eller tillbakavisande. När ett yrkande att anta ett 
lagstiftningsförslag läggs fram för omröstning och yrkandet antas av den 
erforderliga majoriteten anses lagstiftningsförslaget vara antaget. I de 
fall där yrkandet att anta inte antas av den erforderliga majoriteten anses 
lagstiftningsförslaget vara tillbakavisat.

Avsnitt 10 – Debatt. Alla medlemmar i lagrådet har rätt att delta i debatt om 
alla förslag. Personer som inte är medlemmar i lagrådet får inte delta i sådan 
debatt. 

 A. Uppmärksammande av talare. Debatt om ett yrkande får inte börja 
förrän ordföranden fastställer att yrkandet vederbörligen har framlagts. 
Medlemmar får endast yttra sig i debatten efter att ordföranden har gett 
dem ordet och de har identifierat sig.

 B. Öppnande och avslutande av debatt. Förslagsställaren till ett 
huvudyrkande ska ges förmånen att öppna och avsluta debatten om 
yrkandet. Såvida inte annorlunda föreskrivs i en dagordning, får den 
person som framställer yrkandet två och en halv minut till sitt förfogande 
för att presentera lagstiftningsförslaget. Om avgörande kommentarer 
görs eller argument emot förslaget presenteras av andra medlemmar 
ska den person som framlägger yrkandet förfoga över en och en halv 
minut för att svara, innan debatten om huvudyrkandet avslutas. Den 
person som framlägger yrkandet får annars inte yttra sig i debatten kring 
huvudyrkandet, såvida inte han/hon begär särskilt tillstånd och det 
godkänns av ordföranden.

 C. Begränsningar för debatt. Medlemmar, andra än den person som 
framlägger huvudyrkandet, har rätt att tala endast en gång under 
debatten om ett yrkande, såvida inte medlemmen begär särskilt tillstånd 
och det godkänns av ordföranden. I vanliga fall godkänns inte begäran 
om att yttra sig en andra gång om samma yrkande om en annan medlem, 
som inte yttrat sig om förslaget, söker uppmärksamhet för att yttra sig. 
Om inte annat anges i en dagordning får ingen medlem yttra sig längre 
än en och en halv minut beträffande förslag som är under övervägande, 
med undantag för vad som anges för den person som framlägger 
huvudyrkandet eller för särskilt godkännande som tilldelats med enkel 
majoritet av de medlemmar som är närvarande och röstar.

 D. Rättvis debatt. Ordföranden ska försöka säkerställa att förespråkare och 
motståndare får likvärdiga möjligheter att uttrycka sina åsikter om ett 
yrkande.
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Avsnitt 11 – Röstning. Den normala röstningsmetoden är röstning med hjälp av 
elektroniskt röstningssystem. Om elektronisk röstning inte tillämpas för hela 
eller en del av ett lagråd, ska följande röstningsregler tillämpas.
Röstning genomförs antingen muntligt eller genom handuppräckning och 
ordföranden tillkännager omedelbart resultatet av varje omröstning. Om en 
medlem tvivlar på det av ordföranden angivna resultatets riktighet, kan han/
hon begära votering, vilket måste göras innan något annat ärende tas upp. 
Så snart votering begärts, eller om ordföranden begär votering, ska ordföran-
den först be dem som röstar för förslaget att resa sig upp. Samma förfarande 
upprepas för dem som röstar emot förslaget. Om ordföranden fortfarande är 
osäker, eller om en medlem begär en andra votering, ska ordföranden utse 
en rösträknare och genomföra en ny röstning. De som röstar för förslaget 
ombeds att resa sig igen och blir denna gång räknade. Samma förfarande 
upprepas för dem som röstar emot förslaget. Rösträknarnas rapport samman-
ställs därefter och presenteras av ordföranden. 

Avsnitt 12 – Överklagande av beslut. Medlemmar kan överklaga ett beslut fattat 
av ordföranden, såsom anges i avsnitt 8.120.2. i RI:s stadgar. Sådant överkla-
gande måste inte tillstyrkas men måste anföras omedelbart efter det berörda 
beslutet. Om annan debatt eller annat ärende har kommit emellan är det för 
sent att överklaga. Ett överklagande kan bli föremål för debatt men kan inte 
ändras. Ordföranden kan, då han/hon återger överklagandets innehåll, utan 
att lämna sin plats, anföra skälen till sitt beslut. Ordföranden får två och en 
halv minut till sitt förfogande för att anföra sina skäl. Ingen medlem har rätt 
att yttra sig mer än en gång i debatten om ett överklagande, förutom mötes-
ordföranden som vid debattens slut kan bemöta de argument som har rests 
mot beslutet. Varje medlem har en och en halv minut till sitt förfogande för 
att yttra sig om ett överklagande och ordföranden har två minuter till sitt 
förfogande för att bemöta argumenten mot beslutet. Frågan ställs därefter till 
lagrådet med dessa ord: ”Godtar mötet ordförandens beslut?” Det erfordras 
majoritet bland de medlemmar som är närvarande och röstar för att förkasta 
ordförandens beslut. Vid lika röstetal kvarstår ordförandens beslut.

Avsnitt 13 – Parlamentariska frågor. Medlemmar kan göra uttalanden eller ställa 
frågor genom anförande av parlamentariska frågor. Sådana frågor är inga 
yrkanden och de behöver inte tillstyrkas. De kan varken debatteras eller änd-
ras, men i vissa fall kräver de beslut av ordföranden.

 A. Privilegiefrågor. Detta är ett uttalande av en medlem som berör lagrådets 
eller dess medlemmars rättigheter och privilegier. Privilegiefrågor 
omfattar, men är inte begränsade till: 

 1) lagrådets organisation
 2) medlemmarnas bekvämlighet som t ex värme, ljus, ventilation etc i 

möteslokalen
 3) skydd mot buller och andra störningar
 4) i rådet deltagande ämbetsmäns eller medlemmars uppförande
 5) disciplinåtgärder mot medlem för störande uppträdande eller annan 

överträdelse
 6) åskådares eller besökares uppförande
 7) publicerade rapporters eller förhandlingsprotokolls riktighet

  Privilegiefrågor som berör hela lagrådet har företräde framför sådana 
som berör de enskilda medlemmarna.

 B. Ordningsfrågor. Detta är ett uttalande av en medlem för att dra 
uppmärksamhet till eller göra invändningar mot överträdelse mot 
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grundlagsdokumenten eller dessa regler. Ordföranden avgör om 
ordningsfrågan är berättigad och, om den är berättigad, beslutar hur 
överträdelsen ska avhjälpas.

 C. Informationsfrågor. Detta är en förfrågan från en medlem om saklig eller 
procedurmässig information om det förslag som diskuteras. Ordföranden 
avgör om sådan förfrågan är berättigad. Om ordföranden beslutar att 
förfrågan är berättigad, kan ordföranden tillhandahålla den efterfrågade 
informationen eller ge en annan medlem i lagrådet i uppdrag att svara på 
frågan. Om generalsekreteraren får i uppdrag att svara på en sådan fråga 
kan han eller hon utse en medlem av RI-personalen att tillhandahålla den 
efterfrågade informationen.

Avsnitt 14 – Avbryta förhandlingarna. Lagrådets förhandlingar kan då och då 
avbrytas och åter sammankallas av ordföranden eller av en medlem som 
yrkar på uppehåll i eller avslutande av dagens förhandlingar. Sådant yrkande 
kan varken debatteras eller ändras.

Avsnitt 15 – Återkallande av lagstiftning. Lagstiftningsförslag kan tas bort från 
listan över ärenden som ska behandlas av lagrådet på följande sätt, om sådant 
lagstiftningsförslag inte varit föremål för huvudyrkande. Representanten 
för förslagsställaren eller förslagsställarna kan skriftligen meddela lagrå-
dets sekreterare att förslaget återkallas. Om det finns flera förslagsställare 
från flera än ett distrikt måste representanterna för sådana förslagsställare 
tillsammans skriftligen meddela generalsekreteraren att sådant förslag åter-
kallas. Sådana representanter kan också återta föreslagen lagstiftning under 
pågående möte om de uppmärksammas av ordföranden i det syftet. Om ett 
förslag varit föremål för ett huvudyrkande kan det bara återkallas av den per-
son som framlagt huvudyrkandet med lagrådets tillstånd. 

Avsnitt 16 – Lagstiftning föreslagen av lagrådet. En resolution kan också föreslås 
av lagrådet, enligt avsnitt 7.020. i RI:s stadgar; inklusive en resolution att över-
lämna ett förslag till lagstadgande till ett kommande lagråd för övervägande. 
En medlem som önskar föreslå en sådan resolution, på lagrådets vägnar, 
måste överlämna ett skriftligt exemplar av den föreslagna resolutionen till 
ordföranden senast klockan 12.00 dagen före sista dagen av lagrådets möte. 
Den föreslagna resolutionen, på lagrådets vägnar, måste avse ett beslut fat-
tat av lagrådet på det pågående lagrådsmötet och måste undertecknas av 
minst 25 röstande medlemmar i lagrådet. Ovanstående krav gäller dock inte 
för förslag till resolutioner för att uttrycka uppskattning, stöd, sympati eller 
kondoleanser. Efter att arbetsutskottet för lagrådet granskat resolutionstexten 
kan utskottet klarlägga texten om nödvändigt. Ordföranden tillkännager 
därefter antingen den tidpunkt då den föreslagna resolutionen ska behandlas 
av lagrådet eller anledningen till att den inte kan övervägas. Om resolutionen 
godkänns för övervägande av lagrådet har den medlem, som lämnade in 
resolutionen till ordföranden för översyn rätt att yrka om antagande. Sådant 
yrkande kan debatteras och kan ändras på samma sätt som andra huvudyr-
kanden.

Avsnitt 17 – Utdelning av material. Material som berör ett eller flera förslag till 
lagstiftning och som kan påverka rösterna för eller emot sådan föreslagen 
lagstiftning får inte delas ut till röstande medlemmar i lagrådet efter att de 
anlänt till värdstaden för lagrådets sammanträde, såvida inte medlem anhål-
ler om godkännande för sådan distribution och distributionen godkänns 
med enkel röstmajoritet av de medlemmar som är närvarande och röstar. 
Förbudet mot distribution gäller inte för stöduttalanden eller argument mot 
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ett förslag, som tidigare tillhandahållits alla lagrådets medlemmar före lagrå-
dets sammanträde eller information som tillhandahålls av RI-styrelsen. Allt 
material som distribueras i strid med detta avsnitt lämnas utan beaktande 
av lagrådets medlemmar och kan bli föremål för korrigerande åtgärder från 
ordföranden.

Avsnitt 18 – Ändring av dagordning. Dagordningen kan ändras genom yrkande 
som vederbörligen framläggs i sådant syfte. Sådant yrkande kan debatteras 
och ändras och för att det ska antas fordras enkel majoritet av dem som är 
närvarande och röstar. Om den föreslagna ändringen skulle påverka lagrå-
dets förfaringssätt kan ordföranden kort yttra sitt stöd eller sin opposition 
mot ändringen utan att lämna sin plats.

Avsnitt 19 – Ändring av regler. Dessa regler, efter att de först antagits med enkel 
majoritet av de medlemmar som är närvarande och röstar, kan ändras genom 
ett yrkande som vederbörligen framläggs i syfte att ändra. Ett sådant yrkande 
kan debatteras men inte ändras, förutom vad som föreskrivs i punkt 8 C i 
dessa regler, och dess antagande fordrar två tredjedels majoritet av de med-
lemmar som är närvarande och röstar.

Avsnitt 20 – Andra procedurärenden. I händelse av motsägelse, tvetydighet eller 
osäkerhet beträffande dessa regler, ska RI:s grundlagsdokument konsulteras. 
Ordföranden ska besluta om procedurärenden, som inte täcks av dessa regler 
eller grundlagsdokumenten, i överensstämmelse med vad som kan anses 
rättvist. Medlemmarna har rätt att överklaga alla ordförandens beslut.

TILLäGG A

TABELL ÖVER VALDA PRoCEDURYRKANDEN

  Yrkande Kan debatteras Kan ändras Erforderlig majoritet
 A. Att ändra Ja Nej Enkel
 B. Att avsluta debatt Nej Nej Två tredjedelar
 C. Att senarelägga   
  behandlingen Ja Ja Enkel
 D. Att återuppta Ja Nej Enkel   
  till behandling (begränsat)
 E. Att remittera till Ja Nej Enkel  
  styrelsen
 F. Att upphäva reglerna Nej Nej Två tredjedelar
 G. Att bordlägga ett Ja Nej Enkel 
  yrkande
H. Att återuppta Ja Nej Enkel 
  bordlagda ärenden
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14 International Assembly 
(internationella samrådet)

International Assembly (internationella samrådet) hålls varje år vid tid och på 
plats som beslutas i enlighet med RI:s stadgar, moment 19.010.2.

Syfte
Syftet med International Assembly är att ge de tillträdande guvernörerna kun-
skaper om Rotary, instruktioner om administrativa uppgifter, att motivera och 
inspirera dem samt att ge dem och andra närvarande tillfälle att diskutera och 
planera hur Rotarys program och aktiviteter ska genomföras under det kom-
mande året. (RI:s stadgar 19.010.1.)

International Assembly ska framför allt tillhandahålla:
 1) inspiration och motivation
 2) tolkningar och kommentarer till RI:s tema, som tillträdande presidenten 

tillkännagivit, samt lägesrapporter om RI:s mest aktuella prioriteringar 
och initiativ

 3) effektiva metoder för guvernörerna för att genomföra Rotarys fortlöpande 
program och aktiviteter

 4) praktiska metoder för att leda, utbilda och motivera klubb- och distrikts-
ledare.

Deltagare
I International Assembly deltar presidenten, tillträdande presidenten och 
andra RI-styrelseledamöter, den nominerade presidenten, om en sådan finns, 
tillträdande RI-styrelseledamöter, nominerade RI-styrelseledamöter, general-
sekreteraren, tillträdande distriktsguvernörer, tillträdande ämbetsmän i RIBI 
och andra utsedda officiella deltagare. (RI:s policysamling 58.040.) Eftersom 
International Assembly är ett möte med ett speciellt syfte är närvaron vid sam-
rådet begränsad till deltagarna och deras makar. (RI:s policysamling 58.040.1.)

Närvaro
International Assembly är ett specialmöte. Närvaron är därför begränsad till 
deltagarna och deras makar. Tillträdande presidenten har befogenhet att avgöra 
om personer, utöver deltagarna och deras makar, på särskild begäran får delta i 
samrådet och alltså åtfölja utvalda deltagare. (RI:s policysamling 58.040.1.) 

Program för makar
International Assembly innehåller alltid ett program för makar, som består av 
inspirerande tal, diskussioner och nätverkande om och kring RI:s mest aktuella 
prioriteringar och initiativ.
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15 Andra internationella möten

RoTARYSEMINARIER

Rotaryseminarier är möten som är utformade för närvaro och deltagande av 
förutvarande, innevarande och tillträdande RI-ämbetsmän, som är bosatta inom 
det område som seminariet är avsett för. Rotaryseminarier är informella möten 
som inte är förbundna med administrativa åligganden eller befogenheter. Ett 
Rotaryseminarium kan organiseras för en zon, en del av en zon eller en grupp 
av zoner. (RI:s stadgar 19.020., RI:s policysamling 60.050.)

Syfte
Syftet med ett Rotaryseminarium är att:

 1) ge innevarande och förutvarande RI-ämbetsmän lägesrapporter om RI:s 
och Foundations riktlinjer och program

 2) vara ett forum där Rotaryledare kan ge kommentarer och rekommendatio-
ner till RI-styrelsen 

 3) tillhandahålla kamratskap och en aktiv inlärningsupplevelse som bidrar 
till att inspirera innevarande, tillträdande och förutvarande guvernörer till 
fortsatt ledarskap och tjänstgöring (RI:s policysamling 60.050.)

Deltagare
Deltagande i ett Rotaryseminarium är begränsat till förutvarande, innevarande 
och tillträdande RI-ämbetsmän och deras gäster. Andra personer kan bjudas in 
av sammankallande eller delta på anmodan från presidenten eller generalse-
kreteraren. Rotarianer som står värd och andra personer på platsen kan bistå 
sammankallande med att organisera seminariet. Dessutom kan rotarianer på 
platsen inbjudas att delta i speciella programpunkter under seminariet, som t ex 
när ett tal hålls av RI-presidenten eller tillträdande RI-presidenten. (RI:s stadgar 
19.020., RI:s policysamling 60.050.)

RI-presidenten och tillträdande RI-presidenten deltar i några 
Rotaryseminarier varje år för att öka sina kunskaper om och sin erfarenhet av 
Rotaryvärlden och för att ge Rotaryledare på zonnivå möjlighet att vinna större 
kunskap och förståelse för nuvarande och framtida inriktningar inom Rotary. 
Med tanke på presidentens och tillträdande presidentens många uppdrag och 
förpliktelser kan de eventuellt bara delta i en del av ett Rotaryseminarium. (RI:s 
policysamling 60.050.)

Det är i högsta grad önskvärt att en representant för Rotary Foundation 
deltar i Rotaryseminarier (helst en innevarande eller förutvarande ledamot i 
Foundations styrelse) för att främja Foundations måluppfyllnad och öka förut-
varande, innevarande och tillträdande ämbetsmäns kunskaper om Foundation. 
(RI:s policysamling 60.050.)

organisation
Presidenten utser en eller två sammankallande för att organisera och leda 
programmet för varje Rotaryseminarium. De sammankallande är vanligen 
RI-styrelseledamöter eller direkt förutvarande RI-styrelseledamöter som tjänst-
gör som presidentens representanter på ett Rotaryseminarium. Organisatörerna 
för Rotaryseminariet tillsätts av sammankallande och förbereder arrangemang-
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en och programmet för godkännande av sammankallande. (RI:s policysamling 
60.050.)

Vid planeringen av Rotaryseminarier ska sammankallande bemöda sig om 
att mötet inte sammanfaller med en större religiös helgdag, som uppmärksam-
mas i den berörda zonen. (98-226, RI:s policysamling 60.050.1.) Alla seminarier 
finansieras oberoende av RI med hjälp av anmälningsavgifter, frivilliga dona-
tioner eller sponsorer, i enlighet med RI:s riktlinjer. (RI:s policysamling 60.050.)

Program
Seminarier pågår i regel i två till tre dagar. Förutvarande RI-ämbetsmän som 
bor i zonen bör ges möjlighet att delta i programmet som talare, deltagare i 
paneldiskussioner, diskussionsledare och ledamöter i seminariekommittéer. 
(RI:s policysamling 60.050.) En representant för Rotary Foundation håller ett 
huvudanförande om Foundation, uppdaterar deltagarna om Foundations pro-
gram, målsättning, finanser och problem och svarar på frågor från deltagarna. 
De sammankallande ska planera in en lägesrapport om PolioPlus varje år tills 
polio utrotats. Under de år då lagrådet sammanträder ber RI-styrelsen sam-
mankallande att planera in (1) separata studiepass endast för representanter och 
ersättare/ombud i lagrådet, som leds av mycket erfarna rotarianer, för att disku-
tera lagrådets förlopp och procedurer, men inte innehållet i eventuella förslag; 
och (2) ett plenarmöte för att diskutera innehållet i några få förslag som valts ut 
av RI-styrelsen, i syfte att ge röstande representanter möjlighet att få höra rota-
rianers åsikter i den del av världen som de representerar. (RI:s policysamling 
60.050.)

RI-styrelsen rekommenderar att programmet omfattar ett öppet forum på 
minst en timme där deltagare och höga Rotaryledare får tillfälle att utbyta 
idéer. En RI-styrelseledamot eller annan representant i RI-styrelsen måste fram-
lägga femårsprognosen inför Rotaryseminariet för diskussion. I alla program 
för Rotaryseminarier måste en kopia ingå av den skriftliga rapport (inklusive 
eventuella resolutioner) från föregående års Rotaryseminarium som ingavs till 
RI-styrelsen, tillsammans med en kopia av eventuella styrelsebeslut som fat-
tades. När det passar kan sammankallande arrangera ett möte gemensamt för 
flera städer (Intercity Meeting) för deltagarna i Rotaryseminariet och rotarianer 
på platsen. Medlemmar av RI-personalen som av generalsekreteraren utsetts för 
respektive Rotaryseminarium står till tjänst för att vid behov hjälpa samman-
kallande. (RI:s stadgar 17.060.4., RI:s policysamling 60.050.)

Angränsande möten
GETS – utbildningsseminariet för tillträdande distriktsguvernörer (Governors-
Elect Training Seminar) betraktas som ett obligatoriskt angränsande möte. 
Andra utbildningsmöten eller seminarier, som t ex regionala seminarier om 
Rotary Foundation eller regionala seminarier om medlemskap kan hållas på 
samma tid och plats som (eller nära) ett Rotaryseminarium. Dessa separata 
möten eller utbildningsseminarier ska inte inkräkta på eller dubblera huvud-
programmet för Rotaryseminariet eller programmet för International Assembly 
(internationella samrådet) och ska presenteras som möten som är klart avgrän-
sade från själva Rotaryseminariet. Alla evenemang som föregår eller följer 
på ett Rotaryseminarium, som t ex GETS, regionala seminarier om Rotary 
Foundation eller fritidsevenemang, ska klart beskrivas som möten som föregår 
eller följer på Rotaryseminariet och kan riktas till en annan målgrupp än den 
som deltar i seminariet. (RI:s policysamling 60.050.)
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ANDRA INtERNAtIONELLA mötEN

INTERNATIoNAL INSTITUTE (INTERNATIoNELLA SEMINARIET)

International Institute för innevarande och förutvarande allmänna 
RI-ämbetsmän, förutvarande RI-ämbetsmän, innevarande ledamöter i 
RI-kommittéer och tillträdande RI-ämbetsmän, inklusive nominerade guver-
nörer, genomförs varje år i samband med RI:s Convention (RI-kongressen). 
International Institute genomförs under överinseende och vägledning av 
RI-presidenten. (RI:s policysamling 60.010.)

International Institute är vanligen öppet för alla innevarande och förutva-
rande allmänna RI-ämbetsmän, förutvarande RI-ämbetsmän, innevarande 
RI-kommittéledamöter och tillträdande RI-ämbetsmän, inklusive nominerade 
guvernörer, och även för dessa ämbetsmäns närmaste familj; deltagandet kan 
dock begränsas på grund av platsbrist. RI-styrelsen kan föreskriva att vissa 
kategorier innevarande och förutvarande ämbetsmän ska prioriteras för delta-
gande; i annat fall baseras deltagandet på anmälningsdatum.

INTERNATIoNELLT RYLA-MÖTE

Ett internationellt RYLA-möte (Rotary Youth Leadership Awards – RYLA) hålls 
varje år som ett angränsande möte till RI:s Convention (RI-kongressen). (RI:s 
policysamling 41.060.7.) För att delta måste man bli inbjuden och deltagarna 
måste vara meriterade ungdomar i åldern 18-30 som rekommenderas och 
sponsras av sina lokala distrikt. Dagordningen baseras på läroplanen för RYLA 
(se kapitel 10) och har utformats för att främja de ledarskapsprinciper som pre-
senterats för deltagarna på RYLA-evenemang i distriktet i ett internationellt 
sammanhang.

MÖTE FÖRE RI-CoNVENTIoN FÖR RoTARACT

Mötet före RI:s Convention (RI-kongressen) för Rotaract hålls omedelbart före 
Convention och är en del av det officiella programmet för Convention. (RI:s 
policysamling 41.020.8.) Mötesinnehållet är avsett att täcka ämnen som är av 
betydelse för Rotaractmedlemmar, men alla deltagare i Convention kan anmäla 
sig. Programmet ska omfatta ett särskilt utbildningspass för distriktsrepre-
sentanter för Rotaract som inriktas på deras roller och uppgifter. Guvernörer 
uppmanas att helt eller delvis stå för kostnaden för att delta i mötet för de till-
trädande distriktsrepresentanterna för Rotaract.

MÖTE FÖRE RI-CoNVENTIoN FÖR UNGDoMSUTBYTETS äMBETSMäN

Mötet före RI:s Convention för ungdomsutbytets ämbetsmän hålls omedelbart 
före Convention och är en del av det officiella programmet för Convention. 
(RI:s policysamling 41.080.27.) Mötesinnehållet är avsett för ungdomsutbytets 
ämbetsmän på klubb-, distrikts- och flerdistriktsnivå.
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Grundlag för Rotary International 
(Constitution of RI)

Paragraf 1 Definitioner
I denna grundlag och i Rotary Internationals stadgar har orden nedan följande 
betydelse, såvida inte sammanhanget klart kräver något annat:

1.  styrelse:  Rotary Internationals styrelse
2.  klubb: en rotaryklubb
3.  medlem: en medlem, annan än hedersmedlem, i en rotaryklubb
4.  år:  den tolvmånadersperiod som börjar första juli
5.  RI:  Rotary International
6.  guvernör:  guvernören i ett rotarydistrikt.

Paragraf 2 Namn och beskrivning
Organisationens namn är Rotary International (RI). RI är sammanslutningen 
för hela världens rotaryklubbar.

Paragraf 3 Uppdrag
RI:s uppdrag är:
 (a) att stödja klubbar och distrikt i RI när de genomför program och 

aktiviteter som främjar Rotarys syfte,

 (b) att stödja, främja, vidareutveckla och övervaka Rotary i alla delar av 
världen,

 (c) att samordna och allmänt leda RI:s verksamhet.

Paragraf 4 Syfte
Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens 
gärning och särskilt att uppmuntra och främja:

1. Personlig bekantskap som ett medel att tjäna.
2.  Höga etiska krav inom näringsliv och yrken; erkännande av varje gagnelig 

verksamhets värde; varje rotarians strävan att höja sitt yrke till ett medel 
att tjäna samhället.

3.  Varje rotarians tillämpande av tjänandets ideal i den egna livsföringen 
som människa, yrkesperson och samhällsmedborgare.

4.  Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande 
kamratskap av personer från näringsliv och yrken, förenade genom tjä-
nandets ideal.

Paragraf 5 Medlemskap

Mom. 1 – Sammansättning. Medlemmar i RI är rotaryklubbar, som utövar sin 
verksamhet i enlighet med denna grundlag och RI:s stadgar.

Mom. 2 – Klubbarnas sammansättning.
 (a)  En rotaryklubb skall bestå av aktiva medlemmar. Dessa skall alla vara 

vuxna personer med god karaktär och gott anseende i affärs-, yrkeslivet 
och/eller i samhället och
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 (1) vara verksamma som ägare, delägare eller i ledande ställning inom 
ett väl ansett affärsföretag eller yrke, eller

 (2) inneha en betydelsefull ställning med verkställande och 
självständiga befogenheter i ett väl ansett affärsföretag (eller dess 
filialkontor), eller ett väl ansett yrke, eller

 (3) ha pensionerats från en av de yrkesutövningar som anges under (1) 
eller (2) ovan, eller

 (4) vara en samhällsledare som med personligt engagemang i samhällets 
angelägenheter visat sitt intresse för serviceinsatser och Rotarys 
syfte, eller

 (5) vara en tidigare Rotary Foundation-stipendiat (alumn), såsom de 
definierats av RI-styrelsen

 och

ha sin arbetsplats eller sin bostad på klubbens ort eller inom 
kringliggande område. En aktiv medlem, som flyttar från sin klubbs 
ort eller kringliggande område, kan behålla sitt medlemskap i 
klubben, förutsatt att klubbens styrelse beviljar detta och att den 
aktiva medlemmen fortsätter att vara aktiv och uppfylla alla villkor för 
medlemskap i klubben.

 (b)  Alla klubbar skall ha en välbalanserad medlemsbas där ingen affärsgren, 
inget yrke och ingen typ av tjänst i samhället dominerar. En klubb skall 
inte till aktiv medlem välja in en person med en klassifikation som 
redan förekommer fem eller flera gånger i klubben, såvida klubben inte 
har fler än 50 medlemmar. I så fall kan klubben välja in en person till 
aktivt medlemskap i samma klassifikation, så länge det inte resulterar 
i att klassifikationen ifråga utgör mer än 10 procent av klubbens aktiva 
medlemmar. Pensionerade medlemmar skall inte medräknas i det totala 
antalet medlemmar som innehar en klassifikation. Den klassifikation 
som innehas av en medlem som blir förflyttad eller en tidigare medlem 
i en klubb eller en tidigare Rotary Foundation-stipendiat (alumn), såsom 
de definierats av RI-styrelsen, skall inte hindra inval till aktiv medlem, 
även om valet resulterar i att klubbens medlemsbas under en viss tid inte 
överensstämmer med ovanstående inskränkningar. Om en medlem byter 
klassifikation kan klubben, oberoende av dessa inskränkningar, fortsätta 
medlemmens medlemskap under den nya klassifikationen.

 (c)  RI:s stadgar kan föreskriva aktivt medlemskap och hedersmedlemskap i 
rotaryklubbar och skall föreskriva de kvalifikationer som gäller för varje 
medlemskapstyp.

 (d)  I länder där ordet ”klubb” har en olämplig bibetydelse, kan styrelsen 
befria klubbarna från kravet att använda ordet i klubbnamnen.

Mom. 3 – Ratificering av grundlagen och stadgarna. Varje rotaryklubb, som tillde-
lats bevis på medlemskap i RI och tagit emot medlemsbeviset, har därmed 
antagit, ratificerat och samtyckt till att i alla stycken, icke stridande mot 
allmän lag, vara bunden av denna grundlag och RI:s stadgar samt tillkom-
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mande ändringar och tillägg i dessa och att samvetsgrant iaktta däri givna 
föreskrifter.

Mom. 4 – Undantag. Oberoende av alla andra föreskrifter i den här grundlagen 
eller i RI:s stadgar eller i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar, kan styrelsen, 
inom ramen för ett pilotprojekt, till medlemskap anta eller tillåta omorganisa-
tion av upp till 200 klubbar, som har föreskrifter i sina grundlagar, som inte 
överensstämmer med den här grundlagen och RI:s stadgar. Ett sådant pilot-
projekt kan pågå under en period som inte överstiger sex år. När ett sådant 
pilotprojekt avslutas, skall grundlagen för alla klubbar, som antagits till med-
lemskap eller tillåtits omorganisation, vara Enhetlig grundlag för rotaryklub-
bar, som är i kraft vid den tidpunkten.

Paragraf 6 RI:s styrelse (board of directors)

Mom. 1 – Sammansättning. Styrelsen består av nitton ledamöter. RI-presidenten 
är ledamot och ordförande i styrelsen. RI:s tillträdande president (president-
elect) är ledamot i styrelsen. Sjutton styrelseledamöter (directors) nomineras 
och väljs enligt föreskrifterna i RI:s stadgar.

Mom. 2 – Befogenheter. Styrelsen handhar och utövar kontroll över RI:s ange-
lägenheter och tillgångar i överensstämmelse med denna grundlag och 
stadgarna och i överensstämmelse med ”Illinois General Not for Profit 
Corporation Act” daterad 1986, samt alla ändringar av ovanstående doku-
ment. Vid utövande av denna verksamhet kan styrelsen under ett räken-
skapsår förbruka, på sätt som anges i stadgeenligt fastställd(a) budget(ar), de 
löpande intäkterna jämte det belopp av överskottsmedel, som kan behövas 
för att fullfölja RI:s uppgifter. Styrelsen skall vid närmast följande årliga 
Convention avge rapport angående de särskilda omständigheter, som föran-
lett utbetalning av överskottsmedel. Styrelsen får inte vid något som helst 
tillfälle åsamka RI en skuld utöver dess aktuella nettotillgångar.

Mom. 3 – Sekreterare. RI:s generalsekreterare skall vara RI-styrelsens sekreterare 
och han/hon har inte rösträtt vid styrelsens förhandlingar.

Paragraf 7 Ämbetsmän (officers)

Mom. 1 – Titulatur. RI:s ämbetsmän är presidenten, tillträdande presidenten, 
vicepresidenten, skattmästaren, övriga styrelseledamöter, generalsekrete-
raren, distriktsguvernörerna och även presidenten, omedelbart förutva-
rande presidenten, vicepresidenten och honorära skattmästaren för RI i 
Storbritannien och Irland (RIBI).

Mom. 2 – Val. RI:s ämbetsmän nomineras och väljs enligt föreskrifter i RI:s 
stadgar.

Paragraf 8 Administration
Mom. 1 – Klubbarna i Storbritannien, Irland, Kanalöarna och Isle of Man skall 

utgöra en administrativ territoriell enhet inom RI, kallad ”Rotary International 
i Storbritannien och Irland” (Rotary International in Great Britain and Ireland – 
RIBI). Denna enhets befogenheter, syften och funktioner skall överensstämma 
med dem som stadgats i grundlagen för RI i Storbritannien och Irland, såsom 
denna godtagits av lagrådet och i RI:s grundlag och stadgar.
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Mom. 2 – Administreringen av klubbarna står under allmänt överinseende av 
styrelsen och även under direkt överinseende enligt någon av nedan angivna 
former, vilka alltid måste överensstämma med föreskrifterna i denna grund-
lag och i stadgarna:

 (a) överinseende över en klubb, utövat av styrelsen

 (b) överinseende över klubbar utövat av en distriktsguvernör i ett 
konstituerat distrikt

 (c) sådant överinseende som styrelsen har funnit tillrådligt och som lagrådet 
godkänt

 (d) överinseende över rotaryklubbarna i Storbritannien, Irland, Kanalöarna 
och Isle of Man skall utövas av RI i Storbritannien och Irland.

Mom. 3 – RI och klubbarna uppmuntras att datalägga sin administration för att 
snabbare och mer ekonomiskt handha rotaryorganisationens verksamhet.

Paragraf 9 RI:s årliga Convention (RI:s årskongress)

Mom. 1 – Tid och plats. En Convention skall hållas årligen under räkenskapsår-
ets sista tre månader på av styrelsen fastställd tid och plats, som kan ändras 
av styrelsen om särskilda omständigheter föranleder detta.

Mom. 2 – Extra Convention. I nödfall kan en extra Convention utlysas av presi-
denten, med godkännande av majoritet av ledamöterna i styrelsen.

Mom. 3 – Representation.
 (a)  Under Convention varje år är varje klubb berättigad att vara 

representerad av minst en delegat. Klubb med över femtio (50) 
medlemmar är berättigad till ytterligare en delegat för varje 50-tal 
medlemmar eller större del därav. Härvid räknas klubbens antal 
medlemmar 31 december omedelbart före RI:s årliga Convention. En 
klubb kan ge en delegat fullmakt att avge en eller flera av de röster 
klubben är berättigad till.

 (b)  Varje klubb är skyldig att vara representerad vid varje Convention, 
antingen genom egen medlem som delegat eller genom ombud (proxy) 
och att rösta om varje förslag som tas upp till beslut.

Mom. 4 – Fristående delegater (delegates-at-large). Varje ämbetsman i RI och varje 
förutvarande RI-president, som fortfarande är medlem i en klubb, är fristå-
ende delegat vid Convention.

Mom. 5 – Elektorer och röstning. Vederbörligen ackrediterade delegater 
och ombud samt fristående delegater utgör röstande församling under 
Convention och benämns elektorer. Röstning sker på sätt som föreskrivs i 
stadgarna.

Paragraf 10 Lagrådet (Council on Legislation)

Mom. 1 – Syfte. Lagrådet är Rotary Internationals lagstiftande församling.

Mom. 2 – Tid och plats. Lagrådet skall sammanträda vart tredje år i april, maj 
eller juni, dock helst i april. RI-styrelsen beslutar om datum och plats för 
mötet, förutsatt att, med undantag för tvingande finansiella eller andra skäl, 
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såsom beslutas av två tredjedels majoritet av hela styrelsen, mötet hålls i när-
heten av RI:s huvudkontor.

Mom. 3 – Procedur. Lagrådet behandlar och fattar beslut om alla i behörig ord-
ning inkomna förslag. Enda förbehållet för lagrådets beslut är efterföljande 
beslut från klubbar, såsom föreskrivs i RI:s stadgar.

Mom. 4 – Medlemskap. Sammansättningen av lagrådets medlemmar fastställs i 
stadgarna. 

Mom. 5 – Extra möte för att anta förslag till lagstiftning och resolutioner. Styrelsen 
kan, om 90 procent av alla dess medlemmar röstar för det, besluta att ett nöd-
fall råder som kräver ett extra lagrådsmöte för att anta lagstiftningsförslag. 
Styrelsen kommer då att bestämma tid och plats för ett sådant möte och spe-
cificera dess syfte. Ett sådant möte kan endast överväga och besluta om lag-
stiftningsförslag som framlagts av styrelsen angående det nödfall, för vilket 
mötet sammankallats. Lagstiftningsförslag, som skall behandlas vid sådana 
möten, är inte underkastade de bestämmelser om tidsgränser för inlämnande 
och procedurer som specificeras i andra delar av RI:s grundlagsdokument, 
utom att dessa procedurer skall följas i den utsträckning tiden tillåter. Ett 
sådant lagrådsmötes beslut skall därefter föreläggas klubbarna för beslut, 
enligt mom. 3 i denna paragraf.

Mom. 6 – Antagen resolution. Inom ett år efter att lagrådets möte avslutats skall 
styrelsen meddela alla guvernörer om eventuella styrelsebeslut som fattats 
beträffande resolutioner som antagits av lagrådet. 

Paragraf 11 Avgifter
Alla klubbar skall halvårsvis betala per capita-avgifter till RI enligt föreskrifter 
i stadgarna.

Paragraf 12 Foundation
Mom. 1 – RI skall ha en Foundation (”stiftelse”) som inrättats och drivs i 

enlighet med bestämmelserna i RI:s stadgar.

Mom. 2 – Alla gåvor, testamentsanvisningar eller legat av pengar eller egendom 
eller avkastning därav, som RI mottar, och allt överskott av RI:s medel, kan 
med godkännande av RI:s årliga Convention bli Rotary Foundations egen-
dom.

Paragraf 13 Medlemstitel och insignier
Medlem av en klubb benämns rotarian och äger rätt att bära RI:s emblem, 
märke eller andra insignier.

Paragraf 14 Stadgar (bylaws)
Stadgar, som inte strider mot denna grundlag och som innehåller ytterligare 
anvisningar för RI:s ledning, skall antas och kan ändras av RI:s lagråd.

Paragraf 15 Tolkning
I denna grundlag, i RI:s stadgar och i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar 
gäller följande: orden ”skall” och ”är” betecknar vad som är obligatoriskt och 
orden ”kan” och ”bör” uttrycker vad som är fakultativt. Manligt pronomen, 
som det används i ovanstående skrifter, innefattar även kvinnligt pronomen. 
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Terminologin ”post”, ”utskick” och ”poströstning” innefattar också användning 
av elektronisk post (e-post) och Internetteknologi för att sänka kostnaderna och 
förbättra kommunikationen.

Paragraf 16 Ändringar

Mom. 1 – Beslutsordning. Denna grundlag kan ändras endast genom beslut med 
två tredjedels majoritet av dem som är närvarande och röstar i lagrådet.

Mom. 2 – Förslagsställare. Förslag till ändring av denna grundlag får endast 
inlämnas av klubb, distriktskonferens, konferensen eller allmänna rådet för 
Rotary International i Storbritannien och Irland, lagrådet eller styrelsen, i 
enlighet med de procedurer som ingår i stadgarna.
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Stadgar för Rotary International

Paragraf 1 Definitioner
I de här stadgarna, såvida inte sammanhanget klart fordrar något annat, har 
orden nedan följande betydelse:
 1.  styrelse:  Rotary Internationals styrelse
 2.  klubb:  en rotaryklubb
 3.   grundlags-  Rotary Internationals grundlag och stadgar och Enhetlig  

dokument:  grundlag för rotaryklubbar
 4.  e-klubb:  en rotaryklubb som träffas genom elektronisk kommunikation
 5. guvernör:  guvernören i ett rotarydistrikt
 6.  medlem:  en medlem, annan än hedersmedlem, i en rotaryklubb
 7.  RI:  Rotary International
 8.   RIBI:   den administrativa territoriella enheten för Rotary International 

i Storbritannien och Irland
 9.  år:  den tolvmånadersperiod som börjar 1 juli.

Paragraf 2 Medlemskap i Rotary International
2.010. Ansökan om medlemskap i RI
2.020. En klubbs ort och kringliggande område
2.030. En e-klubbs område
2.040. Klubbar skall anta Enhetlig grundlag för rotaryklubbar
2.050. Rökning
2.060. Sammanslagning av klubbar

2.010. Ansökan om medlemskap i RI
Ansökan om medlemskap i RI görs till styrelsen. Ansökan skall åtföljas av en 
inträdesavgift, som fastställts av styrelsen. Avgiften skall betalas i USD eller 
motsvarande belopp i det lands valuta där klubben är belägen. Medlemskap 
räknas från och med den dag då ansökan godkänts av styrelsen.

2.010.1. E-klubbar
Styrelsen skall tilldela varje e-klubb till ett distrikt. Det skall inte finnas fler än 
två e-klubbar i ett distrikt.

2.020. En klubbs ort och kringliggande område
En klubb kan bildas på en ort med kringliggande område, som uppvisar det 
minsta antalet klassifikationer som behövs för att bilda en ny klubb. En klubb 
kan bildas på samma ort med kringliggande område som en eller flera befint-
liga klubbar.

2.030. En e-klubbs område
En e-klubbs område skall vara hela världen eller det område som fastslagits av 
styrelsen.

2.040. Klubbar skall anta Enhetlig grundlag för rotaryklubbar
Enhetlig grundlag för rotaryklubbar skall antas av alla klubbar som antagits till 
medlemskap i RI.
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2.040.1. Ändringar av Enhetlig grundlag för rotaryklubbar
Enhetlig grundlag för rotaryklubbar kan ändras såsom beskrivs i grundlags-
dokumenten. Sådana ändringar skall automatiskt ingå i grundlagen för varje 
enskild klubb.

2.040.2. Klubbar som grundats före 6 juni 1922
Alla klubbar som grundats före 6 juni 1922 skall anta Enhetlig grundlag för 
rotaryklubbar. Emellertid får klubbar, vars grundlag innehåller en eller flera 
avvikelser från Enhetlig grundlag för rotaryklubbar, verka i enlighet med 
dessa avvikelser, förutsatt att den exakta texten för dessa avvikelser skickades 
till och blev fastställd av Rotary Internationals styrelse, före 31 december 1989. 
Avvikelserna för varje klubb skall införlivas som ett tillägg till bestämmelserna 
i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar, för varje enskild klubb, och får inte 
ändras, utom för att uppdateras och närmare anpassas till Enhetlig grundlag 
för rotaryklubbar.

2.040.3. Undantag från Enhetlig grundlag för rotaryklubbar som godkänts av styrelsen
Styrelsen kan godkänna bestämmelser i en enskild klubbs grundlag, som inte 
överensstämmer med Enhetlig grundlag för rotaryklubbar, förutsatt att sådana 
bestämmelser inte strider mot RI:s grundlag och stadgar. Sådant godkännande 
skall lämnas endast för att efterkomma lokal lagstiftning, sed eller särskilda 
omständigheter. Ett sådant godkännande fordrar två tredjedels majoritet av de 
styrelseledamöter som är närvarande.

2.050. Rökning
Med tanke på rökningens skadliga inverkan på personlig hälsa uppmuntras 
enskilda medlemmar och gäster att avhålla sig från att röka under möten eller 
andra evenemang, som arrangeras i RI:s namn.

2.060. Sammanslagning av klubbar
Två eller flera klubbar i samma distrikt, som vill gå samman, skall lämna in en 
ansökan till styrelsen, förutsatt att var och en av klubbarna har fullgjort sina 
ekonomiska och andra förpliktelser gentemot RI. En sammanslagen klubb kan 
bildas på samma ort med kringliggande område som en eller flera befintliga 
klubbar. Ansökan skall åtföljas av en bekräftelse på att alla berörda klubbar 
samtyckt till sammanslagningen. Styrelsen kan ge de sammanslagna klubbarna 
tillstånd att behålla namn, startdatum, emblem eller andra RI-insignier för en 
eller alla av de tidigare klubbarna, som en del av ett arkiv om klubbens historia.

Paragraf 3 Utträde, suspendering eller avslutat medlemskap i RI
3.010. Klubbs utträde ur RI
3.020. Klubb bildas på nytt
3.030.  Disciplinärt förfarande, suspendering eller avslutat medlemskap i RI – 

styrelsen avgör
3.040. Klubb som blir suspenderad frånträder sina rättigheter
3.050. Klubb som utträder frånträder sina rättigheter

3.010. Klubbs utträde ur RI
En klubb har rätt att avsäga sig sitt medlemskap i RI, förutsatt att den har full-
gjort alla sina ekonomiska och andra förpliktelser gentemot RI. Efter styrelsens 

182

PROCEDURHANDBOKEN 2010



godkännande träder utträdet omedelbart i kraft. Klubbens medlemsbevis skall 
återsändas till generalsekreteraren.

3.020. Klubb bildas på nytt
När en klubb, vars medlemskap i RI avslutats, bildas på nytt eller om en ny 
klubb bildas på samma ort med kringliggande område, kan styrelsen avgöra 
om varje sådan klubb skall betala en startavgift eller annan skuld, som den tidi-
gare klubben hade till RI, som villkor för medlemskap.

3.030. Disciplinärt förfarande, suspendering eller avslutat medlemskap i RI – 
styrelsen avgör

3.030.1. Medlemskap avslutas eller suspenderas på grund av utebliven betalning
Styrelsen kan avsluta eller suspendera medlemskapet i RI för en klubb som inte 
betalar sina avgifter eller inte uppfyller andra ekonomiska förpliktelser gente-
mot RI eller inte betalar godkända bidrag till distriktskassan.

3.030.2. Avslutande av medlemskap för klubb som inte fungerar
Styrelsen kan avsluta medlemskapet i RI för en klubb som av någon anledning 
skingras, inte sammanträder regelbundet eller på annat sätt inte fungerar. 
Innan styrelsen fattar beslut om att avsluta medlemskapet, därför att en klubb 
inte fungerar, skall styrelsen hos guvernören anhålla om en rapport beträffande 
omständigheterna kring avslutandet.

3.030.3. Medlemskap avslutas eller suspenderas på grund av att riktlinjer för ekono-
misk förvaltning inte har efterlevts
Styrelsen kan suspendera eller avsluta medlemskapet i RI för en klubb som i 
sin medlemsbas behåller en medlem som har missbrukat pengar från Rotary 
Foundation eller som på annat sätt brutit mot Rotary Foundations riktlinjer för 
god ekonomisk förvaltning.

3.030.4 Medlemskap avslutas eller suspenderas på grund av att lagstiftning till skydd 
för ungdom inte respekteras
Styrelsen kan suspendera eller avsluta medlemskapet i RI för en klubb, som inte 
på lämpligt sätt följer upp eventuella anklagelser mot en av klubbens medlem-
mar om brott mot gällande lagstiftning till skydd för ungdom, i samband med 
rotaryrelaterade ungdomsprogram. 

3.030.5. Disciplinärt förfarande på förekommen anledning
Styrelsen kan, på förekommen anledning, vidta åtgärder mot klubb, förutsatt 
att en kopia av anklagelserna och meddelande om tid och plats för förhör 
skickas till presidenten och sekreteraren i klubben minst 30 dagar före förhöret. 
Klubben har rätt att låta sig representeras av juridiskt biträde vid förhöret. Efter 
sådant förhör kan styrelsen besluta att inleda disciplinärt förfarande mot klub-
ben eller suspendera den med enkel majoritet av hela styrelsen eller utesluta 
klubben, om det är styrelsens enhälliga beslut.

3.030.6. Suspenderingsperiod
Styrelsen skall återgiva medlemsrättigheterna till en klubb som har suspen-
derats när det har fastslagits att medlemsavgifter eller andra ekonomiska 
åtaganden till RI eller godkända bidrag till distriktet har betalats till fullo; med-

183

StADgAR föR ROtARy INtERNAtIONAl – PARAgRAf 2; 3



lemskapet för person som har missbrukat pengar från Rotary Foundation eller 
på annat sätt brutit mot Rotary Foundations riktlinjer för ekonomisk förvalt-
ning har avslutats; det finns bevis på att klubben på lämpligt sätt tagit itu med 
eventuella anklagelser som gjorts mot en av dess medlemmar i anslutning till 
Rotaryrelaterade ungdomsprogram för brott mot gällande lag angående skydd 
av ungdomar; eller problem som lett till disciplinärt förfarande på förekommen 
anledning har lösts. I samtliga övriga fall, om orsaken till suspenderingen inte 
har åtgärdats inom sex månader, skall styrelsen avsluta klubbens medlemskap.

3.040. Klubb som blir suspenderad frånträder sina rättigheter
En klubb som suspenderats av styrelsen har inga av de rättigheter som klub-
barna har enligt stadgarna, så länge klubben förblir suspenderad, men behåller 
de rättigheter som klubben har enligt grundlagen.

3.050. Klubb som utträder frånträder sina rättigheter
När klubben avslutar sitt medlemskap i RI förlorar den rätten att använda RI:s  
namn, emblem och andra insignier. När klubben frånträder sitt medlemskap 
förlorar den all delaktighet i RI:s tillgångar. Det är generalsekreterarens uppgift 
att vidta åtgärder för att återfå medlemsbeviset från den förutvarande klubben. 

Paragraf 4 Medlemskap i klubbar
4.010. Typer av medlemskap i en klubb
4.020. Aktivt medlemskap
4.030. Rotarian som flyttar eller tidigare rotarian
4.040. Dubbelt medlemskap
4.050. Hedersmedlemmar
4.060. Offentliga ämbeten och tjänster
4.070. Inskränkning i medlemskap
4.080. Anställning i RI
4.090. Närvarorapporter
4.100. Närvaro i andra klubbar

4.010. Typer av medlemskap i en klubb
En klubb kan ha två typer av medlemmar – aktiva medlemmar och hedersmed-
lemmar.

4.020. Aktivt medlemskap
En person som har de kvalifikationer som fastställs i paragraf 5, moment 2 i RI:s 
grundlag, kan väljas till aktiv medlem i en rotaryklubb.

4.030. Rotarian som flyttar eller tidigare rotarian
En rotarian kan till aktivt medlemskap föreslå en rotarian som flyttar eller en 
tidigare medlem i en rotaryklubb, om den föreslagna medlemmen avslutar eller 
har avslutat sitt medlemskap i den tidigare klubben på grund av att han/hon 
inte längre är sysselsatt inom den tidigare tilldelade affärs- eller yrkesklassifi-
kationen på den tidigare klubbens ort eller inom kringliggande område. Den 
rotarian som flyttar eller den tidigare medlemmen av en klubb, som föreslås till 
aktivt medlemskap enligt det här momentet, kan även föreslås av den tidigare 
klubben. Klassifikationen för den rotarian som flyttar eller för den tidigare 
medlemmen skall inte förhindra val till aktivt medlemskap, även om valet 
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resulterar i att klubbens medlemsbas under en viss tid inte överensstämmer 
med det föreskrivna maximala antalet medlemmar inom samma klassifikation. 
Det rekommenderas att alla klubbar som vill bevilja medlemskap till en tidi-
gare medlem kräver att den potentiella medlemmen inkommer med skriftligt 
bevis från den tidigare klubben på att alla eventuella skulder till klubben har 
betalats. Beviljandet av aktivt medlemskap till en rotarian som flyttar eller en 
tidigare rotarian i enlighet med denna paragraf skall vara betingad av mot-
tagandet av ett intyg från styrelsen i den tidigare klubben som bekräftar den 
tänkbara medlemmens tidigare medlemskap i klubben ifråga.

4.040. Dubbelt medlemskap
En person kan inte samtidigt inneha aktivt medlemskap i mer än en klubb. 
En person kan inte samtidigt vara aktiv medlem och hedersmedlem i samma 
klubb. En person kan inte samtidigt vara aktiv medlem i en rotaryklubb och i 
en rotaractklubb.

4.050. Hedersmedlemmar

4.050.1. Valbarhet till hedersmedlem
En person som utmärkt sig genom förtjänstfullt främjande av Rotarys ideal och 
de personer som anses vara ”Rotarys vänner”, för sitt ständiga stöd för Rotarys 
arbete, kan väljas till hedersmedlemmar i mer än en klubb. Tiden för heders-
medlemskap skall beslutas av styrelsen i den klubb där hedersmedlemmen är 
medlem.

4.050.2. Rättigheter och privilegier
Hedersmedlem skall undantas från skyldighet att betala inträdes- och medlems- 
avgifter, har ingen rösträtt och är inte valbar till något ämbete i klubben. 
Hedersmedlem skall inte ha en klassifikation, men skall ha rätt att delta i alla 
möten och har rätt till alla andra privilegier i klubben, där han/hon är medlem. 
Ingen hedersmedlem av en klubb är berättigad till några rättigheter eller privi-
legier i någon annan klubb, förutom rätten att besöka andra klubbar utan att 
vara en rotarians gäst.

4.060. Offentliga ämbeten och tjänster
Personer som endast under begränsad tid genom val eller utnämning innehar 
offentligt ämbete eller tjänst, är inte valbara till aktivt medlemskap i klub-
ben under motsvarande klassifikation. Detta gäller inte personer med dylik 
befattning på skolor, universitet eller andra läroanstalter och inte heller per-
soner som är valda till eller utnämnda inom domarkåren. Medlemmar som är 
valda till eller har kallats till offentligt ämbete eller tjänst för begränsad tjänst-
göringstid får under den tid de innehar tjänsten behålla medlemskap i klubben 
under sina klassifikationer.

4.070. Inskränkning i medlemskap
Trots bestämmelserna i moment 2.040., får ingen rotaryklubb, oberoende av 
datum för dess inträde som medlem i Rotary International, genom bestäm-
melse i sin grundlag eller på annat sätt, begränsa medlemskap i klubben på 
grund av ras, färg, trosbekännelse, nationellt ursprung eller sexuell läggning 
eller ålägga något villkor för medlemskap, som inte särskilt föreskrivs i Rotary 
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Internationals grundlag eller stadgar. Alla bestämmelser som införs i en klubbs 
grundlag eller villkor som på annat sätt görs obligatoriska och som strider mot 
detta moment i dessa stadgar, är ogiltiga, utan laga kraft och utan verkan.

4.080. Anställning i RI
En klubbmedlem som anställs av RI kan fortsätta att vara medlem i klubben.

4.090. Närvarorapporter
Alla klubbar skall, inom 15 dagar efter sista sammanträdet varje månad, skicka 
en närvarorapport för månaden till guvernören. Icke-distriktsindelade klubbar 
skall skicka sin rapport till generalsekreteraren.

4.100. Närvaro i andra klubbar
Varje medlem skall ha rättighet att vara närvarande under alla andra klubbars 
ordinarie veckomöten, med undantag för en klubb som tidigare avslutade en 
viss persons medlemskap av välgrundad anledning.

Paragraf 5 RI:s styrelse (board of directors)
5.010. Styrelsens uppgifter
5.020. Publicering av styrelsens beslut
5.030. Överklagande av styrelsens beslut
5.040. Styrelsens befogenheter
5.050. Styrelsens sammanträden
5.060. Omröstning genom meddelande
5.070. Exekutivkommitté
5.080. Vakanser på styrelseposter

5.010. Styrelsens uppgifter
Styrelsen har ansvaret för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att främja RI:s 
strävanden att uppfylla Rotarys syfte, för att lära och lära ut Rotarys grundprin-
ciper, för att vårda Rotarys ideal, etik och enastående särdrag som organisation 
samt för vidare utbredning av Rotary i alla delar av världen. För att utföra sina 
uppgifter i paragraf 3 i RI:s grundlag skall styrelsen anta en strategisk plan. 
Styrelsen skall under varje lagrådsmöte rapportera om den strategiska planens 
utveckling.

5.020. Publicering av styrelsens beslut
Alla protokoll från styrelsens möten och alla styrelsens beslut skall finnas till-
gängliga för alla medlemmar på RI:s webbplats inom 60 dagar efter sådant sty-
relsemöte eller beslut. Dessutom skall alla tillägg till officiella protokollshand-
lingar finnas tillgängliga för en medlem på förfrågan, förutom material som 
styrelsen anser konfidentiellt eller som kan undantas på grund av äganderätt.

5.030. Överklagande av styrelsens beslut
Styrelsens beslut kan ändras endast med överklagande genom poströstning 
som skickas till distriktsrepresentanterna i det senaste lagrådet, enligt regler 
som skall fastställas av styrelsen. Ett överklagande skall i vederbörlig ordning 
skickas till generalsekreteraren av en klubb, med bifall av minst 24 andra 
klubbar. Minst hälften av de bifallande klubbarna måste vara belägna i andra 
distrikt än den överklagande klubben. Överklagandet och de samverkande 
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klubbarnas bifall måste nå generalsekreteraren inom fyra månader efter att 
styrelsens beslut fattades och generalsekreteraren skall genomföra nämnda 
poströstning inom nittio (90) dagar därefter. Ett sådant överklagande skall 
skickas in i form av en resolution, som klubben vederbörligen antagit under ett 
reguljärt möte i klubben, och skall skrivas under av presidenten och sekreterar-
en. Den enda fråga som skall övervägas av distriktsrepresentanterna när de tar 
ställning till överklagandet är om styrelsens beslut skall upprätthållas eller inte. 
Med förbehåll för att om sådant överklagande tas emot av generalsekreteraren, 
inom tre månader före nästa reguljärt schemalagda möte för lagrådet, skall 
överklagandet av styrelsens beslut överlämnas till lagrådet för avgörande om 
huruvida styrelsens beslut skall upprätthållas eller inte.

5.040. Styrelsens befogenheter

5.040.1. Styrelsen bestämmer över och kontrollerar RI:s angelägenheter
Styrelsen bestämmer över och kontrollerar RI:s angelägenheter genom att:
 (a)  fastställa policy för organisationen,

 (b)  genom generalsekreteraren utvärdera hur policyn omsätts,

 (c)  utöva sådana befogenheter som tilldelats styrelsen i grundlagen, i dessa 
stadgar och i ”Illinois General Not for Profit Corporation Act of 1986” och 
alla ändringar därav.

5.040.2. Styrelsen kontrollerar och övervakar ämbetsmän och kommittéer
Styrelsen skall utöva kontroll och överinseende över alla ämbetsmän, tillträ-
dande och nominerade ämbetsmän samt RI:s kommittéer. Styrelsen kan efter 
förhör avsätta ämbetsman, tillträdande ämbetsman, nominerad ämbetsman 
eller ledamot i RI-kommitté. Den person som skall avsättas måste få skrift-
ligt meddelande med kopia av anklagelserna minst 60 dagar före förhöret. 
Meddelandet skall innehålla uppgifter om tid och plats för förhöret och skall 
överlämnas personligen, per post eller med hjälp av annat snabbt kommunika-
tionsmedel. Vid förhöret kan personen i fråga låta sig representeras av juridiskt 
biträde. För att avsätta en ämbetsman, tillträdande ämbetsman, nominerad 
ämbetsman eller kommittéledamot måste två tredjedels majoritet av hela sty-
relsen rösta för beslutet. Styrelsen skall även ha de ytterligare befogenheter som 
anges i moment 6.100.

5.050. Styrelsens sammanträden

5.050.1. Tid, plats och meddelande
Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer, eller på kal-
lelse av presidenten. Generalsekreteraren lämnar samtliga styrelsemedlemmar 
meddelande om sammanträde minst trettio dagar innan mötet börjar, såvida 
man inte avstår från sådant meddelande. Minst två sammanträden med sty-
relsen skall hållas varje år. I stället för personliga möten kan telefonkonferenser, 
Internet eller annan kommunikationsutrustning användas för ett officiellt  
styrelsesammanträde.

5.050.2. Beslutmässighet (quorum)
Styrelsen är beslutsmässig vid sammanträde där majoriteten av medlemmarna 
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är närvarande, vilket gäller för alla ärenden utom sådana ärenden där större 
röstetal är nödvändigt, såsom föreskrivs i RI:s grundlag och stadgar.

5.050.3. Det första sammanträdet under året
Den tillträdande styrelsen skall sammanträda direkt efter RI:s årliga 
Convention. Den tillträdande presidenten skall bestämma tid och plats för sam-
manträdet. De beslut som fattas under det mötet måste godkännas av styrelsen 
1 juli eller därefter, under ett sammanträde eller med hjälp av en av de metoder 
som beskrivs i moment 5.060. Beslutet träder i kraft endast efter sådant godkän-
nande.

5.060. Omröstning genom meddelande

5.060.1. Informella möten
Styrelseledamöterna kan delta i och fatta beslut vid alla styrelsens möten via 
konferenstelefon, Internet eller annan kommunikationsutrustning, genom 
vilken alla personer som deltar i mötet kan kommunicera med varandra. 
Deltagandet i ett sådant möte, såsom det beskrivs ovan, skall likställas med per-
sonlig närvaro för den eller de personer som deltar.

5.060.2. Informella beslut
Styrelsen kan behandla ärenden utan att sammanträda om alla styrelsemed-
lemmarna lämnar sitt skriftliga bifall.

5.070. Exekutivkommitté
RI-styrelsen kan tillsätta en exekutivkommitté bestående av minst fem men 
inte fler än sju av dess medlemmar, däribland eventuella ex officio medlem-
mar. Exekutivkommittén skall utvärdera generalsekreterarens insats minst en 
gång per år och rapportera till styrelsen. RI-styrelsen kan på exekutivkom-
mittén överlåta befogenheten att mellan styrelsens sammanträden fatta beslut 
på styrelsens vägnar. Denna befogenhet är begränsad till ärenden för vilka 
RI-policy har fastställts. Exekutivkommittén skall fungera enligt de direktiv 
som utfärdats av styrelsen. Direktiven får inte strida mot bestämmelserna i 
detta moment. 

5.080. Vakanser på styrelseposter

5.080.1. Ersättare
Oberoende av tidpunkt när en vakans uppstår på en styrelsepost och 
oberoende av anledning skall styrelsen välja den ersättare, som valdes vid den 
tidpunkt då styrelseledamoten valdes från samma zon (eller del av zon), att 
tjänstgöra som styrelseledamot under resten av tjänstgöringsperioden.

5.080.2. Ersättare kan inte tjänstgöra
Om ersättaren av någon anledning inte kan tjänstgöra skall de återstående sty-
relseledamöterna välja en styrelseledamot från samma zon (eller del av zon), i 
vilken vakansen uppstått. Sådant val skall genomföras under styrelsens näst-
kommande möte eller genom meddelande, såsom beslutas av presidenten.
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Paragraf 6 Ämbetsmän (officers)
6.010. Val av ämbetsmän under RI:s årliga Convention
6.020. Vicepresidenten och skattmästaren utses
6.030. Generalsekreterarens val och tjänstgöringsperiod
6.040. RI-styrelseledamöter som inte kan återväljas
6.050. Ämbetsmännens kvalifikationer
6.060. Ämbetsperiod
6.070. Vakans på posten som president
6.080. Vakans på posten som tillträdande president
6.090. Vakans på posterna som vicepresident eller skattmästare
6.100. Vakans på posten som generalsekreterare
6.110. Förhindrade styrelseledamöter
6.120. Vakans på posten som guvernör
6.130. Ersättning till ämbetsmän
6.140. Ämbetsmännens uppgifter

6.010. Val av ämbetsmän under RI:s årliga Convention
De ämbetsmän som skall väljas vid RI:s årliga Convention är presidenten, 
ledamöterna i RI-styrelsen och RI:s guvernörer samt presidenten, vicepresident-
en och honorära skattmästaren i RIBI.

6.020. Vicepresidenten och skattmästaren utses
Vicepresidenten och skattmästaren skall utses av tillträdande presidenten under 
styrelsens första möte, bland de styrelseledamöter som tjänstgör det andra året 
av sin ämbetsperiod och båda skall utses för en period av ett år med början  
1 juli.

6.030. Generalsekreterarens val och tjänstgöringsperiod
Generalsekreteraren skall väljas av styrelsen för en ämbetsperiod av inte mer 
än fem år. Valet skall hållas före 31 mars under tjänstgörande generalsekretera-
rens sista ämbetsår. Den nya ämbetsperioden skall börja 1 juli, som följer efter 
sådant val. Generalsekreteraren kan återväljas.

6.040. RI-styrelseledamöter som inte kan återväljas
En person som har tjänstgjort som ledamot i styrelsen under en hel ämbetspe-
riod, såsom definieras i stadgarna eller beslutas av styrelsen, får inte tjänstgöra 
som RI-styrelseledamot en gång till, med undantag för tjänstgöring som presi-
dent eller tillträdande president.

6.050. Ämbetsmännens kvalifikationer

6.050.1. Medlemskap i en klubb
Alla ämbetsmän i RI skall vara medlemmar i god ställning i en klubb.

6.050.2. Presidenten
Kandidat till presidentposten i RI skall ha tjänstgjort en hel ämbetsperiod som 
RI-styrelseledamot, innan han/hon kan nomineras till kandidat för president-
posten, med undantag för om styrelsen beslutat att kortare tjänstgöringstid än 
en ämbetsperiod skall vara tillräcklig i ett särskilt fall.
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6.050.3. Styrelseledamot i RI
Kandidat till posten som RI-styrelseledamot skall ha tjänstgjort en hel ämbets-
period som guvernör i RI, innan han/hon kan föreslås som kandidat, (utom 
då styrelsen beslutat att kortare tjänstgöringstid än en ämbetsperiod skall 
vara tillräcklig i ett särskilt fall) och minst tre år ska ha gått sedan kandidaten 
tjänstgjort som guvernör. En sådan kandidat skall också ha deltagit i minst två 
Rotary Institutes (rotaryseminarier) och en RI Convention under 36-månaders-
perioden innan han/hon föreslås som kandidat.

6.060. Ämbetsperiod

6.060.1. Ämbetsmän
Ämbetsperioden för alla ämbetsmän börjar 1 juli som följer på valet, med 
undantag för posterna som president, RI-styrelseledamot och guvernör. Alla 
ämbetsmän, utom RI-styrelseledamöterna, skall tjänstgöra ett år eller till dess 
deras efterträdare är vederbörligen valda. Alla RI-styrelseledamöter skall tjänst-
göra två år eller till dess deras efterträdare är vederbörligen valda.

6.060.2. Tillträdande president (president-elect)
Den person som valts till president skall, under året som följer på valet, tjänst-
göra som tillträdande president och RI-styrelseledamot. Den tillträdande presi-
denten kan inte utses till vicepresident. Den tillträdande presidenten skall tjänst- 
göra som president efter att ha tjänstgjort som tillträdande president under  
ett år.

6.060.3. RI-styrelseledamöter
Ämbetsperioden för alla RI-styrelseledamöter börjar 1 juli under året som följer 
på valet.

6.070. Vakans på posten som president
I händelse av vakans på presidentposten skall vicepresidenten efterträda i 
ämbetet och utse en ny vicepresident bland de återstående ledamöterna i RI:s 
styrelse. Vakanser i styrelsen skall tillsättas enligt moment 5.080. i dessa stad-
gar.

6.070.1.  Samtidig vakans på posterna som president och vicepresident
I händelse av samtidig vakans på posterna för presidenten och vicepresidenten, 
skall styrelsen bland sina medlemmar välja (med undantag för tillträdande 
presidenten) en ny president, som sedan skall utse en vicepresident. Vakanser i 
styrelsen skall tillsättas enligt moment 5.080. i dessa stadgar.

6.080. Vakans på posten som tillträdande president

6.080.1. Vakans före nästa Convention
I händelse av att posten som tillträdande president (president-elect) blir vakant 
innan nästföljande Convention avslutas, skall nomineringskommittén för presi-
dent utse en ny presidentkandidat för året, under vilket den tillträdande presi-
denten skulle ha tjänstgjort som president. Kandidaten skall utses så snart som 
det är praktiskt möjligt under ett reguljärt kommittésammanträde eller under 
ett extra kommittésammanträde. Om ett sådant möte inte är praktiskt genom-
förbart skall kandidaten utses med hjälp av poströstning eller annat snabbt 
meddelelsemedel.
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6.080.2. Förfarande med nomineringskommitté för att tillsätta vakans
En nominerad kandidat till posten som president, som utsetts enligt moment 
11.050. och 11.060., kan av kommittén utnämnas till att vara den nya president-
kandidaten. I sådana fall skall kommittén utse en ny kandidat till posten som 
tillträdande president.

6.080.3. Presidentens åligganden för att besätta vakanser
Vilken procedur som tillämpas för nominering för att fylla en vakans på 
posten som tillträdande president skall avgöras av tjänstgörande presidenten. 
Proceduren skall omfatta vidarebefordran av kommitténs rapport till klubbarna 
och nomineringar från klubbarna. Sådana förfaranden skall harmoniera med 
moment 11.060., 11.070. och 11.080. i så stor utsträckning som tiden tillåter. I hän-
delse av att dagen för vakansen infaller alltför tätt inpå Convention och tiden 
blir för knapp för kommittén att hinna avsända rapport till alla klubbar och för 
klubbarna att hinna nominera konkurrerande kandidater innan Convention 
börjar, skall generalsekreteraren i så stor omfattning som tiden tillåter lämna 
uppgift om kommitténs rapport, och nomineringar av konkurrerande kandi-
dater genom klubbdelegater inför sittande Convention skall tillåtas.

6.080.4. Vakans omedelbart innan ämbetsperioden börjar
Om posten som tillträdande president blir vakant efter att Convention avslutats 
och omedelbart innan ämbetsperioden börjar, skall sådan vakans betraktas 
inträffa 1 juli och besättas i enlighet med moment 6.070.

6.080.5. Eventualiteter beträffande vakanser
Presidenten skall besluta om den procedur som skall följas när oförutsedda hän-
delser inträffar, som det inte finns några föreskrifter för i det här momentet.

6.090. Vakans på posterna som vicepresident eller skattmästare
I händelse av en vakans på posterna som vicepresident eller skattmästare skall 
presidenten utse en styrelseledamot, som tjänstgör sitt andra ämbetsår, att tjänst- 
göra under den återstående ämbetsperioden.

6.100. Vakans på posten som generalsekreterare
I händelse av vakans på posten som generalsekreterare skall styrelsen välja en 
rotarian för en tjänsteperiod på upp till fem år med början som fastställs av 
styrelsen.

6.110. Förhindrade styrelseledamöter
I händelse en ledamot i styrelsen blir förhindrad, till den grad att han/hon inte 
kan fullgöra sina uppgifter, skall ledamoten, om så beslutas av tre fjärdedels 
majoritet i omröstning med hela styrelsen, fråntas ämbetet och ersättas såsom 
anges i dessa stadgar.

6.120. Vakans på posten som guvernör

6.120.1. Styrelsens och presidentens befogenheter
Styrelsen har befogenhet att välja en kvalificerad rotarian att fylla vakans på 
posten som guvernör för återstående ämbetsperiod. Presidenten kan utnämna 
en kvalificerad rotarian att tjänstgöra som guvernör tills vakansen besätts av 
styrelsen.
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6.120.2. Guvernören är tillfälligt ur stånd att fullgöra sina plikter
Presidenten kan utnämna en kvalificerad rotarian att tjänstgöra som guvernör 
under en period då guvernören är tillfälligt ur stånd att fullgöra sina plikter.

6.130. Ersättning till ämbetsmän
Generalsekreteraren är den enda RI-ämbetsman som får ersättning. Styrelsen 
skall fastställa hans/hennes lön. Inga utbetalningar får göras, inklusive utbetal-
ningar för att uttrycka tacksamhet eller uppskattning, honorar eller liknande 
utbetalningar, till någon annan RI-ämbetsman eller den nominerade president-
kandidaten, förutom återbetalbara skäliga och med kvitto belagda kostnader 
såsom godkänns enligt den policy för återbetalning av kostnader som fastställts 
av styrelsen.

6.140. Ämbetsmännens uppgifter

6.140.1. Presidenten
Presidenten skall vara den högsta ämbetsmannen i RI. Presidenten:
 (a)  skall vara den högsta person som talar på RI:s vägnar,

 (b)  skall vara ordförande varje år vid Convention och styrelsens alla 
sammanträden,

 (c)  skall vara rådgivande till generalsekreteraren,

 (d)  skall fullgöra övriga uppgifter som tillhör hans/hennes ämbete, i 
överensstämmelse med den strategiska plan som antagits av styrelsen.

6.140.2. Tillträdande presidenten (president-elect)
Den tillträdande presidenten har endast de skyldigheter och befogenheter som 
härrör från dessa stadgar och från hans/hennes medlemskap i styrelsen, men 
kan av presidenten eller styrelsen tilldelas ytterligare uppdrag.

6.140.3. Generalsekreteraren
Generalsekreteraren är den högsta administrativa ämbetsmannen i RI. Som 
sådan skall generalsekreteraren ansvara för ledningen av RI dag för dag under 
styrelsens direktiv och kontroll. Generalsekreteraren är ansvarig inför presi-
denten och styrelsen för att RI:s policy efterlevs och för RI:s verksamhet och 
administration, inklusive RI:s finansiella verksamhet. Generalsekreteraren skall 
också informera rotarianer och klubbar om de riktlinjer som fastställts av sty-
relsen. Generalsekreteraren är ensam ansvarig för att ha uppsikt över perso- 
nalen på sekretariatet. Generalsekreteraren skall avlägga årsrapport till sty-
relsen. Rapporten lämnas till styrelsen för godkännande och föreläggs sedan 
RI:s Convention. För redbart fullgörande av sina skyldigheter skall gener-
alsekreteraren ställa säkerhet, vars storlek och beskaffenhet bestäms av sty-
relsen.

6.140.4. Skattmästaren
Skattmästaren skall regelbundet motta information om RI:s finanser från 
och rådgöra med generalsekreteraren om hur RI:s finanser skall handhas. 
Skattmästaren skall lämna tillbörlig rapport till styrelsen och skall även lämna 
rapport till RI:s årliga Convention. Skattmästaren har endast de skyldigheter 
och befogenheter som härrör från hans/hennes medlemskap i styrelsen, men 
han/hon kan av presidenten eller styrelsen tilldelas ytterligare uppdrag.
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Paragraf 7 Lagstiftningsförfarande (legislative procedure)
7.010. Typer av lagstiftning
7.020. Vem kan föreslå lagstiftning?
7.030. Godkännande på distriktsnivå av förslag till lagstiftning från klubbar
7.035. Tidsfrist för förslag till lagstadganden och resolutioner
7.037. Vederbörligen föreslagen lagstiftning; felaktig lagstiftning
7.040. Granskning av lagstiftningsförslag
7.050. Styrelsens granskning av lagstiftningsförslag
7.060. Övervägande av extraordinär lagstiftning

7.010. Typer av lagstiftning
Förslag till lagstiftning som innebär ändring av grundlagsdokumenten kallas 
förslag till lagstadganden (enactments). Förslag till lagstiftning som inte innebär 
ändring av grundlagsdokumenten kallas förslag till resolutioner (resolutions).

7.020. Vem kan föreslå lagstiftning?
Lagstiftning kan föreslås av en klubb, en distriktskonferens, allmänna rådet 
eller distriktsrådet för RIBI, av lagrådet och av styrelsen. Styrelsen skall inte 
föreslå lagstiftning som avser Rotary Foundation utan att först inhämta god-
kännande av Foundations styrelse.

7.030. Godkännande på distriktsnivå av förslag till lagstiftning från klubbar
Förslag till lagstiftning från en klubb måste antas av alla klubbar i distriktet 
under distriktskonferensen eller distriktsrådet i RIBI. Om tiden inte räcker till 
för att förelägga lagstiftningsförslaget inför distriktskonferensen eller RIBI:s 
distriktsråd, kan det i stället föreläggas distriktets klubbar genom poströstning, 
som skall genomföras av guvernören. Sådan poströstning skall så nära som 
möjligt följa föreskrifterna i moment 13.040. Alla lagstiftningsförslag som läm-
nas in till generalsekreteraren skall åtföljas av ett intyg från guvernören, som 
visar att förslaget har övervägts av distriktskonferensen, RIBI:s distriktsråd eller 
genom poströstning och har antagits. Inget distrikt skall föreslå eller anta fler 
än totalt fem förslag till lagstiftning per lagråd.

7.035. Tidsfrist för förslag till lagstadganden och resolutioner
Lagstiftningsförslag skall skriftligen tillställas generalsekreteraren inte senare 
än 31 december under det år som föregår det år då lagrådet sammanträder. 
Styrelsen kan föreslå och till generalsekreteraren överlämna förslag till lag-
stadganden, som den anser vara brådskande, inte senare än 31 december 
under det år då lagrådet sammanträder. Resolutioner kan också läggas fram 
av lagrådet eller av styrelsen, för beslut i lagrådet, vid valfri tidpunkt innan 
lagrådsmötets slut.

7.037. Vederbörligen föreslagen lagstiftning; felaktig lagstiftning

7.037.1. Vederbörligen föreslagen lagstiftning
Lagstiftning är vederbörligen föreslagen om:
 (a) den inkommit till generalsekreteraren i överensstämmelse med den sista 

inlämningsdag som finns angiven i moment 7.035. av stadgarna,

 (b) den överensstämmer med vad som fordras i moment 7.020. av stadgarna, 
beträffande vem som får föreslå lagstiftning,
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 (c) den föreslagits av en klubb och kraven i moment 7.030. i stadgarna 
beträffande distriktets antagande har uppfyllts och

  (d)  förslagsställaren tillhandahåller en redogörelse av syfte och verkan som 
inte överskrider 300 ord, identifierar den fråga eller det problem som 
lagstiftningen strävar efter att ta itu med och förklarar hur den föreslagna 
lagstiftningen tar itu med eller löser detta problem eller denna fråga.

7.037.2. Felaktig lagstiftning
Lagstiftning är felaktig om:
 (a)  den innehåller två eller flera ologiska passager,

 (b)  den inte ändrar alla berörda delar av grundlagsdokumenten,

 (c) dess antagande skulle strida mot gällande lag,

 (d) den presenteras i form av en resolution, men (i) fordrar beslut 
eller uttrycker en åsikt som står i konflikt med texten eller andan 
i RI:s grundlagsdokument, eller (ii) skulle göra nödvändig eller 
kräva en administrativ handling som ligger inom styrelsens eller 
generalsekreterarens befogenhetsområde,

 (e) den skulle ändra Enhetlig grundlag för rotaryklubbar på ett sätt som 
skulle strida mot RI:s stadgar eller RI:s grundlag eller den skulle ändra 
RI:s stadgar på ett sätt som skulle strida mot RI:s grundlag, eller

 (f) den skulle vara omöjlig att handha eller göra gällande.

7.040. Granskning av lagstiftningsförslag
Grundlags- och stadgekommittén skall granska alla lagstiftningsförslag som 
överlämnas till generalsekreteraren för vidarebefordran till lagrådet och kan:

7.040.1. på styrelsens vägnar rekommendera förslagsställare att göra lämpliga 
ändringar för att rätta föreslagen lagstiftning, som är felaktig,

7.040.2. på styrelsens vägnar rekommendera förslagsställare, med i väsentliga 
delar liknande lagstiftningsförslag, att acceptera ett kompromissförslag i stället 
för sina respektive förslag,

7.040.3. rekommendera ett alternativt förslag till lagstiftning till styrelsen, 
för vidarebefordran av generalsekreteraren till lagrådet, som på bästa sätt ger 
uttryck för syftet med de likartade förslagen, för den händelse förslagsställarna 
inte godkänner kompromissförslaget,

7.040.4. informera styrelsen om huruvida förslag till lagstiftning är vederbörli-
gen föreslagna och huruvida de är felaktiga,

7.040.5. rekommendera styrelsen att generalsekreteraren inte vidarebefordrar 
förslag till lagstiftning till lagrådet, om förslaget enligt kommittén är felaktigt 
och

7.040.6. utföra alla andra uppgifter som definieras i stycke 8.130.2.

7.050. Styrelsens granskning av lagstiftningsförslag
Styrelsen skall (genom grundlags- och stadgekommittén, som handlar på sty-
relsens vägnar) pröva texten till all föreslagen lagstiftning och skall underrätta 
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förslagsställarna om eventuella felaktigheter och, där så är möjligt, rekommen-
dera ändringar eller rättelse.

7.050.1. Liknande lagstiftningsförslag
När i stort sett liknande lagstiftning föreslås, kan styrelsen (genom grundlags- 
och stadgekommittén, som handlar på styrelsens vägnar) rekommendera ett 
kompromissförslag till förslagsställarna. Om förslagsställarna inte samtycker 
till ett sådant kompromissförslag, kan styrelsen, på rekommendation av grund-
lags- och stadgekommittén, ge generalsekreteraren i uppdrag att till lagrådet 
vidarebefordra ett alternativt lagstiftningsförslag, som på bästa sätt ger uttryck 
för syftet med de liknande förslagen. Ett sådant kompromissförslag och alterna-
tivt förslag till lagstiftning skall benämnas som sådant och skall inte underkas-
tas den tidsfrist som fastställts.

7.050.2. Lagstiftningsförslag som inte överlämnas till lagrådet
När styrelsen, på rekommendation av grundlags- och stadgekommittén, hand-
lar i överensstämmelse med stycke 7.040.4. och fastställer att ett förslag till lag-
stiftning inte är föreslaget i vederbörlig ordning, skall styrelsen ge anvisning 
om att förslaget till lagstiftning inte skall överlämnas till lagrådet för övervä-
gande; och när styrelsen fastställer att ett förslag till lagstiftning är felaktigt kan 
styrelsen ge anvisning om att förslaget till lagstiftning inte skall överlämnas 
till lagrådet för övervägande. I den händelse styrelsen fattar sådant beslut, skall 
förslagsställaren informeras av generalsekreteraren. I båda fallen måste för-
slagsställaren därefter, för att lagstiftningsförslaget skall övervägas av lagrådet, 
försäkra sig om bifall av två tredjedelar av lagrådets medlemmar.

7.050.3. Resolutioner som inte ligger inom ramen för RI:s program
Styrelsen (genom grundlags- och stadgekommittén, som handlar på styrelsens 
vägnar) skall pröva texten till alla föreslagna resolutioner och skall, på rek-
ommendation av grundlags- och stadgekommittén, ge generalsekreteraren i 
uppdrag att till lagrådet vidarebefordra sådana föreslagna resolutioner som 
styrelsen anser ligga inom ramen för RI:s program. Om styrelsen på tillrådan 
av grundlags- och stadgekommittén fastställer att en föreslagen resolution 
inte ligger inom ramen för RI:s program, kan styrelsen bestämma att den 
föreslagna resolutionen inte skall överlämnas till lagrådet för övervägande. I 
händelse styrelsen fattar sådant beslut skall förslagsställaren underrättas innan 
lagrådsmötet öppnas. I sådana fall måste förslagsställaren försäkra sig om bifall 
av två tredjedelar av lagrådets medlemmar för att lagstiftningsförslaget skall 
övervägas av lagrådet.

7.050.4. Ändringar till lagrådet och överlämnande av förslag till lagstiftning
Alla ändringar till förslag till lagstiftning måste skickas in av förslagsställarna 
till generalsekreteraren inte senare än 31 mars, under det år som föregår lagrå-
det, såvida inte tidsfristen förlängs av styrelsen (grundlags- och stadgekom-
mittén handlar på styrelsens vägnar). Enligt föreskrifterna i stycke 7.050.2. och 
7.050.3. skall generalsekreteraren till lagrådet överlämna all i vederbörlig ord-
ning föreslagen lagstiftning, inklusive alla i tid inkomna ändringar.

7.050.5. Publicering av föreslagen lagstiftning
Generalsekreteraren skall sända tio (10) exemplar av all i vederbörlig ordning 
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föreslagen lagstiftning tillsammans med förslagsställarens redogörelse för syfte 
och verkan, som granskats och godkänts av grundlags- och stadgekommittén, 
till alla guvernörer, ett exemplar till alla medlemmar i lagrådet och alla förut-
varande styrelseledamöter och ett exemplar till sekreteraren i alla klubbar som 
anhåller om ett exemplar, inte senare än 30 september under det år då lagrådet 
skall sammanträda. Den föreslagna lagstiftningen kommer också att finnas på 
Rotarys webbplats.

7.050.6. Lagrådet överlägger om lagstiftning
Lagrådet skall överlägga och besluta om varje i behörig ordning ingivet förslag 
till lagstiftning och i samband därmed framställt ändringsyrkande.

7.050.7. Antagande av resolutioner
Lagstiftningsförslag i form av resolutioner kan antas med minst enkel röstma-
joritet av lagrådets medlemmar, som är närvarande och röstar.

7.060. Övervägande av extraordinär lagstiftning
Styrelsen kan, med minst två tredjedels majoritet av hela styrelsen, fastställa att 
en extraordinär situation föreligger och godkänna övervägande av lagstiftning 
som följer:

7.060.1. Extraordinär lagstiftning för övervägande av lagrådet
Lagstiftningsförslag som lagts fram inför ett extra lagrådssammanträde kan 
övervägas av lagrådet vid sådant sammanträde, även om sådana lagstiftnings-
förslag inte inlämnats inom den föreskrivna tidsfristen, såsom anges i respek-
tive grundlagsdokument, förutsatt att den däri föreskrivna proceduren skall 
följas i den mån tiden medger.

7.060.2. Antagande av förslag till lagstiftning
Två tredjedels röstmajoritet bland de närvarande och röstande fordras för att 
förslag till lagstiftning skall antas av lagrådet, i en enligt dessa bestämmelser 
föreliggande extraordinär situation.

Paragraf 8 Lagrådet (Council on Legislation)
8.010. Sammansättning av lagrådet
8.020. Kvalifikationer för röstande medlemmar i lagrådet
8.030. Distriktsrepresentanternas uppgifter i lagrådet
8.040. Utnämning av ämbetsmän och deras uppgifter
8.050. Förfarande för att välja representanter med nomineringskommitté
8.060. Val av representanter under distriktskonferensen
8.070. Val av representanter genom poströstning
8.080. Meddelande
8.090. Fullmaktskommitté
8.100. Fristående medlemmar (members-at-large)
8.110. Beslutmässighet i lagrådet
8.120. Lagrådsprocedur
8.130.  Arbetsutskottet för lagrådet (council operations committee); grundlags- 

och stadgekommitténs uppgifter
8.140. Lagrådets beslut
8.150. Val av plats för lagrådet
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8.160. Extra lagrådsmöten
8.170. Interimsföreskrifter

8.010. Sammansättning av lagrådet
Lagrådet är sammansatt av följande röstande och icke-röstande medlemmar:

8.010.1. Representanter
En representant skall väljas av klubbarna i varje distrikt såsom anges i moment 
8.050., 8.060. och 8.070. Varje icke-distriktsindelad klubb skall utse ett lämpligt 
distrikt, vars representant skall representera klubben. Representanten är en 
röstande medlem. Ingen rotarian skall delta i fler än tre lagrådsmöten som 
representant.

8.010.2. Ordföranden, viceordföranden och bisittaren (parliamentarian)
En ordförande, viceordförande och en bisittare i lagrådet skall utses av den 
tillträdande presidenten under det år som omedelbart föregår lagrådet. 
Ordföranden och viceordföranden är icke-röstande medlemmar, förutom att 
den av dem som presiderar får fälla den avgörande rösten i händelse av  
oavgjord röst. 

8.010.3. Grundlags- och stadgekommittén
Medlemmarna i RI:s grundlags- och stadgekommitté skall vara icke-röstande 
medlemmar i lagrådet och skall tjänstgöra i arbetsutskottet för lagrådet, med 
åligganden och ansvar som fastställs härefter i stycke 8.130.1. och 8.130.2.

8.010.4. President, tillträdande president, RI-styrelseledamöter och generalsekreterare
Presidenten, tillträdande presidenten, andra ämbetsmän och generalsekreter-
aren skall vara icke-röstande medlemmar i lagrådet.

8.010.5. Förutvarande presidenter
Alla förutvarande RI-presidenter skall vara icke-röstande medlemmar i lagrå-
det.

8.010.6. Ledamöter i Rotary Foundations styrelse (trustees)
En ledamot i Rotary Foundations styrelse, som valts av ledamöterna i Rotary 
Foundations styrelse, skall vara icke-röstande medlem i lagrådet.

8.010.7. Fristående medlemmar (members-at-large)
Det får finnas så många som tre fristående medlemmar som icke-röstande med-
lemmar i lagrådet, om dessa utsetts av presidenten. Dessa fristående medlem-
mar skall ha de åligganden och ansvar som anges härefter i moment 8.100. och 
skall tjänstgöra under överinseende av lagrådets ordförande.

8.020. Kvalifikationer för röstande medlemmar i lagrådet

8.020.1. Klubbmedlem
Varje medlem i lagrådet skall vara medlem i en klubb.

8.020.2. Förutvarande ämbetsman
Alla representanter skall när de väljs ha tjänstgjort under en hel period som 
ämbetsmän i RI. Om guvernören intygar och RI:s president instämmer i att 
ingen förutvarande ämbetsman finns tillgänglig i distriktet, kan en rotarian, 
som inte tjänstgjort som guvernör under en hel period, eller den tillträdande 
guvernören väljas.
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8.020.3. Kvalifikationer
För att kvalificera sig för tjänstgöring i lagrådet måste representanten vara 
informerad om kvalifikationerna och till generalsekreteraren inge ett under-
skrivet uttalande om att han/hon förstår en representants kvalifikationer, upp-
gifter och ansvar och är kvalificerad, villig och i stånd att påta sig och korrekt 
utföra sådana uppgifter och uppfylla sådant ansvar samt kommer att vara när-
varande under lagrådsmötet under hela den tid det pågår.

8.020.4. Inte valbar
Icke-röstande medlemmar i lagrådet och heltidsanställda löntagare i RI, i ett 
distrikt eller i en klubb(ar) är inte valbara till tjänstgöring som röstande med-
lemmar i lagrådet.

8.030. Distriktsrepresentanternas uppgifter i lagrådet
En distriktsrepresentant har till uppgift att:
 (a)  bistå klubbarna med att förbereda klubbarnas förslag till lagrådet,

 (b)  diskutera föreslagen lagstiftning vid distriktskonferensen och/eller andra 
distriktsmöten,

 (c)  vara välinformerad om rotarianernas rådande åsikter i distriktet,

 (d)  kritiskt överväga alla lagstiftningsförslag som överlämnats till lagrådet 
och effektivt förmedla sina synpunkter till lagrådet,

 (e)  verka som objektiv lagstiftare för RI,

 (f)  delta i lagrådets möte under hela den tid det pågår,

 (g)  rapportera till distriktets klubbar om lagrådets överläggningar efter 
rådets sammanträde,

 (h)  finnas till hands och hjälpa klubbar i distriktet att förbereda förslag till 
framtida lagråd.

8.040. Utnämning av ämbetsmän och deras uppgifter
Lagrådets ämbetsmän är ordföranden, viceordföranden, bisittaren (parliamen-
tarian) och sekreteraren.

8.040.1. Ordföranden
Ordföranden är lagrådets presiderande ämbetsman och skall utföra sådana 
andra uppgifter som specificeras i dessa stadgar, i tillämpliga procedurregler 
och som i allmänhet tillhör sådant ämbete.

8.040.2. Viceordföranden
Viceordföranden skall tjänstgöra som presiderande ämbetsman såsom ord-
föranden beslutar eller som omständigheterna annars kan komma att kräva. 
Viceordföranden assisterar också ordföranden såsom ordföranden beslutar.

8.040.3. Bisittare (parliamentarian)
Bisittaren skall råda lagrådsordföranden och lagrådet i procedurfrågor.

8.040.4. Sekreterare
Generalsekreteraren är lagrådets sekreterare. Med presidentens medgivande 
kan han/hon utnämna en sekreterare att tjänstgöra i sitt ställe.
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8.050. Förfarande för att välja representanter med nomineringskommitté

8.050.1. Att välja representant
Representanten och ersättaren skall väljas med nomineringskommittéförfar-
ande. Förfarandet med nomineringskommitté, inklusive eventuella konkurre-
rande kandidater och ett resulterande val, skall genomföras och avslutas under 
året två år före lagrådet. Förfarandet med nomineringskommitté skall baseras 
på förfarandet med nomineringskommitté för val av distriktsguvernör, som 
det återges i moment 13.020., i den utsträckning det inte strider mot det här 
momentet. En kandidat till representant är inte valbar att tjänstgöra i kommit-
tén.

8.050.2. Underlåtelse att anta en metod för att välja medlemmar till en nominerings-
kommitté
Alla distrikt som underlåter att anta en metod för att välja medlemmar till 
en nomineringskommitté måste som nomineringskommitté anlita alla förut-
varande guvernörer, som är medlemmar i en klubb i distriktet och som är vil-
liga och i stånd att tjänstgöra. En kandidat till representant är inte valbar att 
tjänstgöra i kommittén.

8.050.3. Representanter och ersättare som inte kan tjänstgöra
Om både representanten och ersättaren är förhindrade att tjänstgöra kan 
guvernören utse en annan i behörig ordning kvalificerad klubbmedlem i dis-
triktet till representant i lagrådet.

8.060. Val av representanter under distriktskonferensen

8.060.1. Val
Om ett distrikt väljer att inte använda förfarande med nomineringskommitté 
kan representanten och ersättaren väljas under den årliga distriktskonferensen 
(eller distriktsrådet för ett distrikt i RIBI). Valet skall hållas under året två år 
före det år då lagrådet sammanträder eller, för ett distrikt i RIBI, under dis-
triktsrådet efter 1 oktober under året två år före lagrådet.

8.060.2. Nomineringar
Alla klubbar i distriktet kan nominera en kvalificerad klubbmedlem från valfri 
klubb i distriktet till representant, om klubbmedlemmen har tillkännagivit att 
han/hon är villig och i stånd att tjänstgöra. Klubben skall skriftligen bekräfta 
nomineringen. Bekräftelsen skall undertecknas av klubbens president och 
sekreterare. Nomineringen skall vidarebefordras till guvernören, som framläg-
ger den inför klubbarnas elektorer vid distriktskonferensen. Alla distriktskon-
ferensens elektorer skall under distriktskonferensen ha rätt att avge en röst vid 
val av representant.

8.060.3. Representanter och ersättare
Den kandidat som får det högsta antalet avgivna röster skall vara representant 
i lagrådet. Om det endast finns två kandidater, skall den kandidat som inte 
erhåller majoriteten av avgivna röster vara ersättare för representanten och 
tjänstgöra. Om det finns fler än två kandidater skall röstningen ske med enkel 
röstöverföring. När under röstningen med enkel röstöverföring en kandidat får 
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majoriteten av de avgivna rösterna, skall den kandidat med näst högsta antalet 
röster vara ersättare för representanten.

8.060.4. En kandidat till representant
Om endast en kandidat är nominerad i ett distrikt fordras ingen omröstning. 
Distriktsguvernören förklarar då den nominerade kandidaten vara representant 
i lagrådet.

8.060.5. Klubbars förslag till representanter 
I den händelse att klubben som nominerar kandidaten inte är kandidatens 
klubb, skall kandidatens klubb uttryckligen skriftligen ge sitt samtycke för att 
nomineringen ska godkännas och sådant dokument ska undertecknas av både 
klubbens president och sekreterare.

8.070. Val av representanter genom poströstning

8.070.1. Styrelsens tillstånd för poströstning
När omständigheterna så kräver kan styrelsen tillåta ett distrikt att utse sin 
representant i lagrådet jämte ersättare genom poströstning. Guvernören skall i 
sådana fall utfärda och tillställa sekreterarna i distriktets samtliga klubbar en 
officiell kallelse till nominering av distriktets kandidat till representant i lagrå-
det. Alla nomineringar skall göras skriftligen och undertecknas av presidenten 
och sekreteraren i klubben. Nomineringarna skall vara guvernören tillhanda 
senast på eller före av honom/henne beslutad dag. Guvernören skall till varje 
klubb låta utsända en röstsedel, som i alfabetisk ordning upptar namnen på de 
kvalificerade kandidaterna och skall genomföra poströstningen. De kandidater, 
vars skriftliga begäran att bli uteslutna från omröstningen har mottagits senast 
det datum som fastställts av guvernören, skall uteslutas från omröstningen. 
Alla klubbar har rätt till minst en röst. Alla klubbar med fler än 25 medlemmar 
är berättigade till ytterligare en röst för varje ytterligare 25-tal medlemmar eller 
större del av detta antal. Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras 
på klubbens medlemsantal enligt den senaste halvårsinbetalningen som föregår 
valet. En klubb vars medlemskap i RI suspenderats av styrelsen har inte rätt att 
delta i valet. Guvernören kan tillsätta en kommitté som genomför poströstnin-
gen enligt föreskrifterna ovan.

8.070.2. Val genom poströstning
Enkel majoritet bland de elektorer som är närvarande och röstar vid distrikts-
konferensen kan rösta för att valet av representant och ersättare för represent-
anten i lagrådet skall ske genom poströstning. Poströstningen skall genom-
föras under den månad som omedelbart följer på distriktskonferensen. Sådan 
poströstning skall genomföras i enlighet med de bestämmelser som fastställts i 
stycke 8.070.1.

8.070.3. Klubbars förslag till representanter
I den händelse att klubben som nominerar kandidaten inte är kandidatens 
klubb, skall kandidatens klubb uttryckligen skriftligen ge sitt samtycke för att 
nomineringen ska godkännas, och sådant dokument ska undertecknas av både 
klubbens president och sekreterare.
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8.080. Meddelande 

8.080.1. Representantens namn rapporteras till generalsekreteraren
Omedelbart efter valet av representanten och ersättaren för representanten i 
lagrådet skall guvernören rapportera deras namn till generalsekreteraren.

8.080.2. Publicering av representanternas namn
Minst 30 dagar innan lagrådet sammanträder skall generalsekreteraren till 
varje representant skicka namnen på alla de representanter som rapporterats 
genom guvernörerna och meddelande om tid och plats för lagrådets sam-
manträde.

8.080.3. Publicering av namnen på ordföranden, viceordföranden och bisittaren 
(parliamentarian)
Generalsekreteraren skall skicka meddelande till alla klubbar med namnen på 
ordföranden, viceordföranden och bisittaren.

8.090. Fullmaktskommitté
Presidenten skall tillsätta en fullmaktskommitté som skall sammanträda före 
lagrådet på platsen för lagrådet. Kommittén skall granska och attestera full-
makter. Alla beslut som fattas av kommittén kan omprövas av lagrådet.

8.100. Fristående medlemmar (members-at-large)
Omedelbart efter tillkännagivandet av den föreslagna lagstiftningen skall lagrå-
dets ordförande tilldela var och en av de fristående medlemmarna ett antal lag-
stiftningsförslag. Varje fristående medlem skall studera alla lagstiftningsförslag, 
som tilldelats honom/henne, och vara beredd att underlätta lagrådets övervä-
gande av varje enskilt förslag till lagstiftning och att informera lagrådet om 
kommentarer för eller emot antagande av respektive punkter i sådant förslag, 
när lagstiftningsförslaget inte behandlats utförligt under debatten.

8.110. Beslutsmässighet i lagrådet
Hälften av lagrådets röstande medlemmar utgör beslutsmässigt antal. Varje 
röstande medlem har rätt till en röst i alla frågor som kommer upp till omröst-
ning. Röstning genom ombud får inte förekomma i lagrådet.

8.120. Lagrådsprocedur

8.120.1. Procedurregler
Med förbehåll för bestämmelserna i moment 8.130., skall varje lagråd anta de  
procedurregler som det anser nödvändiga för att reglera gången av sina förhand- 
lingar. Sådana regler skall harmoniera med stadgarna och vara i kraft tills de 
ändras av nästkommande lagråd.

8.120.2. Överklagande
Överklagande kan riktas till lagrådet mot beslut som fattats av lagrådets ord-
förande. Röstmajoritet i lagrådet erfordras för att förkasta ordförandens beslut.

8.130. Arbetsutskottet för lagrådet (council operations committee); grundlags- och 
stadgekommitténs uppgifter
Lagrådet skall ha ett arbetsutskott sammansatt av ordföranden, viceordföran-
den och ledamöterna i grundlags- och stadgekommittén. Lagrådets ordförande 
skall vara ordförande i arbetsutskottet.
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8.130.1. Arbetsutskottets uppgifter
Arbetsutskottet skall föreslå procedurregler för lagrådet och rekommendera 
ordningsföljden för behandling av ärenden. Kommittén skall också, där så är 
möjligt, texta och revidera ändringar för att rätta till felaktigheter och ofören-
ligheter som fastställts av kommittén eller lagrådet i förslag till lagstiftning 
eller ändringar därav. Kommittén skall dessutom göra motsvarande ändringar i 
stadgarna och i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar för att ge de lagstadganden 
som antagits av lagrådet full effekt. Kommittén skall också förbereda rapporten 
till lagrådet, som skall innehålla alla ändringar till följd av ändringar.

8.130.2. Ytterligare uppgifter för ledamöterna i grundlags- och stadgekommittén
Grundlags- och stadgekommittén skall granska och godkänna uttalanden om 
syfte och verkan för alla lagstiftningsförslag innan de publiceras. Omedelbart 
efter publiceringen av den föreslagna lagstiftningen skall lagrådets ordförande 
tilldela var och en av medlemmarna i grundlags- och stadgekommittén ett 
antal lagstiftningsförslag. Varje medlem i grundlags- och stadgekommittén 
skall studera all föreslagen lagstiftning, som han/hon fått sig tilldelad, och 
skall vara förberedd att informera lagrådet om syfte, bakgrund och verkan för 
respektive lagstiftningsförslag och om oförenligheter och felaktigheter i sådana 
förslag.

8.140. Lagrådets beslut

8.140.1. Ordförandens rapport
Lagrådets ordförande skall inom tio dagar efter lagrådsmötets slut till general-
sekreteraren överlämna en uttömmande rapport om lagrådets beslut.

8.140.2. Generalsekreterarens rapport
Generalsekreteraren skall till alla klubbsekreterare översända en rapport om 
lagrådets beslut. Rapporten skall gälla all av lagrådet antagen lagstiftning och 
skall sändas ut inom två månader efter att lagrådet avslutats. Rapporten skall 
åtföljas av ett formulär att användas av varje klubb som önskar registrera sin 
opposition mot lagstiftning, som antagits av lagrådet.

8.140.3. Opposition mot lagrådets beslut
Formulär från klubbar, som därmed registrerar sin opposition mot beslut 
av lagrådet att anta lagstiftning, måste skrivas under av klubbpresidenten. 
Formulären skall vara generalsekreteraren tillhanda senast det datum som 
fastställs i generalsekreterarens rapport. Datumet skall fastställas till minst två 
månader efter utskicket av poströstningen. Generalsekreteraren skall granska 
och göra en sammanställning av alla formulär som i vederbörlig ordning mot-
tagits från klubbar som registrerar sin opposition mot lagrådets beslut.

8.140.4. Suspendering av lagrådets beslut
Lagrådets beslut skall betraktas som suspenderade när klubbar, som represen-
terar minst 5 procent av alla klubbars berättigade röster, insänder formulär för 
registrering av opposition.

8.140.5. Röstning av klubbar genom poströstning
Om ett eller flera antagna lagstiftningsförslag suspenderas genom klubbars 
opposition skall generalsekreteraren, inom en månad efter att förslagen suspen-
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derats, förbereda och skicka poströstningsmaterial till sekreteraren i alla klub-
bar. Poströstningen skall gälla frågan huruvida lagrådets beslut skall upprät-
thållas beträffande de suspenderade lagstiftningsförslagen. Alla klubbar har 
rätt till minst en röst. Alla klubbar med fler än 25 medlemmar är berättigade 
till ytterligare en röst för varje ytterligare 25-tal medlemmar eller större del av 
detta antal. Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras på klubbens 
medlemsantal enligt den senaste halvårsinbetalningen, som föregår avslutandet 
av lagrådsmötet. En klubb vars medlemskap i RI suspenderats av styrelsen har 
inte rätt att delta i valet. Klubbarnas röstsedlar måste skrivas under av klubb-
presidenterna och vara generalsekreteraren tillhanda senast det datum som 
anges på röstsedlarna. Datumet skall fastställas till minst två månader efter 
utskicket av poströstningen.

8.140.6. Kommittén för omröstning sammanträder
Presidenten skall utse en kommitté för omröstning, som skall sammanträda vid 
tid och på plats som fastställs av presidenten, för att granska och räkna röstsed-
larna. Klubbarnas röster beträffande suspenderad lagstiftning skall räknas av 
kommittén för omröstning inom två veckor efter mottagandet av röstsedlarna. 
Kommittén för omröstning skall bestyrka sin rapport beträffande röstnings-
resultaten till generalsekreteraren inom fem dagar efter att kommitténs möte 
avslutats.

8.140.7. Röstresultat
Om majoriteten av rösterna som klubbarna har rätt att avlägga skulle avslå 
lagrådets beslut, skall lagrådets beslut beträffande sådant lagstiftningsförslag 
betraktas som upphävt från det datum då det suspenderades. I motsatt fall skall 
det suspenderade beslutet återställas, som om det aldrig suspenderats.

8.140.8. Ikraftträdande av lagrådets beslut
Lagrådets beslut beträffande lagstiftning skall träda i kraft 1 juli omedelbart 
efter att lagrådet avslutats, såvida inte besluten suspenderats av klubbars beslut, 
enligt föreskrifterna i stycke 8.140.4.

8.150. Val av plats för lagrådet
I enlighet med bestämmelserna i paragraf 10, moment 2 i RI:s grundlag skall 
styrelsen, när den väljer plats för ett lagråd, göra allt den kan för att förvissa sig 
om att ingen rotarian kan förhindras att delta på grund av sitt medborgarskap.

8.160. Extra lagrådsmöten

8.160.1. Meddelande
Ett extra lagrådssammanträde kan sammankallas av styrelsen i enlighet med 
paragraf 10, moment 5 i RI:s grundlag. Information om ett extra lagrådsmöte 
och de lagstiftningsförslag mötet skall behandla skall skickas till guvernörerna 
senast 60 dagar innan mötet är planerat att hållas. Guvernörerna skall genast 
informera klubbarna i sina distrikt och så snart som möjligt meddela general-
sekreteraren namnen på de rotarianer, som skall representera sina respektive 
distrikt vid ett sådant möte.

8.160.2. Representation
Klubbarna i ett distrikt representeras vid ett sådant extra lagrådsmöte av den 
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representant, som senast valdes för att representera dem i ett lagråd. Om en 
representant inte är villig och i stånd att representera klubbarna, skall distriktet 
representeras av den senast valda ersättaren för representanten i lagrådet. Om 
ingen av dessa personer är villig och i stånd att tjänstgöra skall guvernören 
eller en annan person, som utsetts av guvernören och som är kvalificerad enligt 
stadgarna, representera klubbarna i distriktet.

8.160.3. Antagande av lagförslag
Det fordras två tredjedels majoritet av dem som är närvarande och röstar för att 
ett förslag till lagstiftning skall antas under ett extra lagrådsmöte.

8.160.4. Procedurregler
Procedurreglerna för ett ordinarie lagrådsmöte skall gälla för ett extra 
lagrådsmöte, med följande två undantag:

8.160.4.1. Rapport om beslut
Den rapport över de beslut lagrådet fattat, som föreskrivs i stycke 8.140.2., skall 
skickas till klubbarna inom 15 dagar efter att lagrådets extra möte avslutats.

8.160.4.2. Opposition mot beslut
Klubbarna skall ha två månader på sig, efter det att rapporten skickats ut till 
klubbarna, för att registrera sin opposition mot beslut som fattats under ett 
extra lagrådsmöte.

8.160.5. Ikraftträdande av beslut
Beslut som fattats under ett extra lagrådsmöte skall träda i kraft två månader 
efter att generalsekreteraren har skickat ut rapporten om de beslut som fattades 
under mötet ifråga, såvida inte det nödvändiga antalet oppositionsformulär 
har skickats in av klubbar. Om erforderligt antal klubbar tillkännagivit sin 
opposition, skall beslutet bli föremål för postomröstning, som i största möjliga 
utsträckning skall genomföras enligt föreskrifterna i moment 8.140.

8.170. Interimsföreskrifter
Interimsföreskrifter skall upphöra att gälla när de inte längre tillämpas.

Paragraf 9 Convention (RI:s årskongress)
9.010. Tid och plats för Convention
9.020. Kallelse till Convention
9.030. Ämbetsmän vid Convention
9.040. Delegater vid Convention
9.050. Delegaternas fullmakter
9.060. Fristående delegater (delegates-at-large)
9.070. Anmälningsavgift
9.080. Beslutsmässighet vid Convention
9.090. Fullmaktskommitté
9.100. Elektorer (valmän)
9.110. Kommitté för omröstning (balloting committee)
9.120. Val av ämbetsmän
9.130. Program för Convention
9.140. Reserverade platser för delegater
9.150. Särskilda samråd
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9.010. Tid och plats för Convention
Styrelsen kan fastställa en preliminär tid och/eller plats för RI:s årliga 
Convention upp till tio år före det år då Convention skall hållas och göra lämp-
liga arrangemang för att hålla ett sådant möte. Styrelsen skall, när den väljer 
plats för Convention, göra allt den kan för att förvissa sig om att ingen rotarian 
kan förhindras att delta i Convention enbart på grund av sitt nationella medbor-
garskap.

9.020. Kallelse till Convention
Minst sex månader i förväg skall presidenten utfärda och generalsekreteraren 
till varje klubb skicka ut den officiella kallelsen till RI:s årliga Convention. 
Kallelse till extra Convention skall utfärdas och avsändas minst sextio (60) 
dagar före datum för sådant möte.

9.030. Ämbetsmän vid Convention
Ämbetsmän under Convention är presidenten, tillträdande presidenten, vice-
presidenten, skattmästaren, generalsekreteraren, ordföranden i kommittén för 
Convention och ceremonimästaren. Presidenten skall tillsätta ceremonimästaren.

9.040. Delegater vid Convention

9.040.1. Delegater
Alla delegater och ersättare, med undantag av ombud för delegater (proxy), 
skall vara medlemmar i de klubbar de representerar.

9.040.2. Ersättare för delegater (alternate delegate)
När klubben utser sina delegater kan den utse en ersättare för varje delegat. 
När en ersättare ombeds att tjänstgöra men inte kan tjänstgöra, kan en andra 
ersättare utses. En ersättare har endast rätt att rösta då den delegat för vilken 
han/hon utsetts som ersättare är frånvarande. En andra ersättare kan ersätta en 
delegat från en klubb, vars första ersättare är frånvarande. En ersättare för en 
frånvarande delegat har, vad gäller de frågor som tas upp till omröstning under 
Convention, rätt att rösta som den delegat för vilken han/hon är ersättare.

9.040.3. Procedur för att ersätta delegater
Om en ersättare insätts i stället för en delegat skall det anmälas till fullmakts-
kommittén (credentials committee) för Convention. När ersättaren insatts i stäl-
let för en delegat skall ersättaren fungera som delegat tills Convention avslutas. 
Fullmaktskommittén kan tillåta delegationen för värdklubben för Convention 
att byta ut en delegat mot en ersättare för en eller flera sessioner. Sådant utbyte 
tillåts när delegaten är engagerad i det administrativa arbetet med Convention 
och därför inte kan närvara vid en eller flera av sessionerna under Convention. 
Sådant utbyte måste i vederbörlig ordning ha anmälts till och noterats av full-
maktskommittén innan det träder i kraft.

9.040.4. Ombud (proxy)
En klubb som inte är representerad av en delegat eller ersättare under 
Convention, kan utse ett ombud att avge klubbens röst(er) enligt paragraf 9, 
moment 3(a) i RI:s grundlag. Ombudet skall vara medlem i valfri klubb inom 
samma distrikt. Icke-distriktsindelade klubbar kan utse en medlem av valfri 
klubb som sitt/sina ombud.
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9.050. Delegaternas fullmakter
Fullmakten för alla delegater, ersättare och ombud skall intygas med röstnings-
certifikat som undertecknats av presidenten och sekreteraren i den klubb de 
representerar. Alla röstningscertifikat måste överlämnas till fullmaktskommit-
tén vid Convention för att delegater, ersättare och ombud skall vara berättigade 
att rösta.

9.060. Fristående delegater (delegates-at large)
Varje RI-ämbetsman och varje förutvarande RI-president som alltjämt är 
medlem i en klubb är fristående delegat och som sådan berättigad att avge en 
röst i varje fråga, som kommer upp till omröstning vid Convention.

9.070. Anmälningsavgift
Alla deltagare i Convention som har nått 16 års ålder skall anmäla sig och 
betala en anmälningsavgift. Anmälningsavgiften skall fastställas av styrelsen. 
Ingen delegat och inget ombud skall tillåtas rösta vid Convention såvida anmäl-
ningsavgiften inte betalats.

9.080. Beslutsmässighet vid Convention

9.080.1. Beslutsmässigt antal
Delegater och ombud som representerar en tiondel av klubbarna skall utgöra 
beslutsmässigt antal vid Convention.

9.080.2. Felande beslutsmässighet
Skulle frågan om felande beslutsmässighet med framgång tas upp under ett 
plenarmöte, skall ingen röstning genomföras under en tidsperiod som avgörs 
av den presiderande ämbetsmannen. Sådan tidsperiod skall inte överskrida 
en halv dag. Vid den fastställda tidens utgång kan Convention fatta beslut om 
sådana ärenden, som i vederbörlig ordning tas upp inför Convention, oavsett 
om beslutsmässighet föreligger.

9.090. Fullmaktskommitté
Presidenten skall tillsätta en fullmaktskommitté innan Convention avslutas. 
Kommittén skall bestå av minst fem medlemmar.

9.100. Elektorer (valmän)
De delegater, ombud och fristående delegater som erhållit sina fullmakter skall 
utgöra röstande församling under Convention och kallas elektorer.

9.110. Kommitté för omröstning (balloting committee)

9.110.1. Utnämning och uppgifter
Under varje Convention skall presidenten bland elektorerna utse en kom-
mitté för omröstning. Kommittén skall ta hand om alla omröstningar 
under Convention, vilket även omfattar att dela ut och räkna röstsedlar. 
Kommittén skall bestå av minst fem elektorer, som utses av presidenten. 
Generalsekreteraren har ansvaret för tryckning av alla röstsedlar.

9.110.2. Meddelande om val av ämbetsmän
Presidenten skall vid den första sessionen under Convention göra elektorerna 
uppmärksamma på tid och plats för nomineringar och val av ämbetsmän.
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9.110.3. Kommitténs rapport
Kommittén för omröstning skall omgående avge rapport till Convention om 
resultatet av en omröstning. Rapporten skall undertecknas av majoriteten av 
kommitténs ledamöter. Kommitténs ordförande skall bevara alla röstsedlar och 
skall makulera röstsedlarna så snart rapporten godkänts, såvida Convention 
inte beslutat annorlunda.

9.120. Val av ämbetsmän

9.120.1. Elektorernas rösträtt
Alla elektorer har rätt att avge en röst för varje ämbetsman som skall väljas.

9.120.2. Val
Alla ämbetsmän skall väljas genom sluten omröstning. När det finns fler än 
två kandidater skall omröstning ske genom enkel röstövervikt. När det finns 
bara en kandidat till ett ämbete kan elektorerna, efter en muntlig omröstning, 
informera generalsekreteraren att alla deras röster tillfaller sådan kandidat. 

9.120.3. Enkel majoritet
Den kandidat för alla ovannämnda ämbeten som erhåller majoriteten av de 
avgivna rösterna skall förklaras vald. När så är nödvändigt skall hänsyn tas till 
vem som angetts i andra och tredje hand.

9.120.4. Kandidater presenteras för val vid RI:s årliga Convention
Namnen på de kandidater, som i vederbörlig ordning nominerats och vilkas 
nominering bekräftats till generalsekreteraren för posterna som president, sty-
relseledamöter, guvernörer i RI och president, vicepresident och honorär skatt-
mästare i RIBI, skall av generalsekreteraren presenteras för val vid RI:s årliga 
Convention.

9.130. Program för Convention
Det program som framlagts av kommittén för Convention och som godkänts 
av RI-styrelsen är dagordning för alla sessioner. Ändringar i programmet kan 
göras under Convention med två tredjedels majoritet av styrelsen.

9.140. Reserverade platser för delegater
Vid alla plenarmöten där röstning är nödvändig, skall ett antal platser, som 
motsvarar antalet av fullmaktskommittén i vederbörlig ordning ackrediterade 
delegater, reserveras uteslutande för röstande delegater.

9.150. Särskilda samråd
Under RI:s årliga Convention kan speciella samråd hållas med rotarianer från 
ett visst land eller en viss grupp länder där klubbar etablerats. Styrelsen eller 
Convention kan från tid till annan bestämma, för vilket land eller vilka län-
der sådana speciella samråd skall hållas och skall instruera kommittén för 
Convention. Vid sådana samråd kan ärenden behandlas, vilka särskilt angår 
ifrågavarande land eller grupp av länder. Presidenten skall utse en samman-
kallande funktionär och utfärda bestämmelser för hur sådana samråd skall 
genomföras, som så nära som möjligt överensstämmer med de procedurregler 
som gäller för Convention. När samrådet öppnas skall samrådets deltagare utse 
en ordförande och en sekreterare.
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Paragraf 10 Nominering och val av ämbetsmän – allmänna riktlinjer
10.010. De bäst kvalificerade rotarianerna
10.020. Nominering av ämbetsmän
10.030. Kvalifikationer 
10.040. Personer som inte kan väljas
10.050. Val av ämbetsmän
10.060. Kampanj, röstvärvning eller valagitation
10.070. Procedurer för valgranskning

10.010. De bäst kvalificerade rotarianerna
De bäst kvalificerade rotarianerna skall väljas att tjänstgöra på de RI-ämbeten 
som tillsätts genom val.

10.020. Nominering av ämbetsmän
Nomineringar till posterna som president, styrelseledamot (director) och 
guvernör i RI kan inges av en nomineringskommitté och en klubb.

10.030. Kvalifikationer
Alla kandidater eller personer nominerade till ämbeten i RI skall vara medlem-
mar i god ställning i sina klubbar.

10.040. Personer som inte kan väljas

10.040.1. Nomineringskommitté
En person som samtyckt skriftligen till att vara medlem, ersättare eller kandi-
dat i en nomineringskommitté, antingen vald eller inte, och en kandidat som 
väljs och sedan avsäger sig tjänst i sådan kommitté och maka/make, barn eller 
förälder till en sådan person, kan inte nomineras till berörda RI-ämbete under 
det år kommittén tjänstgör.

10.040.2. RI-anställda
En löntagare som är heltidsanställd av en klubb, ett distrikt eller RI är inte val-
bar till en post inom RI, till vilken val fordras, med undantag för posten som 
generalsekreterare.

10.050. Val av ämbetsmän
RI:s ämbetsmän skall väljas vid RI:s årliga Convention enligt moment 6.010. och 
9.120.

10.060. Kampanj, röstvärvning eller valagitation
För att den bäst kvalificerade rotarianen skall väljas till ett ämbete i RI, till 
vilket val fordras, är alla ansträngningar att påverka urvalsprocessen, positiva 
eller negativa, genom kampanj, röstvärvning, valagitation eller på annat sätt 
förbjudna. En rotarian skall inte värva röster eller organisera kampanj eller 
valagitation för val till ämbete i RI och inte heller tillåta sådan aktivitet på sina 
egna eller någon annans vägnar. Broschyrer, litteratur, brev eller annat material 
får inte distribueras eller cirkuleras – inklusive elektroniska medier och andra 
sätt att kommunicera – av en rotarian eller på hans/hennes vägnar till klub-
bar eller klubbmedlemmar, utom då detta uttryckligen medgivits av styrelsen. 
Skulle en kandidat få kännedom om att någon förbjuden aktivitet vidtagits för 
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hans/hennes räkning, skall kandidaten omedelbart uttala sig ogillande till dem 
som engagerat sig i detta och ålägga dem att upphöra med sådana aktiviteter.

10.070. Procedurer för valgranskning

10.070.1. Klagomål
Inga klagomål gällande valprocessen för ett RI-ämbete som tillsätts genom röst-
ning eller resultatet av en RI-omröstning skall övervägas, såvida de inte inges 
skriftligen av en klubb. Sådana klagomål måste ha bifall av minst fem andra 
klubbar eller av en tjänstgörande RI-ämbetsman. Alla klagomål med styrkande 
dokumentation skall ha registrerats hos generalsekreteraren senast 21 dagar 
efter det att röstresultatet meddelats. Presidentens representant vid ett dis-
trikts-, zon- eller regionalt möte kan också ta initiativ till ett klagomål, om det 
finns tillräckligt bevis för överträdelse. Representanten skall överlämna sådant 
bevis till generalsekreteraren. Generalsekreteraren skall vidta åtgärder till följd 
av klagomål i enlighet med av styrelsen utfärdade procedurer.

10.070.2. Övervägande av styrelsen
Styrelsen skall i vederbörlig ordning överväga sådana klagomål. Styrelsen skall 
tillbakavisa klagomålet, diskvalificera kandidaten för val till bestämt ämbete 
eller för val till framtida RI-ämbeten eller bådadera eller vidta andra åtgärder 
som styrelsen bedömer vara riktiga och rättvisa. Det krävs två tredjedels majo-
ritet för att diskvalificera en kandidat och sådan diskvalificering gäller för de 
RI-ämbeten och de tjänsteperioder som styrelsen beslutar. Styrelsen kan vidta 
åtgärder, som den anser riktiga och rättvisa, mot en rotarian som bryter mot 
moment 10.060. Styrelsens beslut skall omgående skickas till alla berörda  
parter. 

10.070.3. Upprepade valklagomål från ett distrikt
Oaktat övriga villkor i dessa stadgar eller i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar:
 (a)  Om ett distrikts val av nominerad guvernör har lett till två eller fler 

valklagomål under paragraf 10.070.1. under föregående femårsperiod, 
kan styrelsen vidta någon eller alla av följande åtgärder om den har 
rimlig orsak att tro att RI:s stadgar eller procedurer för valklagomål har 
överträtts:

 1. diskvalificera den nominerade guvernören och en eller samtliga 
kandidater och välja en tidigare guvernör från en klubb i distriktet 
att tjänstgöra som guvernör,

 2.  entlediga från ämbete guvernör, tillträdande guvernör eller 
nominerad guvernör som otillbörligt påverkar eller blandar sig i 
valprocessen och

 3.  förklara att en nuvarande eller tidigare RI-ämbetsman som 
otillbörligt påverkar eller blandar sig i valprocessen inte längre skall 
anses vara en nuvarande eller tidigare RI-ämbetsman.

  (b)  Om ett distrikts val av nominerad guvernör har lett till tre eller fler 
valklagomål under föregående femårsperiod kan styrelsen upplösa 
distriktet och dela in klubbarna i omgivande distrikt. Föreskrifterna i 
moment 15.010. skall inte gälla denna paragraf.
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10.070.4. Kandidats deklaration
Alla förslag i någon föreskriven form till kandidater till ämbeten till vilka val 
fordras, skall innehålla en av kandidaten underskriven deklaration, som intygar 
att kandidaten har läst, förstått, antagit och samtycker till att följa föreskrifterna 
i stadgarna.

10.070.5. Valgranskningsprocedur
Rotarianer och klubbar måste följa den procedur för valgranskning, som 
fastställs i stadgarna, som det enda förfarande för att överklaga rätten till ett 
ämbete till vilket val fordras eller för att överklaga resultatet av ett val i RI. Om 
en rotarian som är kandidat eller en klubb som handlar på en kandidats vägnar 
inte följer och fullföljer valgranskningsproceduren, innan de vänder sig till en 
icke-rotariansk instans eller väljer en annan form för att lösa en konflikt, skall 
rotarianen diskvalificeras från valet i fråga.

Paragraf 11 Nomineringar och val av president 
11.010. Nomineringar till president
11.020. Kommitté för nominering av president
11.030. Val av ledamöter till kommittén för nominering av president
11.040. Regler för hur kommittén skall fungera
11.050. Kommitténs nominering
11.060. Kommitténs rapport
11.070. Ytterligare nomineringar från klubbar
11.080. Omständigheter som inte tagits hänsyn till i moment 11.070.
11.090. Nomineringar överlämnas till RI:s årliga Convention
11.100. Poströstning

11.010. Nomineringar till president
En förutvarande president eller tjänstgörande styrelseledamot i RI kan inte 
nomineras till president.

11.020. Kommitté för nominering av president

11.020.1. Så är kommittén sammansatt
Kommittén för nominering av president skall bestå av 17 ledamöter från 
de 34 zoner som inrättats för nominering av ledamöter till RI-styrelsen. 
Nomineringskommitténs ledamöter skall väljas enligt följande:
 (a)  under jämna år skall zoner med udda nummer välja en ledamot till 

kommittén,

 (b)  under udda år skall zoner med jämna nummer välja en ledamot till 
kommittén.

11.020.2. Ledamöter från RIBI
Ledamoten från en zon som helt och hållet ligger inom RIBI skall väljas av 
klubbarna i zonen genom poströstning, i sådan form och vid sådan tidpunkt 
som beslutas av RIBI:s allmänna råd. Generalsekreteraren för RIBI skall 
bekräfta namnet på sådan ledamot till RI:s generalsekreterare.

11.020.3. Medlem i en klubb i zonen
Alla ledamöter skall vara medlemmar i en klubb i den zon från vilken han/hon 
väljs.
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11.020.4. Inte valbar som kandidat
Varken presidenten eller tillträdande presidenten eller en förutvarande presi-
dent skall vara valbar till ledamot i kommittén för nominering av president.

11.020.5. Kvalifikationer
Alla ledamöter i nomineringskommittén skall vara förutvarande styrelsele-
damöter i RI. En kandidat till medlem i kommittén måste vara förutvarande 
styrelseledamot vid den tidpunkt då han/hon väljs att tjänstgöra i kommittén, 
med undantag för att det inte finns någon tillgänglig förutvarande styrelse-
ledamot för val eller utnämning till medlem i nomineringskommittén från en 
viss zon. I sådana fall skall en förutvarande guvernör också kunna väljas eller 
utnämnas förutsatt att han/hon tjänstgjort minst ett år som ledamot i en kom-
mitté, såsom föreskrivs i moment 16.010., 16.020. och 16.030. eller som ledamot 
(trustee) i Rotary Foundations styrelse.

11.030. Val av ledamöter till kommittén för nominering av president

11.030.1. Meddelande till valbara kandidater
Generalsekreteraren skall skicka en skrivelse till alla förutvarande ledamöter i 
RI-styrelsen, som är valbara att tjänstgöra i nomineringskommittén under näst-
följande år. Skrivelsen måste skickas ut mellan den 1 och den 15 mars. I skriv-
elsen ombeds förutvarande styrelseledamöter, som önskar komma ifråga som 
medlemmar i kommittén, att före den 15 april underrätta generalsekreteraren 
om att de önskar ha sina namn upptagna på listan över de personer som är vil-
liga och i stånd att tjänstgöra som medlemmar i nomineringskommittén. Om 
en förutvarande styrelseledamot inte svarar före den 15 april, kommer man att 
utgå från att han/hon avstår från att tjänstgöra i kommittén.

11.030.2. En valbar förutvarande ledamot i styrelsen i en zon
Om det bara finns en valbar förutvarande styrelseledamot i en zon, som är vil-
lig och i stånd att tjänstgöra, skall presidenten förklara sådan förutvarande sty-
relseledamot vald till ledamot i kommittén från den zonen.

11.030.3. Två eller flera valbara förutvarande ledamöter i styrelsen från en zon
Om det finns två eller flera valbara förutvarande styrelseledamöter, som är vil-
liga och i stånd att tjänstgöra som medlemmar i kommittén, skall en medlem 
och en ersättare till kommittén väljas genom poströstning. Poströstningen skall 
genomföras enligt följande procedur:

11.030.3.1. Förberedelse av omröstning
Generalsekreteraren skall förbereda en omröstning; enkel röstövervikt där så 
är möjligt. Omröstningen skall omfatta namnen på alla valbara förutvarande 
ledamöter i styrelsen i alfabetisk ordning.

11.030.3.2. Så genomförs en postomröstning
Generalsekreteraren skall se till att ett exemplar av röstningsmaterialet skickas 
till alla klubbar i zonen före den 15 maj. Materialet skall innehålla foto och 
biografiska data för varje sådan förutvarande styrelseledamot, inklusive hans/
hennes namn, klubb, RI-ämbeten och internationella kommittéuppdrag han/
hon innehaft samt tjänsteår. Sådant röstningsmaterial skall skickas ut med 
instruktioner om att materialet från den avslutade omröstningen skall return-
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eras till generalsekreteraren på sekretariatets huvudkontor till senast den  
30 juni.

11.030.4. Klubbröstning
Alla klubbar har rätt till minst en röst. Alla klubbar med fler än 25 medlemmar 
är berättigade till ytterligare en röst för varje ytterligare 25-tal medlemmar eller 
större del av detta antal. Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras 
på klubbens medlemsantal enligt den senaste halvårsinbetalningen som föregår 
omröstningen. En klubb, vars medlemskap i RI suspenderats av styrelsen, har 
inte rätt att delta i valet.

11.030.5. Omröstningskommitténs möte
Presidenten skall utse en omröstningskommitté, som skall sammanträffa 
vid tid och på plats som fastställs av presidenten, för att granska och räkna 
röstsedlarna. Sådant sammanträde skall hållas inte senare än den 10 juli. 
Omröstningskommittén skall bestyrka sin rapport beträffande omröstning-
sresultaten till generalsekreteraren inom fem dagar efter att kommitténs möte 
avslutats.

11.030.6. Deklaration av ledamot och ersättare
Den kandidat som erhåller flertalet röster skall förklaras vald till ledamot i 
kommittén. Den kandidat från den berörda zonen som erhåller det näst högsta 
röstetalet skall förklaras vald till ersättare i kommittén för nominering av presi-
dent. Vid val av ledamöter och ersättare skall hänsyn tas till andra och tredje 
val, där så är nödvändigt. En ersättare tjänstgör endast när den ordinarie leda-
moten har förhinder. Om i någon zon eller region lika röstetal föreligger, skall 
RI-styrelsen utse en av kandidaterna som erhöll lika röstetal till ledamot eller 
ersättare i nomineringskommittén.

11.030.7. Vakans
I händelse av vakans i kommittén från en zon skall den närmast föregående 
förutvarande ledamot i RI-styrelsen, som kan tjänstgöra och som den 1 januari 
var valbar för medlemskap i kommittén från sådan zon, vara ledamot i nomin-
eringskommittén.

11.030.8. Mandatperiod
Kommitténs mandatperiod skall börja den 1 juli under det kalenderår under 
vilket ledamöterna väljs. Kommittén skall tjänstgöra under ett år. En ersättare 
som kallas till tjänstgöring i kommittén skall tjänstgöra under kommitténs åter-
stående mandattid.

11.030.9. Vakans som inte förutsetts i stadgarna
Om en vakans uppstår i kommittén, som inte förutsetts i föreskrifterna ovan, 
skall styrelsen utse en ledamot företrädesvis från en klubb i den zon där vakan-
sen uppstått.

11.040. Regler för hur kommittén skall fungera

11.040.1. Meddelande om kommittéledamöternas namn
Generalsekreteraren skall underrätta styrelsen och klubbarna om namnen på 
ledamöterna i nomineringskommittén inom en månad efter att de valts.
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11.040.2. Val av ordförande
Kommittén skall väja en av ledamöterna i kommittén till sin ordförande. 
Ordföranden skall utses under kommitténs sammanträde.

11.040.3. Vidarebefordran av nomineringar till kommittén
Generalsekreteraren skall, mellan den 1 maj och 15 maj varje år, skicka ett brev 
till alla förutvarande RI-styrelseledamöter, som är valbara till posten som presi-
dent. I brevet tillfrågas rotarianerna om de vill komma ifråga för nominering 
till posten som president. De ombeds meddela generalsekreteraren före 30 juni 
om de vill ha sina namn på listan över personer som är villiga och i stånd att 
tjänstgöra. De rotarianer som inte svarar generalsekreteraren före 30 juni, kom-
mer inte ifråga för nomineringskommittén. Generalsekreteraren skall sända 
en lista över de rotarianer som är villiga att tjänstgöra till nomineringskom-
mittén och till rotarianer på förfrågan, minst en vecka innan kommittén sam-
manträder.

11.050. Kommitténs nominering

11.050.1. Den bäst kvalificerade rotarianen
Kommittén skall sammanträffa och bland namnen på listan över förutvarande 
styrelseledamöter, som angivit att de är villiga att tjänstgöra som president, 
nominera den bäst kvalificerade tillgänglige rotarianen till att fylla funktionen 
som president.

11.050.2. Kommittésammanträde
Kommittén skall sammanträda inte senare än 15 augusti på tid och plats som 
styrelsen beslutar. Alla kandidater skall få tillfälle att bli intervjuade av kom-
mittén enligt riktlinjer som fastställts av styrelsen.

11.050.3. Beslutsmässighet och val
Kommittén är beslutsmässig då tolv ledamöter är närvarande. Kommitténs 
flertal avgör alla frågor med undantag av nomineringen av kommitténs presi-
dentkandidat, där minst tio av kommitténs ledamöter måste rösta för den kan-
didat kommittén föreslår.

11.050.4. Presidentkandidats avsägelse och procedur för val av annan kandidat
Om den kandidat som nominerats till presidentposten är ur stånd att tjänst-
göra eller lämnar in sin avsägelse till presidenten, skall den kandidaten ej 
längre vara valbar till nominering eller val till presidentposten för året i fråga. 
Presidenten skall meddela ordföranden i nomineringskommittén och kommit-
tén skall nominera en annan kvalificerad rotarian till presidentkandidat. Under 
sådana omständigheter skall följande procedurregler tillämpas:

11.050.4.1. Förfarande för kommittén
Kommittén skall vid sitt möte bemyndiga ordföranden att handla på kommit-
téns vägnar och att direkt inleda förfarandet för sådan oförutsedd händelse.

11.050.4.2. Förfarande för röstning i kommittén
Sådant förfarande kan omfatta poströstning eller röstning med hjälp av annat 
snabbt meddelelsemedel eller ett extra sammanträde med kommittén att hållas 
på tid och plats som avgörs av presidenten på styrelsens vägnar.
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11.050.4.3. Konkurrerande kandidater
Då kommittén måste utse en annan kandidat såsom anges ovan, skall klub-
barna, i den mån det är möjligt, förfoga över en skälig tidsperiod, som avgörs 
av RI-styrelsen, under vilken de kan utse kandidater att konkurrera med den 
kandidat som nomineras av nomineringskommittén. Konkurrerande kandi-
dater skall utses i överensstämmelse med föreskrifterna i moment 11.070., med 
undantag av hänvisning till särskilt angivna datum för inlämnande.

11.050.4.4. Omständigheter som inte förutsetts i stadgarna
Om en oförutsedd händelse inträffar, för vilken en bestämmelse ej utfärdats av 
kommittén, skall styrelsen bestämma hur kommittén skall gå till väga.

11.060. Kommitténs rapport
Kommitténs rapport, ställd till klubbarna, skall undertecknas av ordföranden 
och överlämnas till generalsekreteraren inom tio dagar efter kommitténs möte. 
Generalsekreteraren skall informera alla klubbar om rapportens innehåll, så 
snart finansiellt genomförbart, men alltid inom (30) dagar efter mottagandet.

11.070. Ytterligare nomineringar från klubbar
Utöver den nominering som nomineringskommittén gör, kan konkurrerande 
kandidater utses på följande sätt:

11.070.1. Kandidat som tidigare föreslagits och bifall
En klubb kan föreslå som konkurrerande kandidat en kvalificerad rotarian 
som i vederbörlig ordning meddelat generalsekreteraren, i enlighet med stycke 
11.040.3., om att han/hon vill komma ifråga för nominering till posten som 
president. Namnet på den konkurrerande kandidaten skall överlämnas med 
en resolution, som vederbörligen antagits av klubben på ett ordinarie möte. 
Resolutionen måste stödjas av minst majoriteten av distriktets klubbar vid en 
distriktskonferens eller genom poströstning. Bifallet måste bekräftas till general- 
sekreteraren av distriktets guvernör. En sådan resolution måste åtföljas av ett 
skriftligt tillkännagivande, av den konkurrerande rotarianen, att han/hon är 
införstådd med att få sitt namn överlämnat till klubbarna för godkännande. 
Kraven ovan måste uppfyllas före 1 oktober under det berörda året.

11.070.2. Meddelande till klubbarna om konkurrerande kandidater
Generalsekreteraren skall informera klubbarna om de föreslagna konkurre-
rande kandidaterna och tillhandahålla ett registrerat formulär som klubbarna 
kan använda om de önskar stödja någon av de konkurrerande kandidaterna. 
Generalsekreteraren skall ombesörja sådant meddelande och formulär direkt 
efter 1 oktober.

11.070.3. Avsaknad av konkurrerande kandidat
Om ingen konkurrerande kandidat blivit föreslagen skall presidenten förklara 
den av nomineringskommittén nominerade kandidaten vara nominerad presi-
dent.

11.070.4. Godkännande av konkurrerande kandidater
Om den 15 november en sådan ytterligare kandidat fått stöd av minst 1 pro-
cent av de klubbar som var medlemmar i RI 1 juli föregående år, varav minst 
hälften av dessa är belägna i andra zoner än den som den konkurrerande kan-
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didaten kommer ifrån, skall sådan kandidat eller kandidater och den av nomi-
neringskommittén nominerade kandidaten bli föremål för omröstning, såsom 
föreskrivs i moment 11.100. Om den 15 november ingen sådan konkurrerande 
kandidat vunnit det nödvändiga stödet, skall presidenten förklara den av nomi-
neringskommittén nominerade kandidaten vara nominerad president.

11.070.5. Godkännande av stöd för kandidat
Den kommitté för omröstning som föreskrivs i stycke 11.100.1. skall godkänna, 
räkna och intyga äktheten av de insända formulären för att stödja en kandidat, 
och rapportera till presidenten. Om kommittén för omröstning finner att antalet 
insända formulär är tillräckligt för att stödja en konkurrerande kandidat, men 
har goda skäl att ifrågasätta formulärens äkthet, skall den meddela detta till 
presidenten, som innan han/hon gör något tillkännagivande skall samman-
kalla valgranskningskommittén för att avgöra, om formulären är giltiga eller ej. 
Efter att beslut om detta fattats, skall kommittén för omröstning rapportera till 
presidenten.

11.080. Omständigheter som inte tagits hänsyn till i moment 11.070.
Om en oväntad händelse inträffar som det inte finns några bestämmelser  
för i 11.070., skall styrelsen avgöra vilket förfarande som skall tillämpas.

11.090. Nomineringar överlämnas till RI:s årliga Convention

11.090.1. Val av nominerad presidentkandidat
Generalsekreteraren skall för val, till Convention, överlämna namnet på den 
kandidat till presidentposten, vilken i vederbörlig ordning nominerats av kom-
mittén för nominering av president. Sådan nominerad president skall tillträda 
sitt ämbete 1 juli under det kalenderår som följer på valet, såvida inte poströst-
ning har genomförts.

11.090.2. Vakans på posten som tillträdande president
I händelse av vakans på posten som tillträdande president, skall generalsekre-
teraren till Convention för val även anmäla namnet på den nominerade presi-
denten för att fylla sådan vakans. Sådana nomineringar kan omfatta den person 
som nominerats av kommittén och även namnen på sådana konkurrerande 
kandidater, som vederbörligen nominerats av en klubb. Då omständigheterna 
fordrar det, i enlighet med moment 11.080., kan nomineringar av konkurrerande 
kandidater även göras av klubbdelegater inför sittande Convention.

11.100. Poströstning
När val av president skall ske genom poströstning, såsom föreskrivs i moment 
11.070., skall följande förfarande tillämpas:

11.100.1. Kommitté för omröstning (balloting committee)
Presidenten skall tillsätta en kommitté för omröstning som skall övervaka för-
beredelserna, kontrollera att röstsedlarna kommer tillbaka och räkna rösterna 
som klubbarna avgett.

11.100.2. Så genomförs en omröstning
Kommittén för omröstning skall ordna omröstning, i tillämpliga fall enligt 
metoden enkel röstövervikt. Röstsedeln skall ta upp alla vederbörligen före-
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slagna kandidaters namn. Listan skall vara i alfabetisk ordning med början 
efter namnet på nomineringskommitténs kandidat. Det skall tydligt anges på 
valsedeln att nomineringskommitténs kandidat valts av kommittén.

11.100.3. Utskick av poströstning
Kommittén för omröstning skall se till att en kopia av röstningsmaterialet 
skickas till alla klubbar före följande 15 februari. Röstningsmaterialet skall 
skickas ut med instruktioner att röstsedeln skall fyllas i och återsändas till kom-
mittén för omröstning vid RI:s huvudkontor före 15 april. Röstningsmaterialet 
skall innehålla foton av och biografiska data om kandidaterna.

11.100.4. Klubbröstning
Alla klubbar har rätt till minst en röst. Alla klubbar med fler än 25 medlemmar 
är berättigade till ytterligare en röst för varje ytterligare 25-tal medlemmar eller 
större del av detta antal. Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras 
på klubbens medlemsantal enligt den senaste halvårsinbetalningen som föregår 
omröstningen. En klubb vars medlemskap i RI suspenderats av styrelsen har 
inte rätt att delta i valet.

11.100.5. Kommittén för omröstning sammanträder
Kommittén för omröstning skall sammanträda på tid och plats som bestäms av 
presidenten. Kommittén skall granska och räkna rösterna. Sammanträdet skall 
hållas senast 20 april. Kommittén för omröstning skall bekräfta resultatet av 
omröstningen i sin rapport till generalsekreteraren inom fem dagar efter sam-
manträdet.

11.100.6. Rösträkning
Den kandidat som erhållit flertalet röster skall förklaras vald till tillträdande 
president. Vid rösträkningen skall hänsyn tas till andra- och tredjehandsval, 
när så är nödvändigt.

11.100.7. Tillkännagivande av tillträdande presidentens namn
Presidenten skall tillkännage den tillträdande presidentens namn senast  
25 april.

11.100.8. Lika röstetal
Följande förfarande skall tillämpas då poströstningen resulterar i lika röstetal. 
Om en av kandidaterna som erhåller lika röstetal är den kandidat som nomine-
ringskommittén utsåg, skall han/hon förklaras vald till tillträdande president. 
Om ingen av kandidaterna som erhåller lika röstetal är nomineringskommit-
téns val, skall styrelsen välja en av kandidaterna till tillträdande president.

Paragraf 12 Nomineringar och val av styrelseledamöter (directors)
12.010. Nominering av styrelseledamöter i zoner
12.020.  Förfarande för nominering av styrelseledamöter och ersättare med 

hjälp av nomineringskommitté
12.030. Förfarande för poströstning
12.040. Nomineringar av ämbetsmän i RIBI

12.010. Nominering av styrelseledamöter i zoner
Styrelseledamöter skall nomineras per zon enligt nedan:
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12.010.1. Antal zoner
Världen skall indelas i 34 zoner, i vilka skall ingå ungefär lika många  
rotarianer.

12.010.2. Plan för nomineringar
Varje sådan zon skall nominera en styrelseledamot bland medlemmarna i klub-
barna i zonen, vart fjärde år i enlighet med en plan som fastställs av styrelsen.

12.010.3. Zongränser
De gällande gränserna för sådana zoner skall godkännas av lagrådet i en reso-
lution.

12.010.4. Periodisk granskning av zongränser
Styrelsen skall minst vart åttonde år genomföra en omfattande granskning av 
sammansättningen av zonerna för att bibehålla ungefär samma antal rotarianer 
i de olika zonerna. Styrelsen kan också av samma anledning genomföra  
granskningar dessemellan.

12.010.5. Omgruppering av zoner
Omgrupperingar av zoner kan göras av styrelsen.

12.010.6. Delområden inom zoner
Styrelsen kan skapa, ändra eller eliminera delområden inom zoner för att på 
ett rättvist sätt fördela styrelseledamöternas tillhörighet inom en zon. Dessa 
delområden i zoner skall utgöras av ungefär lika många rotarianer och skall 
nominera styrelseledamöter till RI enligt en plan som fastställs av styrelsen. 
Med undantag för zoner som inkluderar klubbar i RIBI skall ingen sådan del 
av en zon skapas, ändras eller elimineras om majoriteten av klubbarna i zonen 
motsätter sig.

12.010.7. Styrelseledamot från zon i RIBI
Styrelseledamoten från en zon eller del av zon som helt och hållet ligger inom 
RIBI skall nomineras av klubbarna i den zonen eller del av zon genom post-
röstning i sådan form och vid sådan tidpunkt som beslutas av RIBI:s allmänna 
råd. Namnet på kandidat som nominerats av RIBI skall bekräftas till gener-
alsekreteraren av sekreteraren i RIBI.

12.020. Förfarande för nominering av styrelseledamöter och ersättare med hjälp av 
nomineringskommitté

12.020.1. Allmänna föreskrifter för förfarande med nomineringskommitté
Nominering av kandidater till styrelseledamöter och ersättare skall äga rum 
enligt förfarande med nomineringskommitté, förutom i zoner och delar av 
zoner som helt och hållet ligger inom RIBI. Ledamöterna i nomineringskom-
mittéerna skall väljas från hela zonen, med undantag för zoner som inkluderar 
både distrikt inom RIBI och distrikt som inte ligger inom RIBI, oaktat bestäm-
melser i stadgarna eller informella överenskommelser som kan begränsa områ-
det inom zonen från vilken kandidaten kan nomineras. Om det finns två eller 
flera delområden inom en zon skall kommittén väljas från de distrikt inom 
det/de delområde(n) från vilket/vilka styrelseledamoten skall nomineras, om 
majoriteten av distrikten inom vart och ett av delområdena inom zonen, genom 
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resolutioner som antagits vid deras distriktskonferenser, samtyckt till val från 
sådant(a) delområde(n).

För att en sådan överenskommelse skall träda i kraft för val av nominerings-
kommitté, måste den intygas till generalsekreteraren av distriktsguvernören 
före 1 mars under det år som föregår valet. Sådan överenskommelse blir ogiltig 
om distrikten som ingår i zonen ändras, men förblir i kraft såvida inte en majo-
ritet av distrikten inom något delområde i zonen upphäver den genom resolu-
tion, som antas vid deras konferenser, och sådant upphävande bekräftas till 
generalsekreteraren av distriktsguvernörerna.

12.020.2. Nomineringskommittéprocedur för zoner med delområde(n) inom RIBI och 
delområde(n) som inte ligger inom RIBI
I en zon som har ett delområde som ligger helt och hållet inom RIBI och ett 
delområde som inte ligger inom RIBI, skall nominerade styrelseledamöter och 
ersättare väljas genom den nomineringskommittéprocedur som används i det 
delområde som inte ligger inom RIBI. Nomineringskommittén för det delom-
råde som inte ligger inom RIBI skall väljas från det delområdet. 

12.020.3. Ledamöter i nomineringskommittén
En nomineringskommitté skall bestå av en ledamot från varje distrikt i zonen 
eller delområdet, som valts av klubbarna inom distriktet enligt föreskrifter 
som följer. Varje ledamot skall vid tiden för tjänstgöringen vara förutvarande 
guvernör, som är medlem i en klubb i den berörda zonen eller delområdet. 
Sådana ledamöter skall också ha varit närvarande vid minst två Rotary 
Institutes (rotaryseminarier) i zonen, från vilken styrelseledamoten skall nomi-
neras, och en årlig Convention under de tre år som föregår tjänstgöringen i 
kommittén. Ledamöterna skall väljas att tjänstgöra i ett år. Varken presidenten, 
tillträdande presidenten (president-elect) eller någon förutvarande president, 
RI-styrelseledamot (director) eller tidigare RI-styrelseledamot skall vara valbar 
till nomineringskommittén. En rotarian, som två gånger tjänstgjort som leda-
mot i en sådan kommitté, får inte väljas igen. Varje medlem får avge en röst.

12.020.4. Val
Med undantag för vad som anges i stycke 12.020.9. och 12.020.10. skall ledamo-
ten och ersättaren till nomineringskommittén väljas vid den årliga konferensen 
i distriktet under det år som föregår den förutsedda nomineringen.

12.020.5. Nomineringar
Alla klubbar i distriktet kan nominera en kvalificerad medlem i klubben till 
ledamot i nomineringskommittén, när sådan medlem har angivit att han/hon 
är villig och i stånd att tjänstgöra. Klubben skall skriftligen bekräfta nomine-
ringen. Bekräftelsen skall undertecknas av klubbens president och sekreterare. 
Nomineringen skall vidarebefordras till guvernören, som framlägger den inför 
klubbarnas elektorer under distriktskonferensen. Varje elektor på distriktskon-
ferensen skall ha rätt att avlägga en röst vid val av ledamot.

12.020.6. Representanter och ersättare
Den kandidat som erhåller högsta antalet röster skall vara ledamot i nomine-
ringskommittén. Den kandidat som erhåller det näst högsta antalet röster skall 
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vara ersättare och skall tjänstgöra endast om ledamoten är förhindrad att tjänst-
göra.

12.020.7. Kandidat utnämnd till ledamot i nomineringskommittén
Om endast en kandidat är nominerad i ett distrikt fordras ingen omröstning. I 
sådana fall skall guvernören utnämna kandidaten till ledamot i nominerings-
kommittén.

12.020.8. Ledamot och ersättare förhindrade att tjänstgöra
Om varken ledamoten eller ersättaren kan tjänstgöra, kan guvernören utse en 
annan i vederbörlig ordning kvalificerad medlem i en klubb i distriktet att tjänst- 
göra som ledamot i nomineringskommittén.

12.020.9. Val av ledamot till nomineringskommittén genom poströstning
Under vissa omständigheter kan styrelsen tillåta att ledamoten i nominerings-
kommittén och ersättaren i nomineringskommittén väljs genom poströstning. 
I sådana fall skall guvernören förbereda och låta skicka ut, till sekreteraren i 
alla klubbar i distriktet, en officiell kallelse till nomineringar till ledamot. Alla 
nomineringar skall göras skriftligen och undertecknas av presidenten och 
sekreteraren i klubben. Nomineringarna skall vara guvernören tillhanda senast 
på eller före av honom/henne bestämd dag. Guvernören skall till varje klubb 
låta utsända en röstsedel, som i alfabetisk ordning upptar namnen på de kvali-
ficerade kandidaterna och skall genomföra poströstningen. De kandidater, vars 
skriftliga begäran att bli uteslutna från omröstningen har mottagits senast det 
datum som fastställts av guvernören, skall uteslutas från omröstningen. Alla 
klubbar har rätt till minst en röst. Alla klubbar med fler än 25 medlemmar är 
berättigade till ytterligare en röst för varje ytterligare 25-tal medlemmar eller 
större del av detta antal. Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras 
på klubbens medlemsantal enligt den senaste halvårsinbetalningen som föregår 
omröstningen. En klubb, vars medlemskap i RI suspenderats av styrelsen, har 
inte rätt att delta i valet. Guvernören kan tillsätta en kommitté, som genomför 
poströstningen enligt föreskrifterna ovan.

12.020.10. Val genom poströstning
Majoriteten av de elektorer som är närvarande och röstar vid distriktskonfe-
rensen kan rösta för att ledamoten och ersättaren väljs genom poströstning. 
Poströstningen skall genomföras enligt föreskrifterna i stycke 12.020.9. och skall 
vara avslutad inte senare än 15 maj ifrågavarande år.

12.020.11. Rapport till generalsekreteraren om val av ledamot
Namnen på ledamoten och ersättaren i nomineringskommittén skall av 
guvernören rapporteras till generalsekreteraren direkt efter valet, men aldrig 
senare än 1 juni ifrågavarande år.

12.020.12. Omständigheter som inte tagits hänsyn till i moment 12.020.
Om en oförutsedd situation uppkommer rörande omröstningen, som det inte 
finns några bestämmelser för i föreskrifterna ovan, skall styrelsen besluta om 
vilken procedur som skall tillämpas.
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12.020.13. Utnämning av sammankallande, tid och plats för sammanträdet, 
val av ordförande
Styrelsen skall utse en sammankallande bland medlemmarna i nominerings-
kommittén senast 15 juni under det år som föregår året under vilket styrelse-
ledamoten och ersättaren skall nomineras. Styrelsen skall även ange plats för 
mötet. Mötet måste äga rum mellan 15 och 30 följande september. Kommittén 
skall under sitt möte välja en av ledamöterna i kommittén till sin ordförande.

12.020.14. Förslag till kommittén från klubbar
Generalsekreteraren skall informera klubbarna i zonen eller delområdet om 
nomineringskommitténs sammansättning senast 1 juli. Generalsekreteraren 
skall inbjuda alla klubbar i zonen eller delområdet att inkomma med förslag till 
nominering av styrelseledamot från zonen eller delområdet, att föreläggas kom-
mittén för behandling och skall tillhandahålla adressen till sammankallande, 
till vilken förslagen skall sändas. Förslagen skall insändas till nominerings-
kommittén på ett av styrelsen föreskrivet formulär. Formuläret skall innehålla 
alla upplysningar om kandidatens bakgrund beträffande Rotary och annan 
verksamhet jämte ett nyligen taget foto av den föreslagna kandidaten. Sådana 
förslag måste vara nomineringskommittén tillhanda på sammankallandes 
adress senast 1 september.

12.020.15. Nomineringskommitténs sammanträde
Kommittén skall sammanträda nästföljande september på av styrelsen beslutad 
tid och plats. Majoriteten av kommittén utgör beslutsmässigt antal. Beslut i alla 
angelägenheter fattas med enkel majoritet, med undantag av att vid val av kom-
mitténs kandidat till styrelseledamot måste kandidaten till styrelseledamot och 
ersättaren erhålla minst samma antal röster som det antal som utgör minst 60 
procents majoritet av kommittén. Ordföranden i nomineringskommittén skall 
rösta för kandidater till styrelseledamot och ersättare. Han/hon kan dock inte 
rösta i kommitténs övriga ärenden, utom att ordföranden kan avlägga skiljeröst 
vid lika röstetal.

12.020.16. Kommitténs nomineringar
Kommittén skall välja en kandidat och en ersättare till nominerad styrelseleda-
mot bland de rotarianer, vars namn föreslagits av klubbarna i ifrågavarande 
zon eller delområde i zonen. Om färre än tre namn föreslås, kan kommittén 
överväga att välja till kandidater andra kvalificerade rotarianer från ifråga-
varande zon, eller delområde i zonen. Kommittén har ansvaret att nominera de 
dugligaste personerna.

12.020.17. Rapport om kommitténs val av kandidat
Kommitténs rapport angående dess val av kandidat till posten som styrelsele-
damot och ersättare från ifrågavarande zon, skall tillställas generalsekreteraren 
inom 10 dagar efter kommitténs möte. Generalsekreteraren skall senast 15 okto-
ber underrätta alla klubbar i ifrågavarande zon eller delområde om nomine-
ringskommitténs val.

12.020.18. Kandidat som inte kan tjänstgöra
Om den kandidat till styrelseledamot som utsetts av nomineringskommittén 
inte kan tjänstgöra, skall kommittén automatiskt nominera den ersättare som 
tidigare utsetts.
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12.020.19. Förslag beträffande konkurrerande kandidater
Alla klubbar i en zon eller ett delområde inom en zon kan också föreslå en 
konkurrerande kandidat. Den konkurrerande kandidatens namn måste i 
behörig ordning föreslås nomineringskommittén. Namnet på den konkurre-
rande kandidaten skall antas med klubbresolution vid ett ordinarie möte i klub-
ben och meddelas kommittén. Resolutionen måste erhålla bifall av majoriteten 
av klubbarna i distriktet eller, där distriktet befinner sig i mer än en zon, 
majoriteten av klubbarna i distriktet som befinner sig i den zon från vilken kan-
didaten skall nomineras. Sådant bifall måste inhämtas vid en konferens eller 
genom poströstning. Bifallet måste bekräftas till generalsekreteraren av dis-
triktets guvernör. En sådan resolution måste åtföljas av ett skriftligt uttalande 
från den föreslagna kandidaten, att han/hon är villig och i stånd att tjänstgöra, 
jämte utförliga biografiska uppgifter (på ett av styrelsen föreskrivet formulär) 
och ett nyligen taget foto. Proceduren ovan måste vara avslutad 1 december 
ifrågavarande år.

12.020.20. Tillkännagivande av nominerad styrelseledamot, val genom poströstning
Om generalsekreteraren 1 december inte erhållit intyg om det föreskrivna 
bifallet, skall presidenten förklara den av nomineringskommittén nominerade 
kandidaten vara nominerad styrelseledamot från zonen. Sådant tillkänna-
givande skall göras inte senare än 15 december. Om generalsekreteraren sagda 
1 december erhållit föreskrivet förslag och bifall, skall nominerad styrelseleda-
mot väljas bland av klubbarna föreslagna kandidater och den av nominerings-
kommittén utsedda kandidaten genom poströstning enligt moment 12.030.

12.030. Förfarande för poströstning
För att välja en nominerad styrelseledamot genom poströstning enligt moment 
12.020. skall följande procedur tillämpas:

12.030.1. Röstning
Alla klubbar inom en zon skall delta i omröstningen utom i de zoner där 
nomineringskommittén skall väljas från distrikten inom ett delområde enligt 
föreskrifterna i stycke 12.020.1. eller 12.020.2. I sådana zoner skall endast de 
klubbar, som befinner sig inom det delområde från vilket styrelseledamoten 
skall nomineras, delta i omröstningen.

12.030.2. Kommitté för omröstning (balloting committee)
Presidenten skall utse en kommitté för omröstning som skall granska och räkna 
rösterna.

12.030.3. Så genomförs en omröstning
Generalsekreteraren skall förbereda en omröstning; enkel röstövervikt där så 
är möjligt. Varje röstsedel skall åtföljas av en sammanfattning av biografiska 
uppgifter för var och en av kandidaterna. Sammanfattning skall utformas som 
styrelsen fastställer. Röstningsmaterialet skall även omfatta namnen på de 
konkurrerande kandidater som i vederbörlig ordning föreslagits av klubbar. 
Namnen skall anges i alfabetisk ordning efter namnet på kandidaten som valts 
ut av nomineringskommittén. Det skall tydligt anges på röstsedeln att nomine-
ringskommitténs kandidat utsetts av kommittén.
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12.030.4. Sista dagen för mottagande av röstsedlar
Generalsekreteraren skall skicka röstningsmaterial med röstsedlar, foton och 
biografiska uppgifter till alla klubbar i zonen eller delområdet senast näst-
följande 31 december. Röstningsmaterialet skall åtföljas av föreskrifter om att 
röstsedlar med avgivna röster skall återsändas till generalsekreteraren på sekre-
tariatets huvudkontor till senast 1 mars.

12.030.5. Klubbröstning
Alla klubbar har rätt till minst en röst. Alla klubbar med fler än 25 medlemmar 
är berättigade till ytterligare en röst för varje ytterligare 25-tal medlemmar eller 
större del av detta antal. Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras 
på klubbens medlemsantal enligt den senaste halvårsinbetalningen som föregår 
omröstningen. En klubb, vars medlemskap i RI suspenderats av styrelsen, har 
inte rätt att delta i valet.

12.030.6. Sammanträde och rapport – kommittén för omröstning
Kommittén för omröstning skall sammanträda på tid och plats som beslutas 
av presidenten för att granska och räkna rösterna. Sammanträdet skall hållas 
senast 5 mars. Kommittén för omröstning skall bekräfta resultatet av omröst-
ningen i sin rapport till generalsekreteraren inom fem dagar efter sammanträ-
det.

12.030.7. Rösträkning
Den kandidat till styrelseledamot som erhållit det högsta antalet röster skall 
förklaras vara nominerad. Vid rösträkningen skall hänsyn tas till andra- och 
tredjehandsval för att välja en ersättare.

12.030.8. Tillkännagivande av kandidatens namn
Presidenten skall tillkännage namnet på den nominerade styrelseledamot som 
valts genom poströstning senast 10 mars.

12.030.9. Lika röstetal
Om resultatet av en poströstning för att välja nominerad styrelseledamot blir 
oavgjort, skall en andra poströstning genomföras. Generalsekreteraren skall 
övervaka färdigställande och utskick av sådana röstsedlar. Röstningsmaterialet 
skall innehålla namnen på de kandidater mellan vilka röstningsresultatet 
blev oavgjort i den första poströstningen. Biografiska uppgifter och foton på 
sådana kandidater skall bifogas röstningsmaterialet. Röstsedlar och annat 
material skall skickas till alla klubbar i zonen eller delområdet före 15 mars. 
Röstningsmaterialet skall åtföljas av föreskrifter om att röstsedlarna med avgiv-
na röster skall återsändas till generalsekreteraren på sekretariatets huvudkontor 
senast nästföljande 1 maj. Kommittén för omröstning skall sammanträda på 
tid och plats som beslutas av presidenten för att granska och räkna rösterna. 
Sammanträdet skall hållas före 5 maj. Kommittén för omröstning skall bekräfta 
resultatet av omröstningen i sin rapport till generalsekreteraren inom fem 
dagar efter sammanträdet. Presidenten skall informera alla klubbar i zonen om 
vem som nominerats till styrelseledamot senast 10 maj.

12.030.10. Förlängd tidsfrist
Styrelsen kan ändra datum i det här momentet för klubbarna i en zon där 
exceptionella omständigheter råder.
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12.040. Nomineringar av ämbetsmän i RIBI
Kandidater till president, vicepresident och honorär skattmästare i RIBI skall 
väljas ut, föreslås och nomineras i enlighet med RIBI:s stadgar.

Paragraf 13 Nomineringar och val av guvernörer
13.010. Val av nominerad guvernör
13.020. Förfarande för nominering av guvernör
13.030. Val av guvernör genom poströstning
13.040. Förfarande för poströstning
13.050. Bekräftelse av nominerad guvernör
13.060. Nominering av guvernör avslås eller upphävs
13.070. Särskilda val

13.010. Val av nominerad guvernör
Distriktet skall nominera en guvernörskandidat inte mer än 36 månader 
men inte mindre än 24 månader före den dag han/hon tillträder sitt ämbete. 
Styrelsen har behörighet att förlänga tidsfristen i det här momentet av godtag-
bar och skälig anledning. Kandidaten skall väljas vid RI:s årliga Convention 
som hålls omedelbart före det år under vilket kandidaten skall genomgå utbild-
ning vid International Assembly. Kandidaterna, som på så vis valts, skall tjänst-
göra ett år som tillträdande guvernör och skall tillträda tjänsten som guvernör 
1 juli under det kalenderår som följer på valet.

13.020. Förfarande för nominering av guvernör

13.020.1. Metod för att välja nominerad guvernörskandidat
Med undantag av de distrikt som ingår i RIBI, skall distrikten välja sin nomi-
nerade guvernörskandidat antingen med nomineringskommittéförfarande, 
såsom härefter föreskrivs, eller genom poströstning, såsom föreskrivs i moment 
13.030. and 13.040. eller i annat fall under distriktskonferensen såsom föreskrivs 
i stycke 13.020.13. Vilken metod som väljs skall fastställas genom resolution som 
antas under distriktskonferensen av majoriteten av klubbarnas elektorer som är 
närvarande och röstar.

13.020.2. Nomineringskommitté för guvernör
I de distrikt som antar förfarande med nomineringskommitté för val av 
guvernörskandidat skall kommittén för nominering av guvernör ha i uppdrag 
att finna och föreslå den bästa kandidaten som står till förfogande till nomi-
nerad guvernör. Sammansättningen av distriktets nomineringskommitté och 
dess direktiv skall fastställas genom resolution som antas av klubbarnas elek-
torer som är närvarande och röstar vid distriktskonferensen. Sagda direktiv får 
inte avvika från bestämmelserna i dessa stadgar.

13.020.3. Förfarandet för nomineringskommittén kan inte antas
Ett distrikt som antagit förfarande med nomineringskommitté för val av 
guvernörskandidat, men som inte valt medlemmar till en nomineringskom-
mitté enligt bestämmelserna i stycke 13.020.2., skall utse de fem omedelbart 
föregående guvernörer som fortfarande är medlemmar i en klubb i distriktet 
till nomineringskommitté. Den på detta vis bildade kommittén skall verka i 
enlighet med bestämmelserna i moment 13.020. Om det inte finns fem förut-
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varande guvernörer, skall RI:s president utse ytterligare lämpliga personer från 
distriktet, så att antalet kommittémedlemmar uppgår till fem.

13.020.4. Klubbars förslag till guvernör
I ett distrikt som väljer sin guvernör antingen med nomineringskommittéför-
farande eller under distriktskonferensen, skall guvernören anmoda klubbarna 
att skicka in förslag till nominering av guvernörskandidat. I de fall förfarande 
med nomineringskommitté tillämpas skall förslag till nominering, för att 
beaktas, nå nomineringskommittén senast den dag som guvernören bestämmer 
och offentliggör. En sådan anmodan skall framföras till klubbarna i distrik-
tet minst två månader innan sådana förslag skall vara nomineringskommit-
tén tillhanda. Anmodan skall innehålla den adress till vilken förslagen skall 
sändas. Förslagen skall avlämnas i form av en resolution, antagen av klubben 
vid ett ordinarie möte och skall ange namnet på den föreslagna kandidaten. 
Resolutionen skall vara vederbörligen bestyrkt av klubbens sekreterare. 
En klubb kan föreslå endast en av klubbens medlemmar som kandidat till 
guvernörsposten.

13.020.5. Kommittén nominerar den bäst kvalificerade rotarianen
Nomineringskommittén för guvernör skall inte begränsas i sitt val till de namn 
som inlämnats av klubbar i distriktet. Kommittén skall nominera den bäst kvali- 
ficerade rotarianen, som står till förfogande för att tjänstgöra som guvernör.

13.020.6. Meddelande om nominering
Ordföranden i nomineringskommittén skall underrätta guvernören om vilken 
kandidat som valts inom 24 timmar efter att nomineringskommittén avslutat 
sitt möte. Guvernören skall därefter till klubbarna i distriktet tillkännage den 
nominerade kandidatens namn och klubb inom 72 timmar från mottagandet av 
meddelandet från ordföranden i nomineringskommittén. Kungörande av med-
delandet består av ett skriftligt meddelande från guvernören via brev, e-post 
eller fax till klubbarna i distriktet.

13.020.7. Kommittén kan inte välja kandidat
Om nomineringskommittén inte kan enas om en kandidat, skall nominerad 
guvernörskandidat väljas genom poströstning enligt moment 13.040. En annan 
möjlighet är att välja nominerad guvernör vid distriktskonferensen bland de 
kandidater som föreslagits nomineringskommittén enligt moment 15.050.

13.020.8. Konkurrerande kandidater
En klubb i distriktet som funnits sedan minst ett år i början av ifrågavarande 
år kan också föreslå en konkurrerande kandidat till nominerad guvernör under 
förutsättning att denna klubb tidigare har föreslagit sådan kandidat till nomi-
neringskommittén. En klubb som funnits i mindre än ett år i början av ifråga-
varande år kan föreslå en konkurrerande kandidat, förutsatt att kandidaten 
är medlem i den klubben och den konkurrerande kandidaten måste i behörig 
ordning ha föreslagits nomineringskommittén. Namnet på den konkurrerande 
kandidaten skall inlämnas i form av en resolution, som antagits av klubben vid 
ett ordinarie möte. Klubben måste lämna in resolutionen till guvernören senast 
den dag som beslutats av guvernören. Denna dag måste infalla senast 14 dagar 
efter det att guvernören har tillkännagivit sitt val av nominerad guvernör.
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13.020.9. Stöd till konkurrerande kandidater
Om en konkurrerande kandidat har föreslagits enligt ovan, skall enligt RI:s 
föreskrifter guvernören med ett av RI föreskrivet formulär informera alla klub-
bar om namnet på sådan konkurrerande kandidat. Guvernören skall också 
fråga om någon klubb önskar stödja den konkurrerande kandidaten. För att 
stödja en konkurrerande kandidat måste en klubb lämna in en resolution, som 
antagits av klubben vid ett ordinarie möte. Klubben måste lämna in resolu-
tionen till guvernören senast den dag som beslutas av guvernören. En konkur-
rerande kandidat betraktas som kandidat bara om han/hon har stöd av minst 
fem andra klubbar som har funnits i minst ett år vid början av ifrågavarande år 
eller 10 procent av det totala antalet klubbar i distriktet vid början av året, som 
funnits under minst ett år vid början av ifrågavarande år – beroende på vilket 
tal som är högst - och endast när sådana resolutioner från klubben har antagits 
vid ett ordinarie veckomöte i enlighet med klubbens stadgar och enligt guver-
nörens beslut skall anses vara giltiga.

13.020.10. Det finns inga konkurrerande kandidater
Har på bestämd dag inget meddelande om sådan konkurrerande kandidat från 
klubb i distriktet inkommit till guvernören, skall guvernören förklara nomine-
ringskommitténs kandidat vara nominerad guvernör. Distriktets alla klubbar 
skall underrättas inom 15 dagar efter inlämningsdagen.

13.020.11. Konkurrerande nomineringar
Om guvernören före angivna dag mottagit giltiga konkurrerande nominerings-
förslag, skall denne inom sju dagar fr.o.m. denna dag, underrätta alla distriktets 
klubbar om varje föreslagen konkurrerande kandidats namn och kvalifika-
tioner, de konkurrerande och bifallande klubbarnas namn samt meddela att 
omröstning om de till guvernör föreslagna kandidaterna kommer att äga rum 
genom poströstning eller vid nästföljande distriktskonferens om den konkurre-
rande nomineringen är i kraft fram till det datum som guvernören fastställt.

13.020.12. Ingen giltig konkurrerande nominering finns
Om ingen giltig konkurrerande nominering tas emot, skall guvernören förklara 
nomineringskommitténs kandidat vara nominerad guvernör. Guvernören skall 
inom femton dagar underrätta alla distriktets klubbar om nomineringen.

13.020.13. Omröstning vid distriktskonferensen för att välja nominerad guvernör
Omröstningen vid distriktskonferensen skall så nära som möjligt följa de regler 
som gäller för poströstning. Alla röster från en klubb som har rätt att avlägga 
mer än en röst skall avläggas för samma kandidat. För det fall så inte sker anses 
rösterna från sådan klubb ogiltiga.

13.030. Val av guvernör genom poströstning
När omständigheterna gör det nödvändigt eller RI-styrelsen har givit sin till-
låtelse skall ett distrikt utse sin nominerade guvernör genom poströstning utan 
bistånd av en nomineringskommitté.

13.030.1. Förfarande
Guvernören skall till alla distriktets klubbsekreterare utsända en officiell kal-
lelse till nomineringar av guvernör. Alla nomineringar måste ske skriftligen 
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och vara undertecknade av klubbens president och sekreterare. En klubb 
kan föreslå endast en av klubbens medlemmar som kandidat till guvernörs-
posten. Nomineringarna måste vara guvernören tillhanda före en av honom/
henne fastställd dag. Den dagen skall infalla tidigast en månad efter kallelsen. 
Om endast en kandidat föreslås av en klubb fordras ingen omröstning, utan 
guvernören förklarar kandidaten vara distriktets nominerade guvernör.

13.030.2. Klubbnominering av två eller flera kandidater
I den händelse det finns två eller flera kandidater, skall guvernören underrätta 
alla klubbar i distriktet om varje sådan kandidats namn och kvalifikationer och 
att alla kandidater skall bli föremål för poströstning. 

13.040. Förfarande för poströstning
Guvernören skall förbereda röstsedeln för poströstning såsom föreskrivs av 
styrelsen med namnet på den kandidat som utsetts av distriktets nominerings-
kommitté. Därefter skall namnen på alla kandidater som anmälts till guver-
nören tas upp i alfabetisk ordning. Om det finns fler än två kandidater, skall 
omröstningen ske genom enkel röstövervikt. Guvernören skall skicka ett exem-
plar av röstsedeln som signerats av samtliga av medlemmarna i röstningskom-
mittén till alla klubbar med instruktioner om hur den skall fyllas i och returne-
ras och när den skall vara guvernören tillhanda. Röstsedlarna skall vara inne 
före ett datum som fastställs av guvernören. Inlämningsdagen skall fastställas 
till en dag inte tidigare än 15 dagar och inte senare än 30 dagar efter den dag 
då röstsedlarna avsändes till klubbarna. Varje röstsedel representerar en röst. 
Guvernören skall till varje klubb skicka det antal röstsedlar som motsvarar det 
antal röster klubben är berättigad till.

13.040.1. Klubbröstning
Alla klubbar har rätt till minst en röst. Alla klubbar med fler än 25 medlemmar 
är berättigade till ytterligare en röst för varje ytterligare 25-tal medlemmar eller 
större del av detta antal. Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras 
på klubbens medlemsantal enligt den senaste halvårsinbetalningen som föregår 
omröstningen. En klubb, vars medlemskap i RI suspenderats av styrelsen, har 
inte rätt att delta i valet. Om en klubb har rätt till mer än en röst, skall alla 
klubbens röster gälla samma kandidat. Namnet på den kandidat för vilken 
klubben avgivit sin (sina) röst (röster) skall bestyrkas av klubbens president och 
sekreterare och skickas till guvernören i ett slutet kuvert, som tillhandahålls för 
ändamålet.

13.040.2. Röstningskommitté (balloting committee)
Guvernören skall fastställa och tillkännage plats, datum och tid för rösträkning 
och skall utse en kommitté bestående av tre ledamöter, som skall ordna med 
platsen och för övrigt ansvara för att kontrollera rösternas giltighet och räkna 
rösterna. Rösternas giltighet skall fastställas separat från rösträkningen. 
Kommittén skall också göra andra arrangemang för att bevara rösthemligheten, 
där så är nödvändigt. Arrangemang skall vidtas så att kandidaterna eller en 
representant för var och en av dem kan närvara vid rösträkningen. Alla slutna 
kuvert, som innehåller röstsedlar från var och en av klubbarna, skall öppnas i 
närvaro av kandidaterna eller deras representanter.



227

StADgAR föR ROtARy INtERNAtIONAl – PARAgRAf 13

13.040.3. Enkel majoritet
Den kandidat som erhåller flertalet avgivna röster skall förklaras nominerad till 
guvernörsposten i distriktet. Om två kandidater erhåller 50 procent av rösterna 
var i ett val och en av kandidaterna är den kandidat som nominerats av nomi-
neringskommittén skall den kandidat som nominerats av nomineringskommit-
tén förklaras vald till nominerad distriktsguvernör. Om ingen av kandidaterna 
har nominerats av nomineringskommittén skall guvernören välja en av kandi-
daterna till nominerad distriktsguvernör.

13.040.4. Röstningskommitténs rapport
Röstningskommittén skall omgående rapportera röstningsresultatet till 
guvernören, så snart en kandidat erhållit majoriteten av rösterna. Rapporten 
skall ange antalet röster som avgivits för var och en av kandidaterna. 
Guvernören skall omgående informera kandidaterna om resultatet av omröst-
ningen. Röstningskommittén skall bevara alla avgivna röstsedlar i 15 dagar 
efter att guvernören underrättat kandidaterna. Under den tiden skall en rep-
resentant från en klubb kunna granska röstsedlarna. Efter 15-dagarsperioden 
skall ordföranden i röstningskommittén makulera röstsedlarna.

13.050. Bekräftelse av nominerad guvernör
Guvernören skall inom tio dagar efter nomineringen underrätta generalsekrete-
raren om namnet på den nominerade guvernören.

13.060. Nominering av guvernör avslås eller upphävs

13.060.1. Felande kvalifikationer
En kandidatur för en nominerad guvernör, som inte uppfyller föreskrivna kvali- 
fikationer och krav, skall avslås och kommer inte som valförslag att framföras 
av generalsekreteraren inför RI:s årliga Convention.

13.060.2. Nominering suspenderas
Oberoende av om styrelsen erhållit en undertecknad bekräftelse från den 
nominerade guvernören, kan styrelsen suspendera nomineringen om den har 
anledning förmoda att den nominerade kandidaten inte är i stånd att tillfreds-
ställande fullgöra de plikter och påta sig det ansvar, som i enlighet med dessa 
stadgar är förenade med ämbetet. Guvernören och den nominerade guvernören 
skall informeras om att nomineringen suspenderats och den nominerade guver-
nören skall få möjlighet att, till styrelsen genom guvernören och generalsekrete-
raren, inge ytterligare uppgifter angående sina möjligheter att åta sig de plikter 
och det ansvar, som är förenade med guvernörsämbetet. Med hänsyn till alla 
relevanta omständigheter, även sådana upplysningar som eventuellt lämnats 
av den nominerade kandidaten, skall styrelsen antingen avslå nomineringen 
av kandidaten med två tredjedels majoritet eller låta den ursprungliga nomine-
ringen vara i kraft.

13.060.3. Nominering avslås
Generalsekreteraren skall underrätta guvernören i det berörda distriktet 
där den nominerade kandidaten hör hemma, vars nominering avslagits av 
styrelsen. Generalsekreteraren skall redogöra för skälen till avslaget och 
guvernören skall underrätta den berörda nominerade kandidaten. När tiden til-



låter skall guvernören genomföra en poströstning i distriktet för att välja  
en annan nominerad guvernör i enlighet med föreskrifterna i dessa stadgar.  
För den händelse ett distrikt försummar att nominera en person som är  
godtagbar och kvalificerad, skall en kandidat till guvernörsämbetet utses enligt 
moment 13.070.

13.070. Särskilda val
Om ett distrikt försummar att välja en nominerad guvernör eller om en nomi-
nerad kandidat till guvernörsämbetet diskvalificeras eller av någon annan 
anledning inte är villig eller i stånd att tjänstgöra och en annan guvernörskan-
didat inte valts av distriktet före det årligen förekommande valet av ämbetsmän 
under Convention, skall guvernören starta nomineringsprocessen på nytt i 
enlighet med moment 13.020. Likaledes när distriktets nominerade kandidat 
väljs under Convention men diskvalificeras eller på annat sätt inte är villig 
eller i stånd att tjänstgöra, minst tre månader före International Assembly, skall 
guvernören på nytt starta nomineringsprocessen i enlighet med moment 13.020. 
I båda fallen skall styrelsen välja den rotarian som på detta vis nominerats 
att tjänstgöra till tillträdande guvernör. Om en tillträdande guvernör därefter 
blir diskvalificerad eller inte är villig eller i stånd att tjänstgöra, skall styrelsen 
välja en rotarian som är kvalificerad enligt moment 15.070. att fylla vakansen. 
Om emellertid antingen en tillträdande guvernör eller en nominerad guvernör 
blir oförmögen eller obenägen att tjänstgöra som guvernör, och valprocessen 
för hans eller hennes efterträdare vederbörligen har genomförts av distriktet, 
skall efterträdaren automatiskt fylla vakansen om han eller hon är villig att 
göra detta, under förutsättning att det obligatoriska valet genomförts under 
Convention eller av styrelsen.

Paragraf 14  
Administrativa grupper och administrativa territoriella enheter
14.010. Styrelsens befogenheter
14.020. Kontroll
14.030. Administrativ territoriell enhet (RIBI)

14.010. Styrelsens befogenheter
Varhelst klubbar administreras genom direkt tillsyn av en guvernör i ett kon-
stituerat distrikt, har styrelsen befogenhet att auktorisera sådana kommittéer, 
råd eller andra medhjälpare till guvernören, som den finner nödvändiga och 
lämpliga.

14.020. Kontroll
Styrelsen kan etablera en metod för överinseende utöver den tillsyn, som 
utövas av guvernörerna över klubbarna inom ett område, sammansatt av två 
eller flera geografiskt direktanslutande distrikt. I sådana fall skall styrelsen 
föreskriva sådana procedurregler som den finner lämpliga. Sådana regler måste 
godkännas av klubbarna i de berörda distrikten och av Convention.

14.030. Administrativ territoriell enhet (RIBI)
De klubbar som ligger inom RIBI skall bildas och utöva sin verksamhet som en 
administrativ territoriell enhet av RI. RIBI skall arbeta i enlighet med sin grund- 
lag, såsom den antagits av lagrådet. RIBI skall också på RI-styrelsens vägnar 
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anta nya klubbar i RIBI, verka som distriktsindelningskommitté i RI och hand-
lägga RI-ärenden av finansiell natur, i enlighet med vad som föreskrivs i dessa 
stadgar och vad styrelsen kan komma att bemyndiga.

14.030.1. RIBI:s grundlag
Grundlagen för RIBI skall överensstämma med andan och föreskrifterna i RI:s 
grundlag och stadgar. RI:s och RIBI:s grundlag och stadgar skall innehålla 
utförliga bestämmelser beträffande den interna administrationen av den territo-
riella enheten.

14.030.2. Ändringar i RIBI:s grundlag
Bestämmelserna i grundlagen för RIBI, vilka lämnar föreskrifter om den inter-
na administreringen av den territoriella enheten vid utövningen av dess befo-
genheter, syften och funktioner, kan endast ändras genom beslut av RIBI:s  
årskonferens med godkännande av lagrådet. Närhelst lagrådet ändrar RI:s 
grundlag och stadgar skall, utom i sådana ärenden som berör den interna 
administreringen, motsvarande ändringar, nödvändiga för att upprätthålla öve-
rensstämmelse mellan grundlagsdokumenten för RIBI och RI:s grundlag och 
stadgar, anses vara vidtagna i grundlagsdokumenten för RIBI.

14.030.3. Ändringar i RIBI:s stadgar
RIBI:s stadgar kan ändras såsom föreskrivs i RIBI:s grundlag och i RI:s grund-
lagsdokument. Sådana ändringar skall överensstämma med RIBI:s grundlag 
och RI:s grundlagsdokument.

Paragraf 15 Distrikt
15.010. Så inrättas ett distrikt
15.020. Distriktssamrådet
15.030. Utbildningsseminarium för tillträdande klubbpresidenter (PETS)
15.040. Distriktskonferensen
15.050. Röstning vid konferensen
15.060. Distriktets finanser
15.070. En nominerad guvernörskandidats kvalifikationer
15.080. Guvernörens kvalifikationer
15.090. Guvernörens uppgifter
15.100. Uppgifter för en guvernör i RIBI
15.110. Avsättning från ämbete
15.120. Poströstning i distriktet

15.010. Så inrättas ett distrikt
Styrelsen är bemyndigad att gruppera klubbarna i distrikt. Presidenten skall 
utfärda en förteckning över distrikten och deras gränser. Styrelsen bestäm-
mer när en förteckning skall utfärdas. Styrelsen kan dela in en e-klubb i vilket 
distrikt som helst utan hänsyn till gränserna för sådant distrikt. Det får inte 
finnas fler än två e-klubbar i ett distrikt. Styrelsen kan ta bort eller ändra grän-
serna för ett distrikt som har färre än 33 klubbar eller färre än 1 200 rotarianer. 
Inga ändringar skall göras beträffande gränserna för ett distrikt med 33 eller 
fler klubbar och 1 200 eller fler rotarianer, om majoriteten av det totala antalet 
klubbar i distriktet är emot ändringen. Styrelsen kan ta bort eller ändra grän-
serna för ett distrikt endast efter att ha rådgjort med guvernörerna och klub-
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barna i de berörda distrikten och gett dem skäliga möjligheter att lämna rekom-
mendationer beträffande den föreslagna ändringen. Styrelsen skall ta hänsyn 
till geografiska gränser, möjligheter till tillväxt för distriktet och kulturella, 
ekonomiska, språkinriktade och andra relevanta faktorer.

Interimsföreskrifter med avseende på moment 15.010.
Enligt lagstadganden 10-167 som antogs vid lagrådet 2010, och ändrade  
moment 15.010., skall siffran 33 vara 30 och siffran 1 200 vara 1 000 till och  
med 1 juli, 2012, på bägge ställen där dessa nämns.

15.010.1. Klubbar inom samma område
I stad, samhälle eller kommun där det finns flera klubbar får dessa inte inde-
las i olika distrikt utan godkännande av majoriteten av de berörda klubbarna. 
Klubbar på samma ort med kringliggande område, som inte är e-klubbar, har 
rätt att tillhöra samma distrikt. Denna rättighet kan drivas genom ansökan 
till styrelsen av en majoritet av sagda klubbar. När styrelsen erhållit en sådan 
ansökan, skall den inom två år överföra klubbarna till samma distrikt.

15.020. Distriktssamrådet
Ett distriktssamråd, som kan vara ett samråd för flera distrikt, skall hållas varje 
år, helst i mars, april eller maj, för att utbilda klubbledare för att de skall ha nöd-
vändiga kunskaper och motivation för att: bibehålla och/eller utöka medlems-
basen, genomföra framgångsrika projekt som inriktas på behov i det egna sam-
hället och i samhällen i andra länder och stödja Rotary Foundation både genom 
att delta i programmen och med ekonomiska bidrag. Tillträdande guvernören 
är ansvarig för distriktssamrådet. Distriktssamrådet skall planeras och genom-
föras under tillträdande guvernörens direkta överinseende och ledning. Under 
särskilda omständigheter kan styrelsen tillåta att distriktssamrådet hålls vid en 
annan tidpunkt än vad som föreskrivs ovan. Särskilt inbjudna är tillträdande 
presidenter och klubbmedlemmar, som utsetts av de tillträdande presidenterna 
att inneha viktiga ledarpositioner i klubbarna under det kommande året.

15.030. Utbildningsseminarium för tillträdande klubbpresidenter (PETS)
Ett utbildningsseminarium för tillträdande presidenter (PETS), som kan vara ett 
seminarium för flera distrikt, skall genomföras för att informera och utbilda till-
trädande klubbpresidenter i distriktet, såsom beslutats av styrelsen. PETS skall 
hållas varje år, helst i februari eller mars. Tillträdande guvernören är ansvarig 
för PETS. PETS skall planeras och genomföras under tillträdande guvernörens 
direkta överinseende och ledning.

15.040. Distriktskonferensen

15.040.1. Tid och plats
En konferens med rotarianerna i varje distrikt skall hållas årligen på tid och 
plats som överenskommits mellan guvernören och flertalet av distriktets klubb-
presidenter. Datumet för konferensen får inte sammanfalla med distriktssamrå-
det, International Assembly eller RI:s internationella Convention. Styrelsen kan 
medge att två eller flera distrikt håller sina konferenser gemensamt.

15.040.2. Val av plats för distriktskonferensen
Så snart en guvernör har nominerats av distriktet och generalsekreteraren 
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underrättats om nomineringen, kan den distriktskonferens som skall hållas 
under den tillträdande guvernörens ämbetsår planeras på förhand. Den nomin-
erade guvernören och majoriteten av de tjänstgörande klubbpresidenterna i dis-
triktet måste vara införstådda med val av plats för konferensen. Med styrelsens 
godkännande kan ett distrikt även välja platsen för distriktskonferensen, som 
skall hållas under den tillträdande guvernörens ämbetsår, genom röstning där 
den nominerade guvernören och en majoritet av de rotarianer, som skall tjänst-
göra som klubbpresidenter under samma år, deltar. Om en klubb ännu inte valt 
sin tillträdande president skall den tjänstgörande presidenten delta i omröstnin-
gen för val av plats för konferensen.

15.040.3. Konferensens beslut
En distriktskonferens kan anta rekommendationer i frågor av betydelse för 
distriktet, förutsatt att en sådan åtgärd överensstämmer med grundlagen och 
dessa stadgar och står i samklang med Rotarys anda och principer. Varje dis-
triktskonferens skall överlägga och fatta beslut i alla ärenden som föreläggs den 
av styrelsen och kan anta resolutioner om sådana ärenden.

15.040.4. Konferensens sekreterare
Efter rådgörande med värdklubbens president utser guvernören en sekreter-
are för konferensen. Konferenssekreteraren skall i samarbete med guvernören 
planera konferensen och skriva protokoll över förhandlingarna.

15.040.5. Konferensrapport
Inom 30 dagar efter att distriktskonferensen avslutats skall guvernören eller 
den fungerande ordföranden jämte sekreteraren ställa samman och gemensamt 
underteckna en skriftlig rapport över konferensförhandlingarna. De skall 
skicka tre exemplar av rapporten till generalsekreteraren och ett exemplar till 
sekreteraren i var och en av klubbarna i distriktet.

15.050. Röstning vid konferensen

15.050.1. Elektorer (valmän)
Varje klubb i ett distrikt skall utse, befullmäktiga och till den årliga distrikts-
konferensen sända minst en elektor. En klubb med mer än 25 medlemmar har 
rätt till ytterligare en elektor för varje 25-tal medlemmar eller större del av detta 
antal. Det innebär att en klubb med upp till 37 medlemmar har rätt till en elek-
tor, en klubb med 38 till 62 medlemmar har rätt till två elektorer, en klubb med 
63 till 87 medlemmar har rätt till tre elektorer och så vidare. Det tillåtna antalet 
röster för varje klubb skall baseras på klubbens medlemsantal enligt den senas-
te halvårsinbetalningen som föregår omröstningen. En klubb vars medlemskap 
i RI suspenderats av styrelsen har inte rätt till någon elektor. Alla elektorer skall 
vara medlemmar i klubben. En elektor måste vara närvarande under distrikts-
konferensen för att kunna rösta.

15.050.2. Röstningsförfarande vid konferensen
Alla medlemmar i god ställning i en klubb i ett distrikt, som är närvarande 
vid distriktskonferensen, skall ha rätt att rösta i alla frågor som kommer upp 
till omröstning vid distriktskonferensen, med undantag för val av guvernörs-
kandidat, val av en ledamot och ersättare till nomineringskommittén för 
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RI-styrelseledamot, sammansättning och direktiv för kommittén för nomine-
ring av guvernör, val av representant och ersättare för distriktets klubbar i 
lagrådet och beslut beträffande summan för per capita-avgiften. Alla elekto-
rer har dock rätt att begära votering i varje fråga som föreläggs konferensen. 
Röstningen skall i sådant fall begränsas till elektorer. Vid omröstning för att 
välja guvernörskandidat (nominerad guvernör) skall alla röster från en klubb 
som har mer än en röst avläggas för samma kandidat.

15.050.3. Ombud (proxy)
En klubb kan utse ett ombud för frånvarande elektorer. Klubben måste inhämta 
guvernörens godkännande av ombudet. Ett ombud kan vara en annan medlem 
i klubben eller en medlem i en annan klubb i det distrikt där klubben ingår. Val 
av ombud måste bekräftas av presidenten och sekreteraren i den berörda klub-
ben. Ombudet har rätt att rösta i stället för de frånvarande elektorer som han/
hon representerar, vid sidan av rätten att avlägga andra röster som ombudet 
eventuellt har.

15.060. Distriktets finanser

15.060.1. Distriktskassan
Alla distrikt har rätt att inrätta en kassa kallad ”distriktskassa” för att finan-
siera distriktsstödda projekt samt för administrering och utveckling av Rotary i 
distriktet. För att inrätta en distriktskassa fordras beslut i form av en resolution 
vid distriktskonferensen.

15.060.2. Godkännande av per capita-avgift
För finansiering av distriktskassan svarar distriktets alla klubbar genom uttax-
ering av en per capita-avgift på klubbarnas medlemmar. Storleken på denna 
avgift skall beslutas av
 (a) distriktssamrådet med godkännande av tre fjärdedelar av närvarande 

tillträdande presidenter, förutsatt att om en tillträdande president 
har befriats från närvaro vid distriktssamrådet av den tillträdande 
guvernören i enlighet med paragraf 10, moment 5(c) i Enhetlig grundlag 
för rotaryklubbar, skall den representant som utsetts för att ersätta den 
tillträdande presidenten ha rätt att rösta i den tillträdande presidentens 
ställe eller, om distriktet så väljer,

 (b) distriktskonferensen med majoritet av de elektorer som är närvarande 
och röstar eller,

 (c) om distriktet så väljer, distriktets utbildningsseminarium för tillträdande 
klubbpresidenter (PETS) med godkännande av tre fjärdedelar av de 
tillträdande klubbpresidenterna som är närvarande, förutsatt att om 
en tillträdande president har befriats från närvaro av den tillträdande 
guvernören i enlighet med paragraf 10, moment 5(c) i Enhetlig grundlag 
för rotaryklubbar, skall den representant som utsetts för att ersätta den 
tillträdande presidenten ha rätt att rösta i den tillträdande presidentens 
ställe.

15.060.3. Per capita-avgift
Betalning av per capita-avgifter är obligatorisk för alla klubbar i distriktet. 
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Guvernören skall till styrelsen meddela namnet på varje klubb som under mer 
än sex månader underlåtit att betala per capita-avgifterna. Styrelsen skall frånta 
en sådan klubb all RI-service tills per capita-avgifterna betalats.

15.060.4. Årlig redogörelse för och rapport om distriktets finanser
Guvernören måste varje år skicka ut en årlig redovisning och rapport om 
distriktets ekonomi till alla klubbar i distriktet, inom tre månader efter det att 
guvernören avslutat sitt ämbetsår. Sådan redovisning och rapport kan gransk-
as av en kvalificerad räkenskapsgranskare eller av en distriktskommitté för 
granskning, såsom kan beslutas av distriktskonferensen. Om en distriktskom-
mitté för granskning väljs måste den:
 (a) vara sammansatt av minst tre medlemmar,

 (b) ha endast aktiva rotarianer som medlemmar,

 (c) ha minst en medlem som är förutvarande guvernör eller en person med 
erfarenhet av revision/granskning,

 (d) inte tillåta följande personer att tjänstgöra i revisions-/gransknings-
kommittén under det år under vilket de tjänstgör på följande poster: 
guvernör, skattmästare, underskriftsberättigade till distriktets 
bankkonton och ledamöter i finanskommittén, 

 (e) låta ledamöterna väljas av distriktet, i enlighet med de procedurregler 
som fastställts av distriktet.

Den årliga redovisningen och rapporten skall innehålla, men inte begränsas till 
detaljerad information om:
 (a) alla distriktets intäkter (från RI, Rotary Foundation, distrikt och klubbar),

 (b) alla medel som mottagits av distriktet eller på distriktets vägnar från 
insamlingsaktiviteter,

 (c) bidrag som mottagits från Rotary Foundation eller medel från Rotary 
Foundation avsedda för viss användning i distriktet,

 (d) alla distriktskommittéers finansiella transaktioner, 

 (e) alla distriktsguvernörens finansiella transaktioner – utförda av honom/
henne eller på distriktets vägnar, 

 (f) alla utbetalningar av distriktets medel,

 (g) alla medel guvernören mottagit från RI.

Den årliga redovisningen och rapporten skall framläggas till diskussion och 
antagande under nästkommande distriktsmöte, till vilket alla klubbar har rätt 
att skicka en representant och för vilket meddelande har skickats ut 30 dagar 
i förväg om att redovisningen och rapporten om distriktets finanser skall pre-
senteras för diskussion och antagande. Om inget sådant distriktsmöte hålls, 
skall redovisningen och rapporten framläggas för diskussion och antagande vid 
nästa distriktskonferens.

15.070. En nominerad guvernörskandidats kvalifikationer
Varje nominerad guvernör, såvida han/hon inte speciellt befriats av styrelsen, 
måste vara rotarian och ha följande kvalifikationer vid tiden då han/hon utses 
till kandidat:
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15.070.1. Rotarian i god ställning
Kandidaten måste vara medlem i god ställning i en fungerande klubb i distriktet.

15.070.2. Rotarian som fullt kvalificerad medlem
Kandidaten måste vara fullt kvalificerad för sagda medlemskap efter strikt till-
lämpande av för medlemskapet gällande bestämmelser och hans/hennes klas-
sifikations okränkbarhet måste vara utom all diskussion.

15.070.3. Rotarians kvalifikationer som förutvarande klubbpresident
Kandidaten måste ha tjänstgjort som president i en klubb under en hel ämbets-
period eller ha varit den första presidenten i en ny klubb och ha tjänstgjort 
under hela perioden från den dagen klubben grundades till 30 juni, förutsatt att 
den perioden är minst sex månader.

15.070.4. Rotarians möjligheter att utföra guvernörens uppgifter
Kandidaten måste vara fullt införstådd med samt fysiskt och på annat sätt 
kapabel att fullgöra de förpliktelser och ta på sig det ansvar som medföljer 
guvernörens ämbete i enlighet med moment 15.090.

15.070.5. Rotarians bekräftelse av kvalifikationer
Kandidaten måste visa att han/hon informerat sig om en guvernörs kvalifika-
tioner, plikter och ansvar enligt stadgarna och till RI, genom generalsekreter-
aren, sända in en undertecknad bekräftelse på att han/hon klart inser vilka 
kvalifikationer, plikter och vilket ansvar som åligger guvernören. Bekräftelsen 
skall också ange att han/hon anser sig vara kvalificerad till guvernörsämbetet 
och är villig och i stånd att påta sig de skyldigheter och det ansvar som detta 
ämbete innebär, och att uppfylla dem samvetsgrant.

15.080. Guvernörens kvalifikationer
En guvernör, såvida han/hon inte speciellt befriats av styrelsen, måste vid tiden 
för ämbetsperiodens början ha varit närvarande vid International Assembly 
under hela den tid det pågår, ha varit medlem i en eller flera rotaryklubbar 
under minst sju år och inneha kvalifikationerna enligt moment 15.070.

15.090. Guvernörens uppgifter
Guvernören är RI:s ämbetsman i distriktet och fullföljer sitt uppdrag under 
styrelsens allmänna kontroll och överinseende. Guvernören är skyldig att 
främja Rotarys syfte genom att leda och ha överinseende över klubbarna i sitt 
distrikt. Guvernören skall samarbeta med distrikts- och klubbledarna för att 
uppmuntra till deltagande i Distriktets ledarskapsplan, såsom den kan komma 
att utvecklas av styrelsen. Guvernören skall inspirera och motivera klubbarna 
i distriktet. Guvernören skall också säkerställa kontinuiteten i distriktet genom 
att samarbeta med förutvarande, tjänstgörande och tillträdande distriktsledare 
för att främja effektiva klubbar. Guvernören är ansvarig för följande verksamhet 
i distriktet:
 (a) bilda nya klubbar,

 (b) stärka befintliga klubbar,

 (c) främja medlemstillväxten genom att arbeta tillsammans med 
distriktsledarna och klubbpresidenterna för att sätta upp realistiska mål 
för tillväxten för var och en av klubbarna i distriktet,
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 (d) stödja Rotary Foundation genom att uppmuntra till deltagande i 
programmen och till finansiella bidrag,

 (e) främja kamratskapliga relationer mellan klubbarna i distriktet och mellan 
klubbarna och RI,

 (f) planera för och presidera vid distriktskonferensen samt bistå 
den tillträdande guvernören med planering och förberedelser 
för utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och 
distriktssamrådet,

 (g) ordna ett möte, enskilt eller för flera klubbar, i samband med det officiella 
besöket som genomförs någon gång under året, vid en tidpunkt som på 
bästa sätt drar fördel av guvernörens närvaro för att:

 1.  dra uppmärksamheten till viktiga rotaryfrågor,

 2.  särskilt uppmärksamma svaga klubbar och klubbar med problem,

 3.  motivera rotarianer att delta i serviceverksamhet,

 4.  personligen uppmärksamma rotarianers utomordentliga insatser i 
distriktet,

 (h) utge ett månadsbrev riktat till alla klubbpresidenter och klubbsekreterare 
i distriktet,

 (i) avge rapport till RI utan dröjsmål i frågor som presidenten eller styrelsen 
önskar få belysta,

 (j) till tillträdande guvernören, snarast möjligt efter att han eller hon 
har valts, och före International Assembly, överlämna all erforderlig 
information beträffande tillståndet i distriktets klubbar och ge förslag till 
lämpliga åtgärder för att stärka klubbarna,

 (k) se till att distriktsnomineringar och val genomförs i enlighet med RI:s 
grundlag, dessa stadgar och riktlinjer fastställda av RI,

 (l) regelbundet inhämta information om verksamheten i rotary-
organisationer i distriktet (vänskapsutbyten, intercountrykommittéer, 
globala nätverksgrupper, etc.),

 (m) överlämna för kontinuiteten erforderliga distriktshandlingar till den 
tillträdande guvernören,

 (n) uppfylla alla sådana förpliktelser som medföljer ansvaret som RI:s 
ämbetsman.

15.100. Uppgifter för en guvernör i RIBI
Guvernörens skyldigheter i RIBI skall uppfyllas i överensstämmelse med 
rådande praxis i detta område under det allmänna rådets ledning och i enlighet 
med grundlagen och stadgarna för RIBI. Guvernören skall även utan dröjsmål 
avge rapport till RI i frågor, som presidenten eller styrelsen önskar få belysta, 
och han/hon skall uppfylla alla sådana förpliktelser, som medföljer ansvaret 
som RI:s ämbetsman i distriktet.
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15.110. Avsättning från ämbete
Presidenten kan avsätta en guvernör från hans/hennes ämbete om presi-
denten anser att guvernören inte utför sina uppgifter och påtar sig det ansvar 
som posten som guvernör medför. Presidenten skall i sådana fall informera 
guvernören och meddela honom/henne att han/hon har 30 dagar att anföra 
skäl till varför han/hon inte bör skiljas från sitt ämbete. Om efter dessa 30 
dagar sagda guvernör inte har framlagt vägande skäl, enligt presidentens bedö-
mande, har presidenten rätt att skilja guvernören från ämbetet. En guvernör 
som på detta sätt avsatts skall inte betraktas som förutvarande guvernör.

15.120. Poströstning i distriktet
Alla beslut och val vid en distriktskonferens eller ett distriktssamråd, som 
specificeras i dessa stadgar, kan genomföras av klubbarna i ett distrikt genom 
poströstning. Sådan poströstning skall genomföras så vitt möjligt i enlighet 
med föreskrifterna i moment 13.040.

Paragraf 16 Kommittéer
16.010. Antal och tjänstgöringsperiod
16.020. Ledamöter
16.030. Sammanträden
16.040. Särskilda kommittéer
16.050. Tjänstgöringsperiod
16.060. Kommittésekreterare
16.070. Beslutsmässighet (quorum)
16.080. Handläggande av ärenden genom meddelande
16.090. Befogenheter
16.100. Kommittén för strategisk planering
16.110. Revisionskommitté
16.120. Kommitté för granskning av verksamheten

16.010. Antal och tjänstgöringsperiod
Styrelsen skall tillsätta ständiga kommittéer för kommunikation, grundlag och 
stadgar, Convention, distriktsindelning, valgranskning, finanser och Rotaract 
och Interact och sådana andra kommittéer som styrelsen kan komma att  
besluta om i RI:s intresse. Antal och tjänstgöringsperioder för de ständiga kom-
mittéerna skall vara som följer: (1) kommunikation – består av sex ledamöter, 
varav två utnämns för tre år varje år, (2) grundlag och stadgar – består av tre 
ledamöter, varav en skall utses varje år för en tjänstgöringsperiod av tre år, 
utom under det år lagrådet sammanträder då ledamöterna skall vara fyra, med 
den senaste förutvarande ledamoten som tjänstgör ett fjärde år i kommittén,  
(3) Convention – består av sex ledamöter, varav en skall vara ordförande i vär-
dens organisationskommitté för RI:s årliga Convention, (4) distriktsindelning 
– består av tre ledamöter, av vilka en skall utnämnas årligen ur styrelsen för 
en tjänstgöringsperiod av tre år, (5) valgranskning – består av sex ledamöter 
som alla skall tjänstgöra tre år, varav två medlemmar utses varje år, (6) finans – 
består av åtta ledamöter, av vilka sex skall tjänstgöra tre år med två ledamöter 
som utses varje år och RI:s skattmästare och en styrelseledamot som utses av 
styrelsen, vilka båda skall tjänstgöra ett år som icke-röstande ledamöter och 
(7) Rotaract och Interact – består av sex ledamöter, som alla skall tjänstgöra tre 
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år, med två medlemmar som utses varje år plus minst tre rotaractmedlemmar. 
Antalet ledamöter i kommittéerna och ledamöternas tjänstgöringsperioder, 
med undantag av de ständiga kommittéerna, skall fastställas av styrelsen i 
enlighet med föreskrifterna i moment 16.050. nedan. Styrelsen skall föreskriva 
åligganden och befogenheter för alla kommittéer och, med undantag av de 
ständiga kommittéerna, sörja för kontinuitet bland kommittéledamöterna från 
ett år till ett annat.

16.020. Ledamöter
Såvida inget annat anges i dessa stadgar, skall presidenten tillsätta ledamöterna 
i kommittéer och eventuella underkommittéer till kommittéerna efter sam-
råd med styrelsen. Han/hon skall också utse ordföranden i alla kommit-
téer och underkommittéer. Presidenten skall vara ex officio medlem i alla 
RI-kommittéer.

16.030. Sammanträden
Såvida inte annat anges i dessa stadgar, skall kommittéer och underkommittéer 
sammanträda vid tid och på plats och på sådan varsel som presidenten beslutar. 
Majoriteten av alla ledamöter i en kommitté utgör beslutsmässigt antal och de 
beslut som majoriteten av ledamöterna fattar, som är närvarande vid ett sam-
manträde där beslutsmässigt antal är närvarande, skall betraktas som beslut 
fattat av kommittén eller underkommittén.

16.040. Särskilda kommittéer
Föreskrifterna i moment 16.010. - 16.030. gäller inte för någon nomineringskom-
mitté eller en kommitté som sammansatts enligt moment 16.100. och 16.120.

16.050. Tjänstgöringsperiod
En person skall inte vara valbar att tjänstgöra i samma RI-kommitté i mer än tre 
år, förutom när annorlunda föreskrivs i dessa stadgar. En person som har tjänst-
gjort i en kommitté i tre år skall inte kunna väljas till en ny mandattid i samma 
kommitté. Föreskrifterna i det här momentet gäller inte för ex officio ledamöter 
i någon kommitté eller för ledamöter i ad hoc-kommittéer. Oaktat ovanstående 
kan presidenten till ordförande i en kommitté för Convention utse en rotarian 
som tidigare tjänstgjort i två år som ledamot i en kommitté för Convention, 
men som inte tidigare tjänstgjort som ordförande.

16.060. Kommittésekreterare
Generalsekreteraren är sekreterare i alla kommittéer, såvida inte annorlunda 
anges i dessa stadgar eller beslutas av styrelsen, när den tillsätter kommit- 
téerna. Generalsekreteraren har rätt att utse en annan person att tjänstgöra i 
hans/hennes ställe.

16.070. Beslutsmässighet (quorum)
Majoriteten av en kommittés ledamöter utgör beslutsmässigt antal vid alla 
kommitténs sammanträden, såvida inte annorlunda anges i dessa stadgar eller 
beslutas av styrelsen, när den tillsätter kommittéerna.

16.080. Handläggande av ärenden genom meddelande
En kommitté kan handlägga ärenden med hjälp av alla användbara meddelel-
semedel i av styrelsen fastställda former, såvida inte annorlunda anges i dessa 
stadgar.
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16.090. Befogenheter
Alla kommittéers aktiviteter och verksamhet är underställda styrelsens kontroll 
och övervakning enligt stycke 5.040.2. Alla kommittéers beslut och åtgärder 
skall underligga styrelsens godkännande, förutom det beslut som fattas av 
nomineringskommittén för president när den väljer nominerad presidentkan-
didat till RI. Styrelsen har dock rätt att utöva rättskipning över alla beslut och 
åtgärder som strider mot föreskrifterna i momenten 10.060. samt 10.070.

16.100. Kommitté för strategisk planering
Styrelsen skall tillsätta en kommitté för strategisk planering som skall vara 
sammansatt av sex ledamöter, varav fyra skall tjänstgöra en enda ämbetspe-
riod på sex år med två ledamöter som utses var tredje år och varav två skall 
vara ledamöter i RI-styrelsen och utses årligen. Ingen ledamot i kommittén får 
vara förutvarande president eller tjänstgörande ledamot i Rotary Foundations 
styrelse. Kommitténs ledamöter skall väljas så att deras kvalifikationer skapar 
jämvikt mellan erfarenhet av långtidsplanering, RI:s program och verksamhet 
samt management inom finanssektorn. Kommittén skall sammanträda en gång 
per år vid en tidpunkt och på plats och med kallelse som presidenten, styrelsen 
eller kommitténs ordförande kan komma att besluta om och, om så bedöms 
nödvändigt av presidenten eller styrelsen, vid ytterligare tillfällen under året, 
vid sådan tidpunkt och på plats och med sådan kallelse som presidenten eller 
styrelsen kan besluta om. Kommittén för strategisk planering skall utveckla, 
rekommendera och uppdatera en strategisk plan att övervägas av styrelsen, 
minst vart tredje år genomföra en undersökning bland rotarianer och klub-
bar för att fullgöra sin uppgift att granska och lämna rekommendationer till 
styrelsen i samband med den strategiska planen, gå igenom med och råda den 
tillträdande presidenten beträffande programmet för det kommande året för att 
avgöra om programmet ifråga överensstämmer med den strategiska planen och 
påta sig andra uppgifter som tilldelas kommittén av styrelsen; kommittén skall 
ta hänsyn till studier beträffande förändringar i antalet tänkbara rotarianer på 
varje kontinent, inklusive länder som snart öppnas för utbredning av Rotary, 
för att kunna förutsäga betydelsen av sådana förändringar för medlemskapet i 
varje zon.

Interimsföreskrifter med avseende på moment 16.100.
Ändringar av moment 16.100. som antagits vid lagrådet 2010 enligt lagrådets 
lagstadganden 10-173, skall implementeras av styrelsen på sådant sätt som 
denna anser vara lämpligt.

16.110. Revisionskommitté (audit committee)
Styrelsen skall tillsätta en revisionskommitté sammansatt av sju ledamöter, 
varav alla skall vara oberoende och ha finansiella kunskaper. Bland ledamö-
terna i kommittén skall ingå tre tjänstgörande ledamöter i styrelsen som utses 
varje år av styrelsen och två tjänstgörande ledamöter i Rotary Foundations 
styrelse som utses årligen av styrelsen. Dessutom skall kommittén inklu-
dera två medlemmar som utses av styrelsen som varken skall vara medlem-
mar i RI-styrelsen eller i Rotary Foundations styrelse och som skall tjänst-
göra under en enda sexårsperiod med en medlem som utses vart tredje år. 
Revisionskommittén skall granska och när så lämpligt till styrelsen rapportera 
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om alla RI:s och Rotary Foundations finansiella rapporter, den externa revi-
sionen, systemet för intern kontroll, den interna revisionen och andra ärenden 
i samband därmed. Kommittén skall sammanträda upp till tre gånger om 
året vid tidpunkter och på platser och med sådan kallelse som presidenten, 
styrelsen eller kommitténs ordförande kan komma att besluta om och, om så 
bedöms nödvändigt av presidenten eller kommitténs ordförande, vid ytter-
ligare tillfällen under året vid sådana tidpunkter och på sådana platser och 
med sådan kallelse som presidenten eller kommitténs ordförande kan besluta 
om. Ordföranden i kommittén för granskning av verksamheten eller person 
som utses av ordföranden skall tjänstgöra som förbindelselänk till kommittén. 
Kommittén, som endast skall tjänstgöra i rådgivande ställning till RI-styrelsen 
och Foundations styrelse, skall fungera under sådana direktiv som inte strider 
mot föreskrifterna i det här momentet och som kan komma att föreskrivas av 
styrelsen.

Interimsföreskrifter med avseende på moment 16.110.
Ändringar av moment 16.110. som antagits vid lagrådet 2010 enligt lagrådets 
lagstadganden 10-172, skall implementeras av styrelsen på sådant sätt som 
denna anser vara lämpligt.

16.120. Kommitté för granskning av verksamheten (operations review committee)
Styrelsen skall tillsätta en kommitté för granskning av verksamheten som skall 
bestå av sex ledamöter, av vilka alla skall tjänstgöra en ämbetsperiod som inte 
överstiger 6 år, med två ledamöter som tillsätts vartannat år såsom lämpligt 
för att upprätthålla en kommitté med sex ledamöter. Ingen ledamot i kom-
mittén får vara förutvarande president eller tjänstgörande ledamot i RI:s eller 
Foundations styrelser. Kommitténs ledamöter skall väljas så att deras kvalifika-
tioner skapar jämvikt i kommittén mellan rotarianers erfarenhet av företagsled-
ning, ledarutveckling och ledande uppgifter inom finanssektorn. Kommittén 
skall sammanträda upp till tre gånger om året vid tidpunkter och på platser 
och med sådan kallelse som presidenten, styrelsen eller kommitténs ordförande 
kan komma att besluta och, om så bedöms nödvändigt av presidenten eller sty-
relsen, vid ytterligare tillfällen under året vid sådana tidpunkter och på sådana 
platser och med sådan kallelse som presidenten eller styrelsen kan besluta 
om. Kommittén för granskning av verksamheten kan granska alla finansiella 
angelägenheter, inklusive men inte begränsat till RI:s finansiella rapporter, 
externa revision, internt system för bokföringskontroll samt intern revision och 
skall granska effektiviteten av löpande verksamhet, administrativa förfaranden 
och ”uppförandekodex” samt andra ärenden som gäller verksamheten eller RI:s 
finanser, såsom nödvändigt. Kommittén skall endast tjänstgöra i rådgivande 
ställning till styrelsen och skall fungera under sådana direktiv som inte strider 
mot föreskrifterna i det här momentet och som kan komma att föreskrivas av 
styrelsen. Kommittén för granskning av verksamheten skall rapportera direkt 
till hela styrelsen.

Paragraf 17 Kamerala ärenden
17.010. Räkenskapsår
17.020. Klubbrapporter
17.030. Medlemsavgifter
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17.040. Betalningsdag
17.050. Budget
17.060. Femårsprognos
17.070. Revision
17.080. Rapport
17.090. Resor

17.010. Räkenskapsår
RI:s räkenskapsår börjar 1 juli och slutar 30 juni.

17.020. Klubbrapporter
Varje klubb skall årligen 1 juli och 1 januari till styrelsen rapportera antalet 
medlemmar. Formuläret skall undertecknas av klubbens president och sekreter-
are samt insändas till generalsekreteraren.

17.030. Medlemsavgifter

17.030.1. Medlemsavgifter
Varje klubb skall till RI betala medlemsavgifter för var och en av dess medlem-
mar som följer: 25,00 USD för varje halvår under 2010-2011, 25,50 USD för varje 
halvår under 2011-2012, 26,00 USD för varje halvår under 2012-2013, 26,50 för 
varje halvår under 2013-2014 och därefter, förutsatt att alla klubbar varje halvår 
till RI betalar minst 250,00 USD under 2010-2011, 255,00 USD under 2011-2012, 
260,00 USD under 2012-2013 och 265,00 USD under 2013-2014 och därefter. 
Avgifterna skall förbli oförändrade tills de ändras av lagrådet.

17.030.2. Ytterligare avgifter
Varje klubb skall varje år betala en tilläggsavgift till RI för var och en av dess 
medlemmar uppgående till 1,00 USD, eller sådan annan summa, som beslutas 
av styrelsen och som är tillräcklig för att betala de förväntade kostnaderna för 
nästa planmässiga lagråd. Om en klubb har färre än 10 medlemmar, skall klub-
ben betala ytterligare per capita-avgifter upp till en summa som motsvarar den 
summa klubben skulle ha betalt om den haft 10 medlemmar. För den händelse 
ett extra lagrådsmöte sammankallas, skall ytterligare per capita-avgifter beta-
las in för att täcka kostnaderna i samband med sådant lagråd, så snart det är 
praktiskt möjligt efter lagrådsmötet. Sådana ytterligare avgifter skall behandlas 
separat och endast användas för att betala kostnaderna för representanter som 
deltar i lagrådet och administrativa kostnader för lagrådet, såsom beslutas av 
styrelsen. Styrelsen skall tillhandahålla klubbarna en redogörelse över intäkter 
och kostnader.

17.030.3. Återbetalning av avgifter
Styrelsen kan till en klubb restituera den del av sagda avgifter som styrelsen 
anser befogat.

17.030.4. Avgifter som betalas av RIBI
Varje klubb i RIBI skall betala sina per capita-avgifter till RI genom RIBI, som 
verkar på RI:s vägnar, såsom stadgas i stycke 17.030.1. Av det sammanlagda 
beloppet per capita-avgifter, som varje halvår betalas till RI av klubbarna i RIBI, 
enligt bestämmelserna i stycke 17.030.1., skall RI behålla minst hälften för den 
andel av kostnaderna som RI årligen utger för klubbarnas räkning i RIBI. Åter-
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stoden av dessa klubbars per capita-avgifter skall anslås till och behållas av 
RIBI.

17.030.5. Procentsats som behålls av RI
Summan för per capita-avgifterna, som enligt stycke 17.030.4. halvårsvis betalas 
av klubbarna i RIBI att behållas av RI, skall årligen bestämmas av styrelsen 
och per capita-avgifterna från klubbarna skall anpassas för närmast följande år. 
Detta styrelsebeslut skall fattas med utgångspunkt från RI:s kostnader för klub-
barnas räkning i RIBI under det föregående året, inbegripet dessas proportio-
nella andel i RI:s allmänna administrationskostnader för främjandet av Rotarys 
program över hela världen. Till detta belopp skall följande belopp läggas: 1,25 
USD för varje halvår under 2010-2011, 1,50 USD för varje halvår under 2011-2012, 
1,75 USD för varje halvår under 2012-2013 och 2,00 USD för varje halvår under 
2013-2014 och därefter, som utgör ett bidrag till RI:s icke öronmärkta nettotill-
gångar. Detta tilläggsbelopp skall granskas minst vart sjätte år för att fastställa 
om beloppet bör höjas, förbli detsamma eller sänkas, med hänsyn till erfaren-
heter beträffande räkenskaper från föregående år, nuvarande läge eller omstän-
digheter inom överskådlig framtid.

17.030.6. Anpassning av medlemsavgifter
Om ett lands valuta är så starkt deprecierad, att klubbarna i landet skulle nöd-
gas betala onormalt stora belopp i sin egen valuta för att täcka sina åligganden 
gentemot RI, kan styrelsen medge jämkning av de belopp som klubbarna i 
sagda land skall betala.

17.040. Betalningsdag

17.040.1. Förfallodag för medlemsavgifter
Medlemsavgifterna förfaller till betalning enligt stycke 17.030.1. den 1 juli och  
1 januari varje år. Medlemsavgifter som skall betalas enligt stycke 17.030.2. för-
faller till betalning 1 juli.

17.040.2. Pro rata medlemsavgifter
För varje medlem som har valts till medlemskap i en klubb, skall klubben betala 
pro rata medlemsavgifter tills nästa halvårsperiod börjar för vilken avgifter skall 
betalas. Den summa som skall betalas för varje fullständig månad som medlem 
skall vara en tolftedel av per capita-avgiften. Pro rata medlemsavgifter skall 
inte betalas av en klubb för en rotarian som flyttar eller för en tidigare medlem 
av en annan klubb, såsom beskrivs i moment 4.030. Pro rata per capita-avgifter 
förfaller till betalning 1 juli och 1 januari. Dessa avgifter kan endast ändras av 
lagrådet.

17.040.3. Valuta
Medlemsavgifterna skall betalas till RI i US dollar; om betalningen är omöjlig 
eller opraktisk för någon klubb kan styrelsen medge betalning i annan valuta. 
Styrelsen kan även bevilja förlängd betalningstermin om ett extraordinärt läge 
så kräver.

17.040.4. Nya klubbar
En nybildad klubb är inte förpliktad att betala sina medlemsavgifter förrän från 
och med halvårsperioden som följer närmast efter det datum klubben blivit 
antagen till medlemskap i RI.
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17.050. Budget

17.050.1. Styrelsen fastställer budgeten
Styrelsen skall årligen anta en budget för RI för nästföljande räkenskapsår. De 
budgeterade, förväntade, totala kostnaderna skall inte överskrida de totala, 
förväntade intäkterna.

17.050.2. Revidering av budgeten
En sådan budget kan när som helst revideras av styrelsen, under förutsättning 
att de förutsedda, totala kostnaderna inte överskrider de totala, förutsedda 
intäkterna.

17.050.3. Budgeterade utbetalningar
Inga utbetalningar av RI:s medel får göras, såvida de inte ligger inom ramen 
för den budget som godkänts av styrelsen. Det skall åligga generalsekreteraren 
och ligga inom hans/hennes behörighet att övervaka att föreskrifterna i det här 
stycket följs.

17.050.4. Kostnader som överskrider de förutsedda intäkterna; extraordinära situationer 
och oförutsedda omständigheter
Styrelsen kan, om tre fjärdedelar av alla styrelsemedlemmar röstar för det, 
godkänna kostnader som överskrider de förutsedda intäkterna, men bara i 
extraordinära situationer och under oförutsedda omständigheter och under 
förutsättning att styrelsen inte ådrar sig kostnader som kan resultera i skulder 
som överskrider Rotary Internationals nettotillgångar. Utförlig information 
om sådana utbetalningar och de omständigheter som leder till dem skall av 
presidenten rapporteras till alla RI-ämbetsmän inom 60 dagar och till nästa 
Convention.

17.050.5. Publicering av RI:s årsbudget
RI:s budget skall antas i enlighet med föreskrifterna i stycke 17.050.1., skall pub-
liceras i sådan form som styrelsen beslutar och tillkännages alla rotaryklubbar 
inte senare än 30 september varje rotaryår.

17.050.6. Kostnader som överskrider förutsedda intäkter; allmän överskottsfond
Oaktat föreskrifterna i stycke 17.050.4., om vid något tillfälle den allmänna över-
skottsfonden överskrider 85 procent av den högsta nivån av årliga kostnader 
under de senaste tre åren, med undantag av de självtäckande kostnaderna 
under RI:s årliga Convention och lagrådet, kan styrelsen med tre fjärdedels 
majoritet godkänna utbetalning av summor som överskrider de förutsedda 
intäkterna, dock förutsatt att sådana utbetalningar inte skulle orsaka den 
allmänna överskottsfonden att sjunka under 100 % av sådan 85-procentsnivå. 
Detaljerad information om sådana utbetalningar och de omständigheter som 
leder till dem skall av presidenten rapporteras till alla RI-ämbetsmän inom 60 
dagar och till nästa Convention.

17.060. Femårsprognos

17.060.1. Årlig översikt av femårsprognosen
Varje år skall styrelsen ta ställning till en finansiell femårsprognos, som skall 
beskriva utvecklingen av RI:s totala intäkter och totala kostnader. Prognosen 
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skall också beskriva utvecklingen av RI:s tillgångar, ekonomiska förpliktelser 
och fonder.

17.060.2. Femårsprognosen skall föreläggas lagrådet
Femårsprognosen skall av styrelsen överlämnas till lagrådet som finansiell 
bakgrundsinformation till varje lagstiftningsförslag av finansiell natur.

17.060.3. Prognosens första år sammanfaller med lagrådet
När femårsplanen presenteras för lagrådet, skall det första av de fem åren vara 
det år, då lagrådet hålls.

17.060.4. Femårsprognosen skall presenteras under rotaryseminarier
Femårsprognosen skall presenteras av en RI-styrelseledamot eller annan repre-
sentant för styrelsen under varje rotaryseminarium och tas upp till diskussion.

17.070. Revision
Styrelsen skall minst en gång om året föranstalta om revision av RI:s räken- 
skaper. Granskningen skall utföras av auktoriserade revisorer eller andra behö-
riga granskningsmän i det land, den delstat eller den provins, där revisionen 
sker. Generalsekreteraren skall överlämna böckerna och verifikationerna för 
revision närhelst styrelsen så påfordrar.

17.080. Rapport
Generalsekreteraren skall publicera en reviderad årsrapport för RI inte 
senare än i slutet av den december månad som följer på räkenskapsårets slut. 
Rapporten skall, per enskilt ämbete, klart visa alla återbetalbara kostnader 
som betalats till och alla utbetalningar som gjorts på presidentens, tillträdande 
presidentens, nominerade presidentens och var och en av styrelsemedlemmar-
nas vägnar. Dessutom skall rapporten klart visa alla återbetalbara kostnader 
som betalats till och alla utbetalningar som gjorts på presidentkontorets väg-
nar. Rapporten skall dessutom innefatta kostnaderna för styrelsen, RI:s årliga 
Convention, varje större avdelning inom administrationen och driftskostna-
derna för sekretariatet och åtföljas av en redovisning som jämför var och en av 
ovanstående poster med den budget som antagits i enlighet med stycke 17.050.1. 
och, om nödvändigt, såsom reviderats i enlighet med stycke 17.050.2. Rapporten 
skall innehålla fullständiga detaljer då kostnaderna avviker med mer än 10 
procent från den ursprungliga budgeten för var och en av ovanstående poster. 
Rapporten skall delas ut till alla nuvarande och förutvarande RI-ämbetsmän 
och skall på begäran kunna erhållas av klubbarna. Rapporten för året, som 
omedelbart föregår ett lagråd, skall av generalsekreteraren skickas till alla 
ledamöter i lagrådet minst 30 dagar innan lagrådet öppnas.

17.090. Resor
Alla personer som reser på RI:s eller Rotary Foundations bekostnad utan hän-
syn till deras ämbete (tidigare eller nuvarande) eller resans syfte, (dock med 
undantag för förutvarande presidenter, presidenten, tillträdande presidenten, 
RI-styrelseledamöter, styrelseordföranden och ledamöter i Rotary Foundation-
styrelsen samt generalsekreteraren och deras respektive), skall få biljetter, eller 
ersättning för biljetter, i tillgänglig ekonomiklass för att uppfylla syftet med 
resan som görs för RI:s eller Rotary Foundations räkning. Eventuella ändringar 



i resplanen som görs för att passa personliga behov skall bekostas av resenären. 
Presidenten, tillträdande presidenten, Rotary Foundations styrelseordförande 
samt generalsekreteraren och deras respektive, skall, under deras tjänstgörings-
perioder, resa i högsta tillgängliga av affärsklass eller första klass och skall där-
efter resa i högsta tillgängliga av affärsklass eller ekonomiklass. Tjänstgörande 
styrelsemedlemmar skall under deras tjänstgöringsperioder resa i lägsta till-
gängliga av affärsklass eller första klass.

Paragraf 18 Namn och emblem
18.010. Bevara RI:s immateriella egendom
18.020. Restriktioner för användning av RI:s immateriella egendom

18.010. Bevarande av RI:s immateriella egendom
Styrelsen skall vidmakthålla och skydda Rotarys emblem, märke eller andra 
insignier till användning och nytta uteslutande för alla rotarianer.

18.020. Restriktioner för användning av RI:s immateriella egendom
Namn, emblem, märke och andra insignier för RI eller någon rotaryklubb får 
inte av klubb eller klubbmedlem användas som varumärke eller särskild varu-
beteckning eller för annat kommersiellt ändamål. RI tillåter inte att dess namn, 
emblem, märke eller andra insignier används i kombination med något annat 
namn eller emblem.

Paragraf 19 Andra möten
19.010. International Assembly
19.020. Rotary Institutes (rotaryseminarier)
19.030. Regionala RI-konferenser
19.040. Förutvarande presidenters råd
19.050. Mötesförfarande

19.010. International Assembly

19.010.1. Syfte
International Assembly skall hållas årligen. Dess syfte skall vara att ge utbild-
ning i rotaryfrågor och administration, att motivera och inspirera de tillträ-
dande guvernörerna och att ge dem och andra deltagare tillfälle att diskutera 
och planera för hur de skall genomföra Rotarys program och aktiviteter under 
det följande året.

19.010.2. Tid och plats
Styrelsen bestämmer tid och plats för International Assembly. Den tillträ-
dande presidenten är ansvarig för programmet och skall vara ordförande i 
alla kommittéer som tillsätts för att övervaka arrangemangen för International 
Assembly. Mötet skall hållas före 15 februari. När styrelsen väljer plats för 
International Assembly skall den göra allt den kan för att förvissa sig om att 
ingen rotarian kan förhindras att delta på grund av sitt nationella medborgar-
skap.

19.010.3. Deltagare
De deltagare som har rätt att närvara vid International Assembly omfattar: 
presidenten, styrelseledamöterna, den nominerade presidenten, de tillträdande 
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styrelseledamöterna, de nominerade styrelseledamöterna, generalsekreteraren, 
de tillträdande guvernörerna, de nominerade ämbetsmännen i RIBI, ordföran-
dena i RI:s kommittéer och sådana andra personer som utses av styrelsen.

19.010.4. Särskilda samråd eller sektionssamråd
I ett extraordinärt läge eller under särskilda omständigheter kan styrelsen anor-
dna två eller flera särskilda samråd eller sektionssamråd.

19.020. Rotary Institutes (rotaryseminarier)
Presidenten kan godkänna att årliga informationsmöten sammankallas, kal-
lade Rotary Institutes, i vilka förutvarande, tjänstgörande och tillträdande 
RI-ämbetsmän och andra rotarianer och gäster, som inbjuds av sammankal-
lande, kan delta. Ett Rotary Institute kan organiseras för RI, en zon, en del av en 
zon eller en grupp av zoner.

19.030. Regionala RI-konferenser
Styrelsen kan sammankalla till regionala konferenser för medlemmar i klub-
bar. Styrelsen bestämmer vilka klubbar som skall delta i en regional konferens. 
Styrelsen föreskriver också hur konferensen skall sammankallas, organiseras 
och genomföras samt fastställer alla övriga detaljer inklusive förhandlingspro-
cedur.

19.030.1. Plats
En konferens eller ett seminarium som organiseras av RI får inte hållas såvida 
inte styrelsen har skriftlig försäkran, genom regeringen eller vederbörande 
myndighet i värdlandet, att alla rotarianer har tillträde till den föreslagna 
mötesplatsen, oberoende av medborgarskap, ras eller religion.

19.030.2. Syfte
Syftet med regionala konferenser är att utveckla och främja bekantskap och 
samförstånd, bereda ett forum för utbyte av idéer och diskutera sådana ämnen 
som faller inom ramen för Rotarys syfte.

19.030.3. Resolutioner till styrelsen
Regionala konferenser kan anta resolutioner i form av rekommendationer till 
styrelsen, som är förenliga med Rotarys syfte.

19.040. Förutvarande presidenters råd

19.040.1. Rådets sammansättning
Det skall finnas ett förutvarande presidenters råd som skall vara ett ständigt 
råd, bestående av förutvarande presidenter som är medlemmar i en klubb. 
Presidenten är ex officio medlem i förutvarande presidenters råd med rätt att 
delta i dess möten och överläggningar, dock utan rösträtt.

19.040.2. Ämbetsmän
Den näst föregående presidenten skall vara ordförande i förutvarande presi-
denters råd. Den rådsmedlem som är omedelbart förutvarande president skall 
vara rådets viceordförande. Generalsekreteraren skall vara rådets sekreterare, 
men skall inte vara medlem av rådet.
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19.040.3. Uppgifter
Förutvarande presidenters råd skall brevledes avhandla ärenden som av presi-
denten eller styrelsen hänvisats till rådet och kan ge råd och rekommendationer 
till styrelsen. Rådet skall också, på anhållan från styrelsen, verka som medlare i 
frågor som berör klubbar, distrikt och ämbetsmän.

19.040.4. Sammanträden
Om enligt presidentens eller styrelsens åsikt gemensamt övervägande och 
rekommendation av rådet erfordras, får presidenten respektive styrelsen kalla 
rådet till ett möte. Ett sådant möte skall ha en dagordning som tar upp sådana 
ärenden som av presidenten eller styrelsen hänvisats till rådet. Efter varje möte 
skall rådets ordförande avge rapport till styrelsen. Rapporten publiceras inte, 
såvida den inte av styrelsen helt eller delvis friges för publicering.

19.040.4.1. Möte under Convention och International Assembly
Förutvarande presidenters råd skall sammanträda under RI:s årliga Convention 
och/eller under International Assembly.

19.050. Mötesförfarande
På alla Rotarys möten, samråd, konferenser eller under Convention skall alla 
procedurfrågor, som inte uttryckligen preciserats i grundlagen eller dessa stad-
gar eller genom av RI antagna särskilda procedurregler, avgöras av ordföranden 
med hänsyn tagen till vad som kan vara rimligt, med förbehåll för rätten att 
överklaga beslutet.

Paragraf 20 Officiell tidskrift
20.010. Utgivningsrätt för officiell tidskrift
20.020. Prenumerationsavgifter
20.030. Prenumeration på tidskrifter

20.010. Utgivningsrätt för officiell tidskrift
Styrelsen har ansvaret att publicera en officiell tidskrift för RI. Den officiella 
tidskriften skall utges i så många olika upplagor som styrelsen auktoriserat; 
huvudupplagan utges på engelska och kallas The Rotarian. Den officiella 
tidskriften skall vara ett medel för styrelsen att främja RI:s målsättning och 
Rotarys syfte.

20.020. Prenumerationsavgifter

20.020.1. Pris
Prenumerationsavgifter för alla utgåvor av den officiella tidskriften skall beslu-
tas av styrelsen.

20.020.2. Föreskriven prenumeration
Varje medlem i en klubb i Förenta Staterna och i Kanada skall vara betalande 
prenumerant på tidskriften under hela den tid han eller hon är medlem. Två 
rotarianer som är bosatta på samma adress har möjlighet att prenumerera 
gemensamt på RI:s officiella tidskrift. Prenumerationsavgiften skall insamlas i 
klubben och vidarebefordras till RI av klubben. Varje medlem skall ha möjlig-
het att välja att få antingen ett tryckt exemplar av tidskriften via post eller ett 
elektroniskt exemplar via Internet.
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20.020.3. Intäkter från tidskriften
Årsintäkterna från tidskriften under ett visst år får under det året inte användas 
för andra ändamål än att publicera och förbättra tidskriften. Eventuella över-
skottsmedel skall, såvida styrelsen inte beslutar annorlunda, överföras till RI:s 
allmänna överskottsfond vid slutet av året.

20.030. Prenumeration på tidskrifter

20.030.1. Föreskriven prenumeration
Varje medlem i en klubb som inte befinner sig i Förenta Staterna eller i Kanada 
och varje medlem i en e-klubb skall betala en prenumeration på RI:s officiella 
tidskrift eller på en rotarytidskrift som godkänts och föreskrivits klubben av 
styrelsen. Två rotarianer som är bosatta på samma adress har möjlighet att pre-
numerera gemensamt på RI:s officiella tidskrift. Medlemmarna skall prenume-
rera under hela den tid de är medlemmar.

20.030.2. Undantag från prenumerationsföreskrifterna
Styrelsen kan befria en klubb från att följa föreskrifterna i det här momentet om 
dess medlemmar inte kan förstå språket i den officiella tidskriften eller i den 
föreskrivna regionala tidskriften, som styrelsen godkänt för klubben.

Paragraf 21 Rotary på Internet
Styrelsen är ansvarig för att sätta upp och upprätthålla en webbplats för RI på 
Internet. Webbplatsen skall kallas ”Rotary Worldwide Web” och sättas upp på 
flera språk som godkänts av styrelsen. Den grundläggande webbplatsen skall 
sättas upp på engelska och kallas ”Rotary Worldwide Web site”. Syftet med 
webbplatsen är att hjälpa styrelsen att främja RI:s målsättning och Rotarys 
syfte. RI-distrikt och klubbar uppmanas att upprätthålla webbplatser på lämp-
liga språk som innehåller, när så är möjligt, länkar till Rotary Internationals 
officiella webbplats.

Paragraf 22 Rotary Foundation (TRF)
22.010. Rotary Foundations syfte
22.020. Ledamöter i Rotary Foundations styrelse (trustees)
22.030. Ämbetsperiod för ledamöter i Foundations styrelse
22.040. Ersättning till ledamöter i Foundations styrelse
22.050. Foundations styrelseledamöters kostnader
22.060. Foundations styrelseledamöters rapport

22.010. Rotary Foundations syfte
RI:s Rotary Foundation skall drivas uteslutande för välgörenhets- och utbild-
ningsändamål av Rotary Foundations styrelse i enlighet med Foundations 
”Articles of Incorporation” (inregistreringsurkund) och stadgar. ”Articles of 
Incorporation” och stadgarna kan endast ändras av Foundations styrelse- 
ledamöter med RI-styrelsens samtycke.

22.020. Ledamöter i Rotary Foundations styrelse (trustees)
Rotary Foundations styrelse skall bestå av 15 ledamöter som samtliga nomi-
neras av den tillträdande presidenten och väljs av styrelsen året innan de 
tillträder sina ämbeten. Fyra ledamöter i Foundations styrelse skall vara förut-



varande RI-presidenter. Alla ledamöter i Foundations styrelse skall uppfylla de 
krav som är uppförda i Foundations stadgar.

22.030. Ämbetsperiod för ledamöter i Foundations styrelse
Ämbetsperioden för ledamöterna i Foundations styrelse skall vara fyra år. 
Ledamöterna kan återväljas.

22.040. Ersättning till ledamöter i Foundations styrelse
Alla Foundations styrelseledamöter skall tjänstgöra utan ersättning.

22.050. Foundations styrelseledamöters kostnader
Foundations styrelse får enbart efter RI-styrelsens godkännande använda 
Foundations medel för att täcka kostnader, med undantag av följande två 
typer av utbetalningar som endast fordrar godkännande av ledamöterna i 
Foundations styrelse: (1) nödvändiga kostnader för Foundations administra-
tion och (2) utbetalningar av intäkt eller kapital, eller del därav, av gåva till 
Foundation.

22.060. Foundations styrelseledamöters rapport
Foundations styrelse skall minst en gång per år avlägga rapport till RI om 
Foundations program och finanser. Foundations årsrapport skall, för varje 
enskilt ämbete, klart visa alla återbetalbara kostnader som betalats till och alla 
utbetalningar som gjorts på var och en av styrelseledamöters vägnar.

Paragraf 23 Gottgörelse
Rotary Internationals styrelse kan upprätta och tillämpa regler om gottgörelse 
till RI-styrelseledamöter, RI-ämbetsmän, RI-anställda och representanter för RI.

Paragraf 24 Medling och skiljedom
24.010. Tvister
24.020. Datum för medling eller skiljedom
24.030. Medling
24.040. Skiljedom
24.050. Skiljemännens eller skiljedomarens beslut
24.060. Kostnader för medling eller skiljedom

24.010. Tvister
Om tvist uppstår, som inte berör ett styrelsebeslut, mellan en medlem eller 
tidigare medlem i en rotaryklubb å ena sidan och ett rotarydistrikt, RI eller en 
RI-ämbetsman å andra sidan, av någon anledning som inte kan tillrättaläggas 
i godo, skall tvisten avgöras, efter anhållan till generalsekreteraren från en av 
parterna, genom medling eller, om medling förvägras av en eller flera parter, 
genom skiljedom. En sådan anhållan om medling eller skiljedom skall inges 
inom sextio (60) dagar efter att tvisten brutit ut.

24.020. Datum för medling eller skiljedom
För det fall medling eller skiljedom måste användas skall styrelsen fastställa 
datum för medlingen eller skiljedomen i samråd med de stridande parterna, 
att hållas inom nittio (90) dagar efter mottagande av anhållan om medling eller 
skiljedom.
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24.030. Medling
Förfarandet för medling skall beslutas av styrelsen. En av de stridande parterna 
kan ge generalsekreteraren, eller en person som utses av generalsekreteraren 
i detta syfte, i uppdrag att utse en medlare som är medlem i en rotaryklubb, 
annan än de stridande parternas klubbar, och som har lämplig kunskap om och 
erfarenhet av att medla.

24.030.1. Resultat av medling 
Utgången av medlingen eller beslut som fattas mellan parterna som ett resultat 
av medlingen skall dokumenteras och kopior skall delas ut till parterna och 
medlaren/medlarna och en kopia skall överlämnas till styrelsen att bevaras av 
generalsekreteraren. Ett sammanfattande uttalande om de resultat av medlin-
gen som kan accepteras av berörda parter, skall sammanställas som informa-
tion för båda parter. Den ena eller andra parten kan genom generalsekreteraren 
anhålla om ytterligare medling om endera parten till stor del dragit sig tillbaka 
från den medlade ståndpunkten.

24.030.2. Medling som inte lyckas
Om medling begärs men medlingen inte lyckas kan endera parten begära skilje-
dom enligt moment 24.040. i den här paragrafen.

24.040. Skiljedom
Om skiljedom begärs, skall var och en av parterna utse en skiljeman och 
skiljemännen skall utse en skiljedomare. Endast en person som är medlem i en 
rotaryklubb, annan än de stridande parternas klubbar, kan utses till skiljeman 
eller skiljedomare.

24.050. Skiljemännens eller skiljedomarens beslut
Om skiljedom begärs skall skiljemännens beslut eller, om de är oense, skiljedo-
marens utslag vara slutgiltigt och bindande för alla parter och kan inte överkla-
gas.

24.060. Kostnader för medling eller skiljedom
Kostnaden för konfliktlösning, antingen genom medling eller skiljedom, skall 
bäras till lika delar av de stridande parterna, såvida inte annorlunda beslutas av 
medlaren eller genom skiljedom.

Paragraf 25 Ändringar
Dessa stadgar kan endast ändras av majoriteten av dem som är närvarande och 
röstar i lagrådet, med undantag för vad som anges för ett extra lagrådssam-
manträde i moment 7.060.
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*Enhetlig grundlag för rotaryklubben i

Paragraf 1 Definitioner
I denna grundlag har orden nedan följande betydelse, såvida inte samman-
hanget klart kräver något annat:

1. Styrelse: den här klubbens styrelse
2. Stadgar: den här klubbens stadgar
3. Styrelseledamot: en medlem i den här klubbens styrelse
4. Medlem:  en medlem, annan än hedersmedlem, i den här klubben
5. RI: Rotary International
6. år: den tolvmånadersperiod som börjar 1 juli.

Paragraf 2 Namn (välj ett alternativ)
£ Denna organisations namn är: Rotaryklubben i 

(Medlem i Rotary International)
eller

£ Denna organisations namn är: Rotarys e-klubb i 

(Medlem i Rotary International)

Paragraf 3 Klubbens ort och kringliggande område (välj ett alternativ)
£ Klubbens ort och kringliggande område är som följer: 

eller

£ E-klubbens område är (hela världen)  och finns på webben på 
www. 

Paragraf 4 Syfte
Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens 
gärning och särskilt att uppmuntra och främja:

1.  Personlig bekantskap som ett medel att tjäna.
2.   Höga etiska krav inom näringsliv och yrken; erkännande av varje gag-

nelig verksamhets värde; varje rotarians strävan att höja sitt yrke till ett 
medel att tjäna samhället.

3.   Varje rotarians tillämpande av tjänandets ideal i den egna livsföringen 
som människa, yrkesperson och samhällsmedborgare.

* Rotary Internationals stadgar föreskriver att varje klubb som upptagits till medlemskap i 
RI skall anta denna föreskrivna enhetliga grundlag för rotaryklubbar.
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4.   Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande 
kamratskap av personer från näringsliv och yrken, förenade genom tjä-
nandets ideal.

Paragraf 5 De fem tjänstegrenarna
Rotarys fem tjänstegrenar är det filosofiska och praktiska ramverket för arbetet 
i den här rotaryklubben.

 1.  Klubbtjänst, den första tjänstegrenen, omfattar de handlingar en medlem 
ska utföra i den här klubben för att hjälpa klubben att fungera med fram-
gång.

 2.  Yrkestjänst, den andra tjänstegrenen, har till syfte att främja hög etisk 
standard i affärs- och yrkeslivet, erkänna värdet av alla värdiga sysselsätt-
ningar och främja serviceidealet i allt yrkesutövande. Medlemmarnas roll 
innefattar att låta sig själva och sina företag ledas av Rotarys principer.

 3.  Samhällstjänst, den tredje tjänstegrenen, omfattar olika ansträngningar 
som medlemmarna gör, ibland i samarbete med andra, för att förbättra 
livskvaliteten för dem som bor på klubbens ort eller kringliggande område 
eller i kommunen.

 4.  Internationell tjänst, den fjärde tjänstegrenen, omfattar de aktiviteter som 
medlemmarna ägnar sig åt för att främja internationellt samförstånd, 
goodwill och fred genom att främja kontakt med människor i andra län-
der, deras kulturer, seder och bruk, vad de åstadkommit, vad de strävar 
efter och deras problem, genom att läsa och korrespondera och genom 
samarbete i alla klubbens aktiviteter och projekt som är avsedda att hjälpa 
människor i andra länder.

 5.  Nya generationer, den femte tjänstegrenen, ger erkännande åt de positiva 
förändringar som ungdomar och unga vuxna åstadkommer genom akti-
viteter för ledarutveckling, engagemang i serviceprojekt på hemorten och 
utomlands och utbytesprogram som berikar och främjar världsfred och 
kulturell förståelse.  

(Välj en paragraf 6)

£ Paragraf 6 Möten
Mom. 1 – Ordinarie möten.
 (a)  Dag och tid. Klubben sammanträder regelbundet en gång i veckan på dag 

och tid som föreskrivs i klubbstadgarna.

 (b)  Ändring av mötesdag, tid eller plats. Styrelsen kan i nödfall eller av 
välgrundad anledning ändra dagen för ordinarie veckomöte till någon av 
dagarna efter föregående ordinarie mötesdag och fram till och med den 
dag som föregår nästa ordinarie möte i klubben, eller till annat klockslag 
på ordinarie dag eller till annan plats.

 (c)  Inställa möte. Styrelsen kan inställa ett ordinarie möte om det infaller 
på en söndag eller officiell helgdag, inklusive en allmänt antagen 
helgdag, eller på grund av en klubbmedlems död eller en epidemi eller 
katastrof, som berör hela samhället, eller en beväpnad konflikt som sätter 
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klubbmedlemmarnas liv i fara. Styrelsen får ställa in högst fyra ordinarie 
möten under ett år av andra anledningar än de som anges ovan, under 
förutsättning att klubben inte ställer in mer än tre på varandra följande 
möten. 

Mom. 2 – Årsmöte. Ett årsmöte med val av styrelse skall hållas senast den 31 
december varje år, enligt bestämmelser i klubbens stadgar.

eller

£ Paragraf 6 Möten (för e-klubbar)
Mom. 1 – Ordinarie möten.
 (a)  Dag. Denna klubb skall hålla ett regelbundet möte en gång per vecka 

genom att lägga upp en interaktiv aktivitet på klubbens webbplats på den 
dag som stipuleras i stadgarna. Mötet skall betraktas hållas på den dag 
som den interaktiva aktiviteten läggs upp på webbplatsen.

 (b) Ändring av mötesdag. Styrelsen kan om välgrundad anledning finns ändra 
dagen för ordinarie veckomöte till någon av dagarna efter föregående 
ordinarie mötesdag och fram till och med den dag som föregår nästa 
ordinarie möte.

 (c)  Inställa möte. Styrelsen kan inställa ett ordinarie möte om det infaller 
på en söndag eller officiell helgdag, inklusive en allmänt antagen 
helgdag, eller på grund av en klubbmedlems död eller en epidemi eller 
katastrof, som berör hela samhället, eller en beväpnad konflikt som sätter 
klubbmedlemmarnas liv i fara. Styrelsen kan ställa in maximalt fyra 
ordinarie möten under ett år av andra orsaker än de som specificeras 
häri, under förutsättning att klubben inte ställer in fler än tre möten i rad.

Mom. 2 – Årsmöte. Ett årsmöte med val av styrelse skall hållas senast den 
31 december varje år, enligt bestämmelser i klubbens stadgar.

Paragraf 7 Medlemskap

Mom. 1 – Allmänna kvalifikationer. Klubben skall bestå av vuxna personer med 
god karaktär och gott anseende i affärs- eller yrkeslivet och/eller i samhället.

Mom. 2 – Typer av medlemskap. Klubben skall ha två typer av medlemmar – 
aktiva medlemmar och hedersmedlemmar.

Mom. 3 – Aktivt medlemskap. En person som uppfyller kvalifikationerna enligt 
paragraf 5, mom. 2 i RI:s grundlag kan väljas till aktiv medlem i klubben.

Mom. 4 – Rotarian som flyttar eller tidigare rotarian. 
 (a) Potentiella medlemmar. En rotarian kan till aktivt medlemskap föreslå 

en rotarian som flyttar eller en tidigare medlem av en rotaryklubb, om 
den föreslagna medlemmen avslutar eller har avslutat sitt medlemskap 
i den tidigare klubben på grund av att han/hon inte längre är sysselsatt 
inom den tidigare tilldelade affärs- eller yrkesklassifikationen på den 
tidigare klubbens ort eller inom kringliggande område. Den rotarian 
som flyttar eller den tidigare medlemmen av en klubb, som föreslås till 
aktivt medlemskap enligt det här momentet, kan även föreslås av den 
tidigare klubben. Klassifikationen för den rotarian som flyttar eller för 
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den tidigare medlemmen skall inte förhindra val till aktivt medlemskap, 
även om valet resulterar i att klubbens medlemsbas under en viss tid 
inte överensstämmer med det föreskrivna maximala antalet medlemmar 
inom samma klassifikation. Potentiella medlemmar av den här klubben 
som är nuvarande eller tidigare medlemmar i en annan klubb och som 
har skulder till den andra klubben kan ej intas som medlemmar i den 
här klubben. Den här klubben kan kräva att en potentiell medlem visar 
upp skriftligt bevis på att han/hon inte har några utestående skulder 
gentemot den andra klubben. Beviljandet av aktivt medlemskap till 
en rotarian som flyttar eller en tidigare rotarian i enlighet med denna 
paragraf skall vara betingad av mottagandet av ett intyg från styrelsen i 
den tidigare klubben som bekräftar den tänkbara medlemmens tidigare 
medlemskap i klubben ifråga.

 (b) Nuvarande eller tidigare medlemmar. Denna klubb skall tillhandahålla 
ett intyg på om det finns skulder till klubben om en annan klubb ber 
om detta gällande en nuvarande eller tidigare medlem i klubben som 
övervägs för medlemskap i den andra klubben. 

Mom. 5 – Dubbelt medlemskap. Ingen person får samtidigt vara aktiv medlem i 
den här klubben och i en annan klubb. Ingen person får samtidigt vara aktiv 
medlem och hedersmedlem i den här klubben. Ingen person kan samtidigt 
vara aktiv medlem i den här klubben och i en rotaractklubb.

Mom. 6 – Hedersmedlemmar.
 (a) Valbarhet till hedersmedlemskap. Personer som utmärkt sig genom 

förtjänstfullt främjande av Rotarys ideal och de personer som anses vara 
gynnare av Rotary, för sitt ständiga stöd för Rotarys arbete, kan väljas till 
hedersmedlemmar i klubben. Tiden för hedersmedlemskap skall beslutas 
av styrelsen. En person kan vara hedersmedlem i mer än en klubb.

 (b)  Rättigheter och privilegier. Hedersmedlemmar skall undantas från 
skyldighet att betala inträdes- och medlemsavgifter, har ingen rösträtt 
och är inte valbara till något ämbete i klubben. Hedersmedlemmar skall 
inte ha en klassifikation, men skall ha rätt att delta i alla möten och har 
rätt till alla andra privilegier i klubben. Ingen hedersmedlem av en klubb 
är berättigad till några rättigheter eller privilegier i någon annan klubb, 
förutom rätten att besöka andra klubbar utan att vara en rotarians gäst.

Mom. 7 – Offentliga ämbeten och tjänster. Personer som endast under begränsad 
tid genom val eller utnämning innehar offentligt ämbete eller tjänst, är inte 
valbara till aktivt medlemskap i klubben under motsvarande klassifikation. 
Detta gäller inte personer med dylik befattning på skolor, universitet eller 
andra läroanstalter och inte heller personer som är valda till eller utnämnda 
inom domarkåren. Medlemmar som är valda till eller har kallats till offentligt 
ämbete eller tjänst för begränsad tjänstgöringstid får under den tid de inne-
har tjänsten behålla medlemskap i klubben under sina klassifikationer.

Mom. 8 – Anställning i Rotary International. En klubbmedlem som anställs av RI 
kan fortsätta att vara medlem i klubben.
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Paragraf 8 Klassifikationer
Mom. 1 – Allmänna riktlinjer.
 (a) Huvudsaklig verksamhet. Klubbens aktiva medlemmar skall vara 

klassificerade i överensstämmelse med sina respektive affärsrörelser, 
yrken eller typ av tjänst i samhället. Klassifikationen för varje aktiv 
medlem i denna klubb skall täcka den huvudsakliga och erkända 
verksamhet som utövas av det företag, det bolag eller den institution 
vartill han/hon är knuten, eller beskriva den huvudsakliga och erkända  
affärs- eller yrkesverksamhet eller typ av tjänst i samhället  
åt vilken han/hon ägnar sig.

 (b) Ändring eller anpassning. Klubbens styrelse har rätt att ändra eller anpassa 
klassifikationen för en medlem om omständigheterna berättigar till en 
sådan åtgärd. Medlemmen i fråga skall underrättas om sådan ändring 
eller anpassning och ges tillfälle att bli hörd i frågan.

Mom. 2 – Inskränkningar. Klubben skall inte till aktiv medlem välja in en person 
med en klassifikation, som redan förekommer fem eller flera gånger i klub-
ben, såvida klubben inte har fler än 50 medlemmar. I så fall kan klubben välja 
in en person till aktivt medlemskap i samma klassifikation, så länge det inte 
resulterar i att klassifikationen ifråga utgör mer än 10 procent av klubbens 
aktiva medlemmar. Pensionerade medlemmar skall inte medräknas i det 
totala antalet medlemmar som innehar en klassifikation. Den klassifikation 
som innehas av en rotarian som flyttar eller en tidigare medlem i en klubb 
eller en tidigare Rotary Foundation-stipendiat (alumn), såsom de definie-
rats av RI-styrelsen, skall inte hindra inval till aktiv medlem, även om valet 
resulterar i att klubbens medlemsbas under en viss tid inte överensstämmer 
med ovanstående föreskrivna maximala antal medlemmar inom samma klas-
sifikation. Om en medlem byter klassifikation kan klubben, oberoende av 
inskränkning av antalet medlemmar inom samma klassifikation, fortsätta 
medlemmens medlemskap under den nya klassifikationen. 

Paragraf 9 Närvaro
(Välj en inledningsparagraf till moment 1)

£ Mom. 1 – Allmänna riktlinjer. Alla klubbmedlemmar bör närvara vid klubbens 
ordinarie möten. En medlem anses vara närvarande vid ett ordinarie möte 
om han/hon är närvarande under minst 60 procent av den tid som är utsatt 
för mötet eller är närvarande och blir oväntat bortkallad och senare till sty-
relsen överlämnar intyg att det var nödvändigt att lämna mötet, eller gottgör 
frånvaro på något av följande sätt:

eller

£ Mom. 1 (för e-klubbar) – Allmänna riktlinjer. Alla klubbmedlemmar bör när-
vara vid klubbens ordinarie möten. En medlem anses vara närvarande vid ett 
ordinarie möte om han/hon är närvarande vid det ordinarie möte som lagts 
upp på klubbens webbplats inom en vecka efter att mötet lagts upp eller gott-
gör frånvaro på något av följande sätt:

 (a) 14 dagar före eller efter mötet. Om medlemmen under en tidsperiod av 14 
dagar före eller efter den ordinarie tiden för detta möte
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 (1)  är närvarande under minst 60 procent av en annan klubbs eller en 
provisorisk klubbs ordinarie mötestid, eller

 (2)  är närvarande vid ett ordinarie möte i en rotaractklubb, 
interactklubb, Rotary-samhällskår eller Rotary-kamratskapsgrupp 
eller en provisorisk rotaractklubb, interactklubb, Rotary-samhällskår 
eller Rotary-kamratskapsgrupp, eller

 (3)  deltar i RI Convention, lagråd, International Assembly, Rotary 
Institute för förutvarande och tjänstgörande RI-ämbetsmän, 
Rotary Institute för förutvarande, tjänstgörande och tillträdande 
RI-ämbetsmän eller annat möte, som genomförs efter godkännande 
av RI-styrelsen eller RI-presidenten som representerar RI-styrelsen, 
rotarykonferens för flera zoner, RI-kommittémöte, Rotary-
distriktskonferens, Rotary-distriktssamråd, distriktsmöte vilket 
hålls enligt RI-styrelsens anvisning, distriktskommittémöte som 
hålls enligt distriktsguvernörens anvisning eller vederbörligen utlyst 
intercitymöte med rotaryklubbar, eller

 (4)  infinner sig på ordinarie tid och plats för annan klubbs möte i avsikt 
att närvara, men denna klubb inte har möte på den platsen eller vid 
den tiden, eller

 (5)  deltar i ett klubbtjänstprojekt eller ett klubbsponsrat 
samhällsevenemang eller möte som godkänts av klubbens styrelse, 
eller

 (6)  deltar i ett styrelsemöte eller, med styrelsens tillstånd, i ett möte med 
en servicekommitté till vilken medlemmen är utnämnd, eller

 (7)  deltar i en interaktiv aktivitet på en klubbs hemsida där deltagartiden 
skall uppgå till i genomsnitt 30 minuter.

När en medlem befinner utanför sitt hemland under mer än fjorton (14) dagar 
är tidsbegränsningen inte tvingande, så att medlemmen under sina resor i ett 
annat land kan delta i möten vid valfri tidpunkt. Alla sådana besökta möten 
räknas som gottgörelse för missade veckomöten under den tid medlemmen 
tillbringar utomlands.

 (b)  Vid tiden för mötet. Om medlemmen vid tidpunkten för sådant möte

 (1)  reser någorlunda direkt till eller från något av de möten som nämns i 
(a) (3) i det här momentet, eller

 (2)  tjänstgör som ämbetsman eller kommittéledamot för RI eller som 
ledamot (trustee) i Rotary Foundations styrelse, eller

 (3)  tjänstgör som distriktsguvernörens speciella representant för att bilda 
en ny klubb, eller

 (4)  är på rotaryuppdrag anställd i Rotary Internationals tjänst, eller

 (5) är direkt och aktivt engagerad i ett serviceprojekt, som stöds av ett 
distrikt eller av Rotary International eller Rotary Foundation, i ett 
avlägset område helt utan möjlighet att gottgöra frånvaron, eller

 (6)  befinner sig på rotaryuppdrag, som godkänts av styrelsen och som 
hindrar medlemmen från att delta i ett möte.
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Mom. 2 – Längre frånvaro på grund av uppdrag på annan ort. Om en medlem är på 
uppdrag på annan ort, under en längre period, kan närvaro i en utsedd klubb 
på orten i fråga ersätta närvaro vid ordinarie möten i medlemmens egen 
klubb, förutsatt att båda klubbarna samtycker.

Mom. 3 – Ursäktad frånvaro. En medlems frånvaro skall ursäktas om
 (a) frånvaron sker under förhållanden och omständigheter som styrelsen 

godkänner. Styrelsen kan ursäkta en medlems frånvaro av skälig och 
godtagbar anledning. Sådan ursäktad frånvaro skall inte överskrida tolv 
månader.

 (b)  en medlem är 65 år eller äldre och medlemmens sammanlagda ålder 
och medlemsår i en eller flera klubbar uppgår till 85 år eller mer 
och medlemmen skriftligen har meddelat klubbsekreteraren om sin 
önskan att bli befriad från närvarokravet och styrelsen har lämnat sitt 
godkännande.

Mom. 4 – RI-ämbetsmännens frånvaro. En medlems frånvaro är ursäktad under 
den tid en medlem tjänstgör som RI-ämbetsman.

Mom. 5 – Närvarostatistik. Om en medlem vars frånvaro är ursäktad enligt före-
skrifterna under avsnitt 3 (b) eller moment 4 i den här paragrafen, deltar i ett 
klubbmöte skall medlemmen och medlemmens närvaro tas med i siffran som 
anger antalet medlemmar och som används för att räkna ut närvaron i klub-
ben.

Paragraf 10 Styrelseledamöter och ämbetsmän
Mom. 1 – Styrande organ. Klubben leds av en styrelse som tillsätts enligt klub-

bens stadgar.
Mom. 2 – Befogenheter. Styrelsen utövar allmän tillsyn över alla ämbetsmän och 

kommittéer och kan, när anledning föreligger, ledigförklara ett ämbete.
Mom. 3 – Styrelsens beslut är bindande. Styrelsens beslut är bindande i alla klub-

bens angelägenheter; dock kan vädjas till klubben. Beträffande ett beslut att 
avsluta medlemskap kan en medlem, enligt paragraf 12, moment 6, antingen 
vädja till klubben, begära medling eller begära skiljedom. Om medlemmen 
vädjar till klubben kan ett av styrelsen fattat beslut förklaras ogiltigt endast 
av två tredjedels majoritet av de medlemmar som är närvarande och röstar, 
under ett ordinarie möte som fastställts av styrelsen, förutsatt att beslutsmäs-
sighet föreligger och meddelande om att vädjan skall behandlas av sekretera-
ren skickats till alla medlemmar minst fem (5) dagar före mötet. Om medlem-
men vädjar till klubben är det beslut som fattas av klubben bindande.

Mom. 4 – Ämbetsmän. Klubbens ämbetsmän utgörs av presidenten, den omedel-
bart förutvarande presidenten, tillträdande presidenten och en eller flera vice-
presidenter, samtliga självskrivna medlemmar av styrelsen, samt sekreterare, 
skattmästare och klubbmästare, vilka är eller inte är medlemmar av styrelsen, 
beroende på vad som föreskrivs i klubbens stadgar.

Mom. 5 – Val av ämbetsmän.
 (a)  Tjänstgöringsperioder för ämbetsmän andra än presidenten. Varje ämbetsman 

skall väljas i enlighet med klubbens stadgar. Med undantag för 
presidenten skall alla ämbetsmän tillträda sitt ämbete 1 juli omedelbart 
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efter valet och skall tjänstgöra tills en efterträdare valts och förklarats 
tillsatt.

 (b)  Presidentens tjänstgöringsperiod. Presidenten skall väljas, såsom föreskrivs 
i klubbens stadgar, inom en period av inte mer än två (2) år och inte 
mindre än arton (18) månader före den dag då han/hon skall tillträda 
sitt ämbete och skall tjänstgöra som nominerad president (president-
nominee) så snart han/hon är vald. Den nominerade presidenten blir 
tillträdande president (president-elect) den 1 juli det år som föregår året 
som president. Presidenten skall tillträda sitt ämbete den 1 juli och skall 
tjänstgöra under ett (1) år eller tills en efterträdare valts och förklarats 
tillsatt.

 (c)  Kvalifikationer. Alla styrelseledamöter och ämbetsmän skall vara 
medlemmar i god ställning i klubben. Tillträdande presidenten skall 
delta i utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter (PETS) 
och i distriktssamrådet, såvida han/hon inte är befriad av tillträdande 
guvernören. Om den tillträdande presidenten är befriad från att 
delta, skall han/hon skicka en representant från klubben att delta 
och rapportera till honom/henne. Om den tillträdande presidenten 
inte deltar i utbildningsseminariet för tillträdande presidenter och 
i distriktssamrådet och inte ursäktats av tillträdande guvernören 
eller, om ursäktad, inte skickar en utsedd klubbrepresentant till ovan 
nämnda möten, kan den tillträdande presidenten inte tjänstgöra som 
klubbpresident. I sådant fall skall den tjänstgörande presidenten fortsätta 
att tjänstgöra tills en efterträdare, som har deltagit i utbildningen för 
tillträdande klubbpresidenter och distriktssamrådet eller utbildning som 
bedöms tillräcklig av tillträdande guvernören, har vederbörligen valts.

Paragraf 11 Inträdes- och årsavgifter
Alla medlemmar i klubben skall betala en inträdes- och en årsavgift, såsom 
föreskrivs i klubbens stadgar. En rotarian som flyttar eller tidigare medlem i 
en annan klubb, som antas till medlemskap i klubben, i enlighet med paragraf 
7, moment 4 (a), skall dock inte avkrävas ytterligare inträdesavgift. En rotaract-
medlem som upphörde att vara medlem i Rotaract under de föregående två 
åren och som antas till medlem i klubben, skall inte betala inträdesavgift.

Paragraf 12 Medlemskaps giltighetstid
Mom. 1 – Tidsperiod. Medlemskap gäller så länge klubben består, såvida det inte 

upphör enligt bestämmelserna nedan.
Mom. 2 – Automatiskt upphörande av medlemskap. 
 (a)  Kvalifikationer för medlemskap. Medlemskap upphör automatiskt när 

en medlem inte längre har de nödvändiga kvalifikationerna för 
medlemskap, förutom då

 (1)  styrelsen kan bevilja en medlem, som flyttar från klubbens ort eller 
kringliggande område, särskild tjänstledighet under högst ett år, så 
att han/hon skall kunna besöka och bli känd i en rotaryklubb på 
den ort dit han/hon flyttar, förutsatt att medlemmen fortsätter att 
uppfylla alla andra skyldigheter i samband med klubbmedlemskap,
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 (2)  styrelsen kan tillåta en medlem, som flyttar från klubbens ort 
eller kringliggande område, att behålla sitt medlemskap om 
medlemmen fortsätter att uppfylla alla skyldigheter i samband med 
klubbmedlemskap.

 (b)  Hur medlemskap återvinns. När en medlems medlemskap upphör enligt 
(a) i det här momentet, kan personen ifråga, förutsatt att han/hon var 
medlem i god ställning vid tidpunkten för medlemskapets upphörande, 
på nytt ansöka om medlemskap under samma eller annan klassifikation. 
Han/hon skall inte betala en andra inträdesavgift.

 (c)  Upphörande av hedersmedlemskap. Hedersmedlemskap upphör automatiskt 
när den tid för sådant medlemskap som beslutats av styrelsen är över. 
Styrelsen kan förlänga hedersmedlemskapet för en ytterligare tidsperiod. 
Styrelsen kan upphäva hedersmedlemskap när den så önskar.

Mom. 3 – Upphörande av medlemskap på grund av utebliven betalning av förfallna 
avgifter.

 (a)  Förfarande. En medlem, som försummar att inom trettio (30) dagar efter 
föreskriven tid betala sina avgifter, skall av sekreteraren skriftligen 
påminnas under sin senast kända adress. Har avgifterna inte betalts 
senast tionde (10:e) dagen därefter, beslutar styrelsen om medlemskapet 
skall upphöra.

 (b)  Återinträde. Styrelsen kan låta den tidigare medlemmen återinträda som 
medlem efter ansökan och efter betalning av hela medlemmens skuld till 
klubben. Ingen tidigare medlem kan dock återinträda som aktiv medlem 
om hans/hennes klassifikation inte överensstämmer med föreskrifterna i 
paragraf 8, moment 2.

Mom. 4 – Upphörande av medlemskap på grund av bristande närvaro.
 (a)  Närvaroprocent. En medlem måste

 (1)  vara närvarande vid eller gottgöra minst 50 % av klubbens ordinarie 
veckomöten under första och andra hälften av rotaryåret.

 (2)  vara närvarande vid minst 30 % av den här klubbens ordinarie 
veckomöten under första och andra hälften av rotaryåret (biträdande 
guvernörer, såsom de definierats av RI-styrelsen, är befriade från det 
här kravet).

  När medlemmen inte uppfyller ovannämnda närvarokrav, upphör 
medlemskapet automatiskt, om styrelsen inte finner tillräckliga skäl för 
att godkänna frånvaron.

 (b)  På varandra följande frånvarotillfällen. En medlem som inte är ursäktad 
av styrelsen av godtagbar och skälig anledning eller enligt paragraf 
9, moment 3 eller 4 och som inte är närvarande eller gottgör fyra på 
varandra följande möten, skall av styrelsen informeras att hans/hennes 
frånvaro kan komma att betraktas som en anhållan om att avsluta 
medlemskapet i klubben. Därefter kan styrelsen, med majoritetsröst, 
avsluta medlemmens medlemskap.

Mom. 5 – Upphörande av medlemskap av andra orsaker. 
 (a)  Välgrundad anledning. Styrelsen kan besluta att avsluta medlemskapet för 

en medlem som inte längre kvalificerar sig för medlemskap i klubben 
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eller på grund av annan välgrundad anledning, om minst två tredjedelar 
av styrelsens medlemmar röstar för beslutet under ett möte som utlysts 
för detta ändamål. Vägledande för det här mötet är paragraf 7, mom. 1, 
Fyrafrågeprovet och den höga etiska standard man förväntas efterleva 
som medlem i en rotaryklubb.

 (b)  Meddelande. Innan ett beslut fattas enligt (a) i det här momentet, skall 
medlemmen få skriftligt meddelande minst tio (10) dagar före sådan 
åtgärd och ges tillfälle att skriftligen svara styrelsen. Medlemmen 
skall även ha rätt att framlägga sin sak personligen inför styrelsen. 
Meddelande skall lämnas personligen eller sändas i rekommenderat brev 
till medlemmens senast kända adress.

 (c)  Tillsätta klassifikation. När styrelsen avslutat en medlems medlemskap 
enligt det här momentet, skall klubben inte välja in en ny medlem 
under den tidigare medlemmens klassifikation förrän tiden att vädja till 
klubben utgått och klubbens eller skiljedomarnas beslut tillkännagivits. 
Den här föreskriften skall dock inte tillämpas om vid val av ny medlem 
antalet medlemmar i sagda klassifikation inte överskrider den angivna 
övre gränsen, även om styrelsens beslut beträffande avslutande av 
medlemskap återkallas.

Mom. 6 – Rätt till vädjan eller skiljedom beträffande upphörande av medlemskap.
 (a)  Meddelande. Har beslut om medlemmens uteslutande fattats skall 

sekreteraren inom sju (7) dagar, efter styrelsens beslut, skriftligen 
underrätta medlemmen. Medlemmen kan inom fjorton (14) dagar därefter 
skriftligen meddela sekreteraren om han/hon avser att vädja till klubben, 
begära medling eller begära skiljedom enligt paragraf 16.

 (b)  Dag för behandling av vädjan. Om medlemmen vädjar till klubben 
fastställer styrelsen dag för behandling av vädjan under ett ordinarie 
klubbmöte inom tjugoen (21) dagar efter mottagandet av det skriftliga 
meddelandet. Minst fem (5) dagar före sådant klubbmöte skall skriftligt 
meddelande om mötet och det särskilda ärende som skall behandlas 
sändas ut till alla klubbens medlemmar. Endast medlemmar av klubben 
tillåts närvara när vädjan behandlas.

 (c)  Medling eller skiljedom. Det förfarande som skall tillämpas för medling 
eller skiljedom finns angivet i paragraf 16.

 (d)  Vädjan. Om medlemmen vädjar till klubben skall klubbens beslut vara 
slutgiltigt och bindande för alla parter och skiljedom kan inte begäras.

 (e)  Skiljemännens eller skiljedomarens beslut. Om skiljedom begärs skall 
skiljemännens beslut eller, om de är oense, skiljedomarens utslag vara 
slutgiltigt och bindande för alla parter och medlemmen kan inte vädja till 
klubben.

 (f)  Medling som inte lyckas. Om medlemmen anhåller om medling men 
medlingen inte lyckas, kan medlemmen vädja till klubben eller begära 
skiljedom, såsom anges under (a) i det här momentet.

Mom. 7 – Styrelsens beslut är bindande. Styrelsens beslut är slutgiltigt om ingen 
vädjan inkommer till klubben och skiljedom inte begärs.
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Mom. 8 – Anmälan om utträde. En medlems anmälan om utträde ur klubben 
skall göras skriftligen till presidenten eller sekreteraren. Anmälan om utträde 
skall godtas av styrelsen, om medlemmens förfallna avgifter till klubben är 
betalda.

Mom. 9 – Förlust av rätt till andel i klubbens egendom. En person vars medlemskap 
i klubben upphört, av vilken anledning det vara må, förlorar varje rätt till 
andel i klubbens tillgångar eller annan egendom om medlemmen, enligt loka-
la lagar, kan ha förvärvat någon rätt till dessa genom att gå med i klubben.

Mom. 10 – Temporär suspendering. Oaktat föreskrifter i den här grundlagen, om 
enligt styrelsens uppfattning

 (a) trovärdiga anklagelser har gjorts om att en medlem har vägrat eller 
försummat att följa den här grundlagen eller har gjort sig skyldig till ett 
uppförande som inte anstår en medlem eller skadar klubbens intressen; 
och

 (b) de anklagelserna, om de kan bevisas, utgör välgrundad anledning för att 
avsluta medlemskapet för medlemmen; och

 (c) det är önskvärt att ingen åtgärd ska vidtas med avseende på 
medlemmens medlemskap i avvaktan på utgången av ett ärende eller 
ett evenemang som styrelsen anser ska genomföras som sig bör, innan 
sådant beslut fattas av styrelsen; och

 (d) i klubbens intresse och utan någon form av röstning beträffande 
hans/hennes medlemskap, medlemmens medlemskap temporärt ska 
suspenderas och medlemmen utestängas från att närvara vid möten 
och andra aktiviteter i klubben och från ämbete eller uppdrag som 
medlemmen innehar i klubben. Enligt syftet i det här momentet, ska 
medlemmen friställas från att fullgöra närvarokraven;

 kan styrelsen rösta och med inte mindre än två tredjedels majoritet av 
styrelsen temporärt suspendera en medlem enligt ovanstående för en sådan 
tidsperiod och på sådana ytterligare villkor som styrelsen beslutar, om än för 
en period som inte är längre än vad som skäligen är nödvändigt under alla 
omständigheter.

Paragraf 13 Lokala, nationella och internationella angelägenheter
Mom. 1 – Diskussionsämnen. Allmänna frågor beträffande det egna samhällets, 

nationens och världens allmänna väl är av intresse för klubbens medlemmar 
och skall göras till föremål för öppna och insiktsfulla studier och diskussioner 
vid klubbmöten, till upplysning för medlemmarna då de bildar sig en per-
sonlig åsikt i frågan. Klubben som sådan får dock inte uttrycka någon åsikt i 
kontroversiell ännu inte avgjord fråga av offentlig natur.

Mom. 2 – Inget stöd till kandidater. Klubben får inte stödja eller rekommendera 
en kandidat till offentligt ämbete eller tjänst och får heller inte under ett möte 
diskutera sådan kandidats förtjänster eller brister.

Mom. 3 – Icke-politisk ståndpunkt.
 (a)  Resolutioner och ståndpunktstaganden. Klubben får inte vare sig anta eller 

låta sprida resolutioner eller ståndpunktstaganden, inte heller fatta 
korporativa beslut som berör världspolitiken eller internationella frågor 
av politisk natur.
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 (b)  Vädjan. Klubben får inte avfatta och utsända vädjanden till klubbar, 
nationer eller regeringar eller distribuera brev, föredrag eller förslag till 
lösningar av specifika internationella problem av politisk natur.

Mom. 4 – Uppmärksamma Rotarys grundande. Den vecka under vilken årsdagen 
för Rotarys grundande (23 februari) infaller, är veckan för internationellt sam-
förstånd och fred (World Understanding and Peace Week). Under den veckan 
skall klubben uppmärksamma Rotarys serviceinsatser, se tillbaka på vad som 
hittills åstadkommits och inrikta sig på program för fred, samförstånd och 
goodwill, i det egna samhället och i världen.

Paragraf 14 Rotarys tidskrifter
Mom. 1 – Obligatorisk prenumeration. Såvida klubben inte är befriad av RI:s 

styrelse, i överensstämmelse med RI:s stadgar, från att följa föreskrifterna 
i den här paragrafen, prenumererar alla medlemmar i klubben, så länge 
medlemskapet varar, antingen på den officiella tidskriften eller på den av 
Rotary Internationals styrelse för klubben föreskrivna godkända regionala 
tidskriften. Två rotarianer som är bosatta på samma adress har möjlighet att 
prenumerera gemensamt på RI:s officiella tidskrift. En medlems prenumera-
tion skall betalas för sexmånadersperioder (6) och löpa så länge han/hon är 
medlem i klubben och till och med slutet av den sexmånadersperiod (6) under 
vilken han/hon kan komma att avsluta sitt medlemskap i klubben.

Mom. 2 – Inbetalning av prenumerationsavgiften. Prenumerationsavgiften skall 
samlas in av klubben från varje medlem halvårsvis i förväg och betalas till 
Rotary Internationals sekretariat eller till kontoret för sådan regional tidskrift, 
som föreskrivits av Rotary Internationals styrelse.

Paragraf 15 Godkännande av syfte och åtlydnad av grundlag och stadgar
Genom att betala en inträdesavgift och årsavgifterna antar en medlem Rotarys 
principer, så som de uttrycks i Rotarys syfte, samt förbinder sig att åtlyda och 
vara bunden av klubbens grundlag och stadgar. Endast på dessa villkor är 
medlemmen berättigad att åtnjuta klubbens privilegier. Alla medlemmar har 
skyldighet att efterleva grundlagen och stadgarna, oberoende av om han/hon 
erhållit exemplar av dem.

Paragraf 16 Medling och skiljedom
Mom. 1 – Tvister. Om tvist uppstår, som inte berör ett styrelsebeslut, mellan 

en medlem eller tidigare medlem å ena sidan och klubben, klubbämbetsmän 
eller klubbstyrelsen å andra sidan, av någon anledning som inte kan tillrätta-
läggas på föreskrivet sätt, skall tvisten avgöras, på anhållan till sekreteraren 
från en av parterna, antingen genom medling eller genom skiljedom.

Mom. 2 – Datum för medling eller skiljedom. För det fall medling eller skiljedom 
måste användas skall styrelsen fastställa datum för medlingen eller skiljedo-
men i samråd med de stridande parterna, att hållas inom tjugoen (21) dagar 
efter mottagande av anhållan om medling eller skiljedom.

Mom. 3 – Medling. För sådan medling skall tillvägagångssättet vara erkänt av 
en lämplig auktoritet enligt nationell eller statlig lagstiftning eller rekom-
menderas av en kompetent professionell enhet, vars erkända yrkeskunskap 
täcker alternativa tvistlösningar, eller följa de rekommenderade riktlinjer 



263

som fastställts av RI:s styrelse eller Rotary Foundations styrelse. Endast en 
person som är medlem i en rotaryklubb kan utses till medlare. En klubb kan 
ge distriktsguvernören eller guvernörens representant i uppdrag att utse en 
medlare, som är medlem i en rotaryklubb och som har lämplig kunskap om 
och erfarenhet av att medla.

 (a)  Resultat av medling. Utgången av medlingen eller beslut som fattas mellan 
parter som ett resultat av medlingen skall dokumenteras och kopior 
skall delas ut till parterna och medlaren och en kopia skall överlämnas 
till klubbens styrelse och bevaras av sekreteraren. Ett sammanfattande 
uttalande om medlingsresultatet, som accepteras av berörda parter, skall 
sammanställas för att informera klubben. Den ena eller andra parten kan 
genom presidenten eller sekreteraren anhålla om ytterligare medling 
om endera parten till stor del dragit sig tillbaka från den medlade 
ståndpunkten.

 (b)  Medling som inte lyckas. Om medling begärs men medlingen inte 
lyckas kan endera parten begära skiljedom enligt moment 1 i den här 
paragrafen.

Mom. 4 – Skiljedom. Om skiljedom begärs, skall var och en av parterna utse en 
skiljeman och skiljemännen skall utse en skiljedomare. Endast en person som 
är medlem i en rotaryklubb kan utses till skiljeman eller skiljedomare.

Mom. 5 – Skiljemännens eller skiljedomarens beslut. Om skiljedom begärs skall 
skiljemännens beslut eller, om de är oense, skiljedomarens utslag vara slutgil-
tigt och bindande för alla parter och kan inte överklagas.

Paragraf 17 Stadgar (bylaws)
Klubben skall anta stadgar, med tilläggsbestämmelser för att leda klubben, 
som inte strider mot RI:s grundlag och stadgar och de procedurregler som gäl-
ler för territoriella områden där RI inrättat sådana eller mot denna grundlag. 
Stadgarna kan ändras tid efter annan enligt i stadgarna angivna bestämmelser.

Paragraf 18 Tolkning
I hela denna grundlag innefattar terminologin ”post”, ”utskick” och ”poströst-
ning” också användning av elektronisk post (e-post) och internetteknologi för 
att sänka kostnaderna och förbättra kommunikationen.

Paragraf 19 Ändringar
Mom. 1 – Ändringar. Med undantag för vad som anges i denna paragraf, 

moment 2, kan denna grundlag endast ändras genom beslut av lagrådet, på 
samma sätt som anges i RI:s stadgar angående ändring av RI:s stadgar.

Mom. 2 – Ändring av paragraf 2 och paragraf 3. Paragraf 2 (Namn) och paragraf 3 
(Klubbens ort och kringliggande område) i grundlagen kan ändras under ett 
ordinarie möte i klubben, om beslutsmässigt antal medlemmar är närvarande 
och inte mindre än två tredjedelar av alla röstande medlemmar, som är när-
varande och röstar, röstar för en ändring, förutsatt att meddelande om sådan 
ändring skickats till alla medlemmar och till guvernören minst tio (10) dagar 
före sådant möte, och dessutom förutsatt att sådan ändring skickas till RI:s 
styrelse för godkännande. Ändringen träder endast i kraft efter att den blivit 
godkänd. Guvernören kan till RI-styrelsen uttrycka en åsikt beträffande den 
föreslagna ändringen.

ENHEtlIg gRUNDlAg föR ROtARyKlUBBAR – PARAgRAf 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
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*Stadgar för rotaryklubben i 

Paragraf 1 Definitioner 
1. Styrelsen: klubbens styrelse. 
2. Styrelseledamot: en ledamot i klubbens styrelse. 
3. Medlem:  en medlem i den här klubben som inte är hedersmedlem. 
4. RI: Rotary International. 
5. År: den tolvmånadersperiod som börjar 1 juli. 

Paragraf 2 Styrelsen 
Klubbens ledning utövas av styrelsen som består av  klubb-
medlemmar, nämligen presidenten, omedelbart förutvarande presidenten, 
tillträdande presidenten (eller nominerade presidenten, om ingen efterträdare 
valts), vicepresidenten, sekreteraren, skattmästaren och klubbmästaren. Det står 
styrelsen fritt att också lägga till de  styrelseledamöter, som valts 
enligt paragraf 3, moment 1 av dessa stadgar. 

Paragraf 3 Val av styrelseledamöter och ämbetsmän 
Mom. 1 – Vid ett ordinarie klubbmöte en månad före mötet för val av sty-

relse skall den ämbetsman som leder mötet be klubb medlemmarna nomi-
nera kandidater till president, vicepresi dent, sekreterare, skattmästare och 

 styrelseledamöter. Nomineringarna kan göras av en valkom-
mitté eller av närvarande enskild klubbmedlem eller av bådadera, enligt vad 
klubben beslutar. Om klubben beslutat att använda valkommitté utses denna 
på sätt klubben bestämmer. Vederbörligen avgivna nomineringar upptas på 
en valsedel i alfabetisk ordning under varje befattning och blir föremål för 
röstning vid årsmötet. De kandidater till president, vicepresident, sekreterare 
och skattmästare, som får de flesta rösterna förklaras valda till sina respektive 
befattningar. De  föreslagna styrelsekandidater som får de flesta 
rösterna förklaras valda till styrelseledamöter. Den presidentkandidat som 
utsetts genom sådan röstning är nominerad president. Den nominerade pre-
sidenten blir tillträdande president första dagen i juli efter omröstningen och 
skall tjänstgöra som ämbetsman under det rotaryåret. Den 1 juli som omedel-
bart följer på det rotaryåret tillträder den tillträdande presidenten posten som 
president. 

*Anm: Dessa stadgar är endast en rekommendation och kan ändras av alla rotaryklubbar 
för att passa klubbens egna förhållanden, förutsatt att sådana ändringar inte strider mot 
innebörden i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar och RI:s grundlag, RI:s stadgar och RI:s 
policysamling. I tveksamma fall ska föreslagna ändringar tillställas RI:s generalsekreterare 
för övervägande av RI:s styrelse.
Beräffande Rotarys e-klubbar ska guvernörerna kontakta sina CDS-representanter (CDS 
– Club and District Support) www.rotary.org/sv/cds för mer information om stadgar för 
Rotarys e-klubbar och med andra frågor som gäller e-klubbarna.
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Mom. 2 – Ämbetsmännen och styrelseledamöterna utgör klubbens styrelse. 
Inom en vecka efter valet sammanträder styrelsen och utser en medlem av 
klubben att vara klubbmästare. 

Mom. 3 – Vakans i styrelsen eller på befattning fylls enligt beslut av återstående 
styrelseledamöter. 

Mom. 4 – Vakans på posten som tillträdande ämbetsman eller som tillträdande 
styrelseledamot fylls enligt beslut av återstående ledamöter i den tillträdande 
styrelsen.

Paragraf 4 Ämbetsmännens åligganden 
Mom. 1 – Presidenten. Det åligger presidenten att leda förhand lingarna vid 

klubbens och styrelsens sammanträden samt fullgöra sådana andra uppgifter 
som vanligen tillkommer denna befattning.

Mom. 2 – Omedelbart förutvarande presidenten. Det åligger den omedelbart förut-
varande presidenten att tjänstgöra som styrelseledamot samt fullgöra sådana 
andra uppgifter som föreläggs honom/henne av presidenten eller styrelsen. 

Mom. 3 – Tillträdande presidenten. Det åligger tillträdande presidenten att vara 
ledamot i klubbens styrelse och att fullgöra sådana uppgifter som föreläggs 
honom/henne av presidenten eller styrelsen. 

Mom. 4 – Vicepresidenten. Vicepresidenten skall i presidentens frånvaro leda 
förhandlingarna vid klubbens och styrelsens sammanträden samt fullgöra 
sådana andra uppgifter som vanligen tillkommer denna befattning. 

Mom. 5 – Sekreteraren. Det åligger sekreteraren att föra medlems matrikel, när-
varoprotokoll vid möten, skicka ut kallelse till klubb möten, sammanträden 
med styrelsen och kommittéerna och att förvara protokollen från sådana 
möten, sammanställa föreskrivna rapporter till RI, bl.a. halvårsrapport över 
medlemskapet per 1 januari och 1 juli varje år, som skall omfatta per capita-
avgifter för samtliga medlemmar och pro rata avgifter för nyintagna aktiva 
medlemmar, som har invalts sedan början av respektive halvårsrapportperi-
od, vidare att avge rapport om ändringar i medlemskapet och månadsrapport 
över närvaron vid klubbens möten, vilken skall avges till distriktsguvernören 
inom 15 dagar efter sista mötet i månaden, insamla och till RI vidarebefordra 
prenumerationsavgifterna för officiell rotarytidskrift samt slutligen att utföra 
alla andra uppdrag som vanligen tillhör detta  
ämbete. 

Mom. 6 – Skattmästaren. Det åligger skattmästaren att förvalta klubbens alla 
medel, redovisa dem för klubben årligen och vid varje tillfälle när styrelsen 
så begär samt att fullgöra andra skyldigheter som tillhör ämbetet. Vid avgång 
från ämbetet skall skattmästaren överlämna till sin efterträdare eller till pre-
sidenten alla medel, räkenskapsböcker och annan egendom som tillhör klub-
ben. 

Mom. 7 – Klubbmästaren. Klubbmästarens åligganden skall vara sådana som 
vanligen föreskrivs för sådant ämbete samt andra uppgifter som kan föreläg-
gas honom/henne av presidenten eller styrelsen.

268

PROCEDURHANDBOKEN 2010



Paragraf 5 Möten 
Mom. 1 – Årsmöte. Ett årsmöte med klubben skall hållas den  varje år för 

att välja ämbetsmän och styrelseledamöter för nästföljande år.

(Anm: Paragraf 6, moment 2, i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar, föreskriver: ”Ett års-
möte med val av styrelse skall hållas senast den 31 december.”) 
Mom. 2 – Klubbens ordinarie veckomöte skall hållas  (dag) kl 

 (tid). Alla klubbmedlemmar skall vederbörligen underrättas om 
vidtagna ändringar eller om inställande av ordinarie möte. Alla medlemmar, 
utom hedersmedlemmar (eller medlemmar som befriats från närvaroplikt 
enligt Enhetlig grundlag för rotaryklubbar), i god ställning i klubben, måste 
räknas som närvarande eller frånvarande vid ett ordinarie möte, varvid när-
varon måste visas genom medlemmens närvaro under minst sextio (60) pro-
cent av tiden som ägnas det ordinarie mötet, antingen i denna klubb eller i en 
annan rotaryklubb eller som föreskrivs i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar, 
paragraf 9, moment 1 och 2. 

Mom. 3 – En tredjedel av klubbmedlemmarna utgör beslutsmässigt antal vid 
såväl årsmöte som ordinarie veckomöte i klubben. 

Mom. 4 – Ordinarie sammanträde med styrelsen skall hållas varje månad den 
. Därutöver sammanträder styrelsen, efter vederbörlig kallelse av pre-

sidenten, närhelst så anses nödvändigt eller på begäran av två (2) styrelseleda-
möter med vederbörlig kallelse. 

Mom. 5 – Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter är närva-
rande. 

Paragraf 6 Medlemsavgifter 
Mom. 1 – Inträdesavgiften är  USD och skall betalas av kandidaten 

innan han/hon tillträder som medlem, förutom vad som anges i Enhetlig 
grundlag för rotaryklubbar, paragraf 11. 

Mom. 2 – Årsavgiften är  USD och betalas halvårsvis 1 juli och 1 januari. 
En del av varje medlems halvårsavgift skall användas för att betala prenume-
rationen på den officiella rotarytidskriften. 

Paragraf 7 Röstningsförfarande 
Omröstning i klubben sker öppet*, utom vid val av ämbetsmän och styrelse 
som sker i sluten omröstning. Styrelsen kan besluta att använda sluten omröst-
ning i ett specifikt ärende. 

(*Anm: Med öppen omröstning menas att klubben röstar genom muntligt bifall.) 

Paragraf 8 Tjänstegrenarna 
Tjänstegrenarna utgör det filosofiska och praktiska ramverket för den här 
rotaryklubbens verksamhet. De är klubbtjänst, yrkestjänst, samhällstjänst, 
internationell tjänst och tjänst för nya generationer. Klubben ska vara aktiv 
inom var och en av tjänstegrenarna. 

Paragraf 9 Kommittéer 
Klubbkommittéernas uppgift är att förverkliga klubbens årliga och långsiktiga 
strategiska mål. Tillträdande presidenten, presidenten och omedelbart förut-
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varande presidenten skall tillsammans säkerställa kontinuitet i ledarskap och 
överläm nande. När så är möjligt skall kommittéledamöterna utses för tre år 
till samma kommitté för att säkra kontinuiteten. Tillträdande presidenten är 
ansvarig för att utnämna kommittéledamöter vid vakanser, utnämna kommit-
téordförande och hålla planeringsmöten innan ämbetsårets början. En kommit-
téordförande bör ha tidigare erfarenhet som ledamot i kommittén. Permanenta 
kommittéer skall tillsättas enligt följande: 

	 •	 Medlemskap	 
Kommittén utformar och tillämpar en övergripande plan för rekrytering 
och medlemsvård. 

	 •	 Offentlig	image	 
Kommittén utformar och genomför planer för hur allmänheten ska infor-
meras om Rotary samt för att främja klubbens serviceprojekt och aktivite-
ter. 

	 •	 Administration	 
Kommittén bedriver aktiviteter som förknippas med effektiv klubbverk-
samhet. 

	 •	 Serviceprojekt	 
Kommittén utformar och genomför utbildningsinriktade, humanitära och 
yrkesrelaterade projekt som inriktas på behov lokalt och i samhällen i 
andra länder. 

	 •	 Rotary	Foundation	 
Kommittén utformar och genomför planer för att stötta Rotary Foundation 
både med ekonomiska gåvor och med programdeltagande.

Ytterligare ad hoc-kommittéer kan tillsättas vid behov. 
 (a) Presidenten är ex officio medlem av alla kommittéer och åtnjuter som 

sådan de privilegier som är förenade med hans/hennes uppgift. 

 (b) Varje kommitté skall utföra de åtaganden som den tilldelats enligt 
stadgarna samt eventuella ytterligare uppgifter som den kan tilldelas av 
presidenten eller styrelsen. Utan särskilt tillstånd från styrelsen får dessa 
kommittéer inte vidta några åtgärder förrän en rapport har inlämnats till 
och godkänts av styrelsen. 

 (c) Ordföranden ansvarar för kommitténs ordinarie möten och verksamhet, 
leder och samordnar kommitténs arbete samt rapporterar till styrelsen 
om all verksamhet i kommittén. 

(Anm: Ovanstående kommittéstruktur är i överensstämmelse med både Distriktets 
ledarskapsplan och Klubbens ledarskapsplan. Klubbar får efter eget gottfinnande inrätta 
de kommittéer de behöver för att effektivt uppfylla sina behov för serviceinsatser och kam-
ratskap. En lista med exempel på sådana fakultativa kommittéer finns i handböckerna för 
klubbens kommittéer. Klubbar får utforma en avvikande kommitté struktur vid behov.) 

Paragraf 10 Kommittéernas uppgifter 
Uppgifterna för samtliga kommittéer fastställs och granskas av presiden-
ten för hans eller hennes ämbetsår. Vid tilldelningen av kommittéuppgifter 
vid utformningen av årets planering skall presidenten hänvisa till lämpligt 
RI-material och till tjänstegrenarna. 
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Varje kommitté skall ha ett konkret uppdrag, tydligt definierade mål samt 
handlingsplaner som fastställts vid årets början och genomförs under året. 
Det är den tillträdande presidentens främsta uppgift att tillhandahålla det 
ledarskap som behövs för att för klubbkommittéer utarbeta rekommendationer, 
uppdrag, mål och planer att föreläggas styrelsen innan året som tillträdande 
president avslutas, enligt vad som anges ovan.

Paragraf 11 Närvarodispens 
På skriftlig ansökan till styrelsen kan denna, om tillräckliga skäl anförts, befria 
medlem från skyldigheten att närvara vid klubbens möten under högst tolv 
månader.

(Anm: Genom sådan permittering förebyggs förlust av medlemskap, men klubben är 
inte berättigad att räkna sådan medlem som närvarande. Om inte den permitterade är 
närvarande vid en annan klubbs ordinarie veckomöte måste han/hon antecknas som från-
varande. Godkänd frånvaro enligt bestämmelserna i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar 
föranleder dock att frånvaron inte påverkar närvarostatistiken.) 

Paragraf 12 Finanser 
Mom. 1 – Innan räkenskapsårets början utarbetar styrelsen en budget för för-

väntade intäkter och utbetalningar för året som skall gälla som utgiftstak för 
dessa syften, om inte annat bestäms av styrelsen. Budgeten skall indelas i två 
separata delar: en som gäller klubbverksamheten och en som gäller välgören-
hets- och serviceverksamheten. 

Mom. 2 – Skattmästaren skall deponera alla klubbens medel i bank som anvisas 
av styrelsen. Klubbens medel skall indelas i två separata delar: de som gäller 
klubbverksamheten och de som gäller serviceprojekten. 

Mom. 3 – Alla räkningar skall betalas av skattmästaren eller av annan bemyn-
digad ämbetsman, som godkänts av två andra ämbetsmän eller styrelseleda-
möter. 

Mom. 4 – En kvalificerad person skall noggrant granska samtliga ekonomiska 
transaktioner en gång om året. 

Mom. 5 – Ämbetsmän som förvaltar eller har kontroll över klubbmedel skall på 
styrelsens begäran lämna borgen, som garanterar säkert förvar av klubbens 
medel, varvid kostnaden för borgen bärs av klubben. 

Mom. 6 – Klubbens räkenskapsår löper från 1 juli till 30 juni; för insamlandet 
av medlemsavgifterna indelas året i två (2) halv-årsperioder, från 1 juli till  
31 december och från 1 januari till 30 juni. Betalning av per capita-avgifter 
och av prenumerations-avgifter för officiell rotarytidskrift sker den 1 juli  
och 1 januari varje år utifrån medlemsantalet vid dessa tidpunkter.

Paragraf 13 Inval av medlemmar 
Mom. 1 – Namnet på en tilltänkt medlem, föreslagen av en aktiv medlem i 

klubben, skall framläggas skriftligen inför styrelsen genom klubbsekrete-
raren. En medlem som flyttar eller en tidigare medlem i en annan klubb 
kan föreslås till aktivt medlemskap av den tidigare klubben. Förslaget skall 
behandlas konfidentiellt, med undantag för vad som anges här nedan. 

Mom. 2 – Styrelsen skall förvissa sig om att förslaget uppfyller klassifikations- 
och medlemskraven i Enhetlig grundlag för rotaryklubbar. 
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Mom. 3 – Styrelsen skall godta eller förkasta förslaget inom 30 dagar och skall 
därpå, genom klubbsekreteraren, underrätta förslagsställaren om sitt beslut. 

Mom. 4 – Om styrelsen tillstyrker förslaget skall den föreslagna medlemmen 
informeras om Rotarys syfte samt klubbmedlem mens privilegier och skyldig-
heter. Därefter skall den föreslagna medlemmen anmodas att underteckna en 
medlemsansökan och ge tillstånd till att hans/hennes namn och föreslagna 
klassifikation offentliggörs i klubben. 

Mom. 5 – Om skriftlig protest mot förslaget, med angivande av skäl för protes-
ten, ej inkommit till styrelsen från medlem i klubben (som ej är hedersmed-
lem) senast sju (7) dagar efter offentliggörandet av den föreslagna medlem-
mens namn, skall den föreslagna medlemmen (om han/hon inte är heders-
medlem) mot erläggande av inträdesavgift enligt dessa stadgar anses invald i 
klubben. 

Om protest mot förslaget inlämnats till styrelsen skall styrelsen rösta i frå-
gan på sitt nästa sammanträde. Om förslaget trots protest tillstyrks skall den 
föreslagna medlemmen (om han/hon inte är hedersmedlem) mot erläggande 
av föreskriven inträdesavgift anses invald i klubben. 

Mom. 6 – När medlemmen invalts skall klubbpresidenten se till att den nya 
medlemmen introduceras i klubben, får sitt medlemskort och lämplig rotary-
litteratur för nya medlemmar. Presidenten eller sekreteraren skall dessutom 
inrapportera den nya rotarianens medlemsuppgifter till RI. Presidenten utser 
även en medlem som hjälper den nya medlemmen tillrätta i klubben samt till-
delar den nya medlemmen en uppgift i klubben eller inom ett klubbprojekt. 

Mom. 7 – Klubben kan, enligt Enhetlig grundlag för rotaryklubbar, välja in 
hedersmedlemmar som föreslagits av styrelsen. 

Paragraf 14 Beslut 
Klubben får inte ta upp till behandling resolution eller yrkande som i något 
avseende förpliktar klubben till ståndpunktstagande, innan ärendet övervägts 
av styrelsen. Sådan resolution eller sådant yrkande som väcks vid klubbmöte 
skall utan diskussion överlämnas till styrelsen.

Paragraf 15 Dagordning 
Mötet öppnas 
Gäster presenteras 
Korrespondens, meddelanden och rotaryinformation 
Kommittérapporter 
Icke slutbehandlade ärenden 
Nya ärenden 
Föredrag eller annan programpunkt 
Mötet avslutas 
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Paragraf 16 Ändringar 
Dessa stadgar kan ändras vid ordinarie möte, där beslutsmässigt antal klubb-
medlemmar är närvarande och med två tredjedels röstmajoritet bifaller änd-
ringsförslaget, förutsatt att medlemmarna underrättats om ändringsförslaget 
per post minst tio (10) dagar före mötet. Beslut får inte fattas beträffande änd-
ringar i eller tillägg till dessa stadgar som inte står i samklang med Enhetlig 
grundlag för rotaryklubbar och med RI:s grundlag och stadgar.
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Stadgar för Rotary Internationals  
Rotary Foundation

Paragraf I Syftet med sammanslutningen (Rotary Foundation – TRF)
Mom. 1.1 – Syfte. Rotary Foundations syfte finns angivet i urkunden.

Paragraf II Medlemskap
Mom. 2.1 – Medlemmar. Rotary Foundations skall ha en kategori medlemmar 

och den kategorin skall bestå av en enda medlem ”corporate member”. Denna 
”corporate member” är Rotary International (RI), en organisation utan vinst-
syfte i Illinois, eller varje efterföljare till den, som tillkommer genom sam-
manslagning, konsolidering eller byte av namn. Om vakans av något skäl 
uppstår på posten som ”corporate member” skall TRF:s styrelse utse ersättare.

Mom. 2.2 – Val och utnämning. RI skall årligen utse nya TRF-styrelseledamöter 
att efterträda de TRF-styrelseledamöter vars mandattid utgått samt för att 
fylla de vakanser som uppstår. Denna åtgärd av RI utgör sammanslutningens 
årsmöte.

Mom. 2.3 – Beslut. RI skall genom sin styrelse fatta beslut med enkel majoritet 
– förutom vad som annorlunda anges i dessa stadgar – och skriftligen med-
dela sitt beslut till ordföranden i TRF:s styrelse eller till generalsekreteraren. 
Meddelandet skall vara undertecknat av en ämbetsman i Rotary International 
och ange det beslut som fattats.

Mom. 2.4 – Ärenden som kräver godkännande av RI. RI måste godkänna TRF-
styrelsens handläggning av frågor, som gäller:
 (a) utbetalning av TRF:s tillgångar, utom:

  (i) nödvändiga kostnader för administration av TRF, och
 (ii) utbetalningar av intäkter eller kapital från gåvor till TRF, där 

ändamålet framgår av villkoren för gåvan eller testamentet;  
i båda fallen krävs godkännande av TRF:s styrelse,

 (b) ändringar eller omformuleringar i urkunden eller TRF:s stadgar,
 (c) sammanslagning, konsolidering, upplösning, försäljning, uthyrning, 

utbyte, inteckning eller pantsättning av väsentlig del av TRF:s tillgångar,
 (d) alla TRF:s föreslagna program, projekt eller aktiviteter innan de tillkän-

nages eller finansieras, enligt det syfte som fastställts i stiftelseurkunden.
Mom. 2.5 – RI:s uppgifter. RI skall ha följande uppgifter:

 (a) att uppmuntra Rotary Internationals ämbetsmän och alla rotarianer att 
genom personligt engagemang och finansiella bidrag stödja Foundations 
program, projekt och aktiviteter och att främja Foundations program, 
projekt och aktiviteter genom möten på klubb-, distrikts- och internatio-
nell nivå, med ledarutveckling, utbildningsprogram och publikationer,

 (b) att föreslå nya program, projekt och aktiviteter till Foundations styrelse.

Paragraf III Foundations styrelse (TRF-styrelsen)
Mom. 3.1 – Allmänna befogenheter. TRF:s styrelseledamöter skall benämnas 

”trustees”. Alla angelägenheter skall handläggas av TRF-styrelsen, dock med 
undantag för de särskilda frågor, som också kräver godkännande av RI, vil-
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ket framgår av 2.4 i paragraf II. Vid handläggning av TRF:s verksamhet skall 
TRF-styrelsen ha de befogenheter, som TRF givits eller kan ges genom ”The 
Illinois General Not for Profit Corporation Act” från 1986 eller en efterföl-
jande lagstiftning, antagen av staten Illinois, USA; sådana befogenheter måste 
främja TRF:s syften, såsom de framgår ur dess urkund, och vara i överens-
stämmelse med dess ställning, såsom den beskrivs i mom. 501 (c) (3) i ”United 
States Internal Revenue Code” från år 1986, med ändringar. TRF:s styrelse har 
följande speciella uppgifter:
 (a) att förvalta, investera, sköta och administrera alla TRF:s fonder och till-

gångar. För att fullgöra detta uppdrag förutom de befogenheter som TRF-
styrelsen har enligt dessa stadgar, skall den:

 (i) sälja, hyra ut, överlåta eller utbyta alla eller delar av 
Foundations tillgångar till priser och på villkor som TRF-
styrelsen bedömer vara mest fördelaktiga,

 (ii) besluta om fullmakter till advokat eller ombud samt besluta 
om överenskommelser, som den finner nödvändiga och lämp-
liga, inom ramen för dess lagliga befogenheter,

 (iii) investera eller återinvestera i sådana lån, säkerheter eller fast 
egendom, som den finner lämpliga för investering av TRF:s 
medel,

 (iv) fastställa om pengar eller andra tillgångar som TRF erhåller 
skall förvaltas som medel utan inskränkningar och användas 
för TRF:s allmänna syfte, eller om de skall förvaltas som medel 
med inskränkningar eller donationsfonder för särskilda ända-
mål, samt att belasta med kostnader eller förluster helt eller 
delvis sådana medel och fonder, som TRF:s styrelse bedömer 
lämpliga,

 (v) utse och ge i uppdrag till lämpliga ombud och advokater, 
inklusive att anställa investeringsspecialister, till vilka kan 
delegeras sådana befogenheter avseende handläggning och 
investering av Foundations medel, som Foundations styrelse 
bedömer lämpligt och som ligger inom ramen för lagstift-
ning och föreskrifter samt att betala skälig ersättning till och 
omkostnader för dessa specialister,

 (vi) anta budget och bevilja anslag för TRF:s program, projekt och 
aktiviteter; och

 (vii) betala alla nödvändiga kostnader för administration av TRF, 
inklusive TRF-styrelsens kostnader ur TRF:s medel, såvida 
dessa kostnader inte täcks på annat sätt av RI-styrelsen,

 (b) att på TRF:s vägnar bedöma, anta eller avslå alla förvaltningstjänster, 
oberoende av utformning; och att utöva lagliga förvaltningsbefogenhe-
ter i överensstämmelse med lagarna i alla stater och länder, vilket utan 
begränsning omfattar alla de befogenheter som TRF-styrelsen ges under 
”Illinois Trusts and Trustees Act” och andra tillämpliga lagar i Illinois; 
och att frånsäga sig, eller auktorisera eller hålla tillbaka frigivande eller 
handhavande av egendom, fonder eller andra intressen, av välgörenhets-
art eller legala intressen, när den handlar å Foundations eller å andras 
vägnar i alla positioner, antingen de är förvaltande eller inte,
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 (c) att inrätta, förvalta och leda eller delta i investeringsfonder,
 (d) att administrera TRF:s alla program, projekt och aktiviteter, utom i de fall, 

då styrelsemedlemmarna och RI samtycker till att ett speciellt program 
eller projekt eller en speciell aktivitet skall administreras av RI i egenskap 
av ombud för styrelsemedlemmarna eller av båda tillsammans,

 (e)  att kontinuerligt utvärdera alla TRF:s program, projekt och aktiviteter 
samt att årligen rapportera till RI:s styrelse om alla TRF:s stipendier och 
bidrag,

 (f) att göra TRF känt och att tillhandahålla lämpliga erkännanden för insat-
ser som görs för TRF av enskilda personer, rotaryklubbar och andra,

 (g) att påta sig det främsta ansvaret för att utveckla och ta initiativ till nya 
TRF-program, projekt och aktiviteter,

 (h) att upprätta eller samarbeta med en besläktad, underordnad eller annan 
välgörenhetsorganisation, fond, stiftelse eller liknande organisation i 
något eller någon av världens länder eller regioner,

 (i) att granska och godkänna styrelsens förslag till resolutioner avse-
ende TRF och till ändringar av bestämmelserna i RI-stadgarna eller 
RI-grundlagen angående TRF, innan dessa behandlas av ett lagråd. Om 
sådana ändringar eller resolutioner föreslås från andra håll, skall TRF:s 
styrelse och RI:s styrelse gemensamt granska sådana ändringar, före 
beslut av ett lagråd; och

 (j) att anta och ändra ytterligare regler och föreskrifter för administrationen 
av TRF, som TRF-styrelsen bedömer nödvändiga eller lämpliga, dock 
förutsatt att de icke står i strid med RI:s grundlag och stadgar eller TRF:s 
urkund och dessa stadgar.

Mom. 3.2 – Antal, utnämning och tjänstgöringsperiod. Antalet ledamöter i TRF:s 
styrelse skall vara femton (15). Styrelseledamöterna i TRF skall utses av 
RI-presidenten med godkännande av RI-styrelsen. Fyra av styrelseledamöter-
na skall vara förutvarande RI-presidenter. Mandatperioden för styrelseleda-
möterna är fyra år. Styrelseledamöterna kan omväljas efter varje mandatperi-
od, förutsatt att de då har de kvalifikationer som framgår av det här avsnittet 
och avsnitt 3.3 i den här paragrafen. Med undantag för dödsfall, avsägelse, 
avsättning eller bristande kvalifikation skall ledamot i TRF:s styrelse utöva 
ämbetet under den period för vilken han/hon är vald eller till dess en kvalifi-
cerad efterträdare valts.

Mom. 3.3 – Kvalifikationer. Varje ledamot i TRF:s styrelse skall vara medlem, 
dock ej hedersmedlem, i en rotaryklubb. Varje ledamot i TRF:s styrelse skall 
vara rotarian och ha stor erfarenhet av att handla i ledande ställning inom 
Rotary, särskilt inom finansväsen och inom de områden inom vilka TRF stö-
der aktiviteter. Foundations styrelseledamöter skall utnämnas från olika delar 
av världen.

Mom. 3.4 – Avsägelse. Varje styrelseledamot i TRF kan avsäga sig ämbetet munt-
ligt under ett styrelsesammanträde eller skriftligt per brev, som skall adres-
seras till TRF:s generalsekreterare. En sådan uppsägning från en styrelseleda-
mot i TRF träder i kraft vid angiven tidpunkt, utan formell bekräftelse.

Mom. 3.5 – Avsättning. Varje ledamot i TRF-styrelsen, som inte uppfyller de 
kvalifikationer som framgår i avsnitt 3.3 i denna paragraf, har förverkat sitt 
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ämbete som ledamot i TRF-styrelsen och ingen vidare åtgärd erfordras från 
RI-styrelsen eller övriga medlemmar av TRF:s styrelse. En styrelsemedlem 
som förverkat sitt ämbete skall ersättas enligt avsnitt 3.6 i denna paragraf. 
Om en styrelsemedlem blir ur stånd att tjänstgöra och detta fastställs av 
TRF-styrelsen och RI, kan han/hon ersättas enligt bestämmelserna i 3.6. På 
vägande grunder och efter meddelande till alla TRF-styrelsemedlemmar och 
berörd TRF-styrelsemedlem (vilken skall ges möjlighet att bli hörd) kan en 
sådan ledamot avsättas med trefjärdedels majoritet av RI:s styrelse. En sådan 
avsättning träder i kraft efter stadfästelse av RI-styrelsens åtgärd vid näst-
kommande årskongress med majoritet av de röstberättigade.

Mom. 3.6 – Vakanser. Varje vakans bland ledamöterna i TRF-styrelsen, orsakad 
av dödsfall, avsägelse, bristande kvalifikation, oförmåga eller avsättning, 
skall fyllas för resterande del av mandattiden av RI-styrelsen enligt den 
procedur, som framgår i avsnitt 3.2 i denna paragraf. Efterträdare som TRF-
styrelseledamot skall ha alla de befogenheter och rättigheter samt handlägga 
de uppgifter som tilldelades den ursprunglige styrelseledamoten.

Mom. 3.7 – Ordförande. TRF-styrelsen skall årligen välja en av styrelseledamö-
terna till tillträdande ordförande för det kommande året. Den tillträdande 
ordföranden skall tjänstgöra som ordförande under året som följer på året 
som tillträdande ordförande. 

Mom. 3.8 – Ersättning. TRF-styrelsen skall tjänstgöra utan ersättning.

Paragraf IV TRF-styrelsens sammanträden
Mom. 4.1 – Årsmöte. TRF-styrelsen skall avhålla sitt årliga sammanträde vid en 

tidpunkt och på en plats inom eller utom staten Illinois, som beslutas av TRF-
styrelsen. Om nödvändigt eller önskvärt kan TRF-styrelsen och RI-styrelsen 
hålla ett gemensamt möte på överenskommen tid och plats.

Mom. 4.2 – Andra sammanträden. Andra sammanträden kan hållas på kallelse 
av ordföranden, eller av majoriteten av styrelseledamöterna på kallelse till de 
övriga styrelseledamöterna.

Mom. 4.3 – Kallelse till sammanträde. Om styrelsen inte skriftligen bestämt 
annat skall skriftlig eller tryckt kallelse med angivande av tid (dag och 
tidpunkt) och plats för ordinarie TRF-sammanträde postas till varje TRF-
styrelseledamot till dennes bostad eller huvudsakliga arbetsplats minst tret-
tio (30) dagar före mötesdag, eller delges honom/henne per telegram med 
personlig utdelning eller per telefon minst tjugo (20) dagar före mötesdagen. 
Kallelse till speciellt sammanträde skall postas minst tio (10) dagar före 
mötesdagen, eller delges per telegram med personlig utdelning eller per tele-
fon minst sex (6) dagar före mötesdagen. En TRF-styrelsemedlems närvaro 
upphäver kravet på kallelse, om närvaron inte gäller det uttryckliga syftet att 
motsätta sig affärsförhandlingar, eftersom laglig kallelse inte skickats ut före 
mötet eller detta inte lagligen sammanträtt.

Mom. 4.4 – Beslutsmässighet och handläggning. En majoritet av TRF-styrelsen 
är beslutsmässig vid varje TRF-styrelsesammanträde och i varje fråga som 
kräver åtgärd som kan beslutas med majoritetsbeslut av närvarande TRF-
styrelseledamöter, såvida annorlunda inte föreskrivs i lagstiftningen eller i 
dessa stadgar. I händelse beslutsmässighet inte föreligger, kan TRF-styrelsen 
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ajournera mötet till en tid, då beslutsmässigt antal styrelseledamöter är närva-
rande. Ingen kallelse erfordras för ett uppskjutet styrelsesammanträde.

Mom. 4.5 – Informella åtgärder. Varje åtgärd, som skulle ha beslutats vid ett 
TRF-styrelsesammanträde, kan beslutas utan sammanträde, dock förutsatt 
skriftligt medgivande varav framgår ifrågavarande beslut av samtliga TRF-
styrelseledamöter, som är berättigade att rösta i frågan. Generalsekreteraren 
befullmäktigas att utsända skriftliga röstsedlar, när berörd fråga omfattas av 
gällande policy. Om frågan icke avser gällande policy kan TRF:s ordförande 
avgöra om frågan skall avgöras genom poströstning eller bordläggas till TRF-
styrelsens nästkommande sammanträde.

Mom. 4.6 – Telefonmöten. Styrelsen kan delta och fatta beslut vid ett möte för 
styrelseledamöterna under användande av en konferenstelefon eller annan 
utrustning, med hjälp av vilken alla personer, som deltar i mötet, kan kom-
municera med varandra. Sådant deltagande i ett möte skall vara likställt när-
varo och personligt deltagande vid mötet för den eller de personer, som deltar 
på detta sätt.

Mom. 4.7 – Presiderande ämbetsman. Ordföranden för styrelseledamöterna i 
Foundation skall presidera vid alla TRF-styrelsens sammanträden. Om ord-
föranden, tillträdande ordföranden eller viceordföranden inte är närvarande 
skall TRF-styrelsen utse en ordförande bland styrelseledamöterna för detta 
tillfälle.

Paragraf V Foundations ämbetsmän
Mom. 5.1 – Titulatur. Foundations ämbetsmän är ordföranden i Foundations 

styrelse (”ordföranden”), tillträdande ordföranden, viceordföranden och gene-
ralsekreteraren.

Mom. 5.2 – Val, mandatperiod och ersättning. Tillträdande ordföranden och 
viceordföranden väljs årligen av TRF-styrelsen. Den tillträdande ordfö-
randen kan inte väljas till viceordförande. Tjänstgöringsperioden för till-
trädande ordföranden respektive viceordföranden börjar 1 juli efter valet. 
Den TRF-styrelseledamot som valts till tillträdande ordförande tjänstgör 
i ett år, efter vilket han/hon skall tjänstgöra som ordförande i ett år. Den 
TRF-styrelseledamot som valts till viceordförande skall tjänstgöra i ett år. 
Generalsekreteraren väljs av RI-styrelsen och skall vara samma person som 
RI:s generalsekreterare. Utom vid dödsfall, avsägelse, bristande kvalifikation 
eller avsättning skall varje ämbetsman fullgöra sin ämbetstid intill dess en 
kvalificerad efterträdare utsetts. Ordföranden, tillträdande ordföranden och 
viceordföranden skall tjänstgöra utan ekonomisk ersättning. Ersättning till 
generalsekreteraren fastställs av RI-styrelsen.

Mom. 5.3 – Avsägelse. Varje ämbetsman kan avsäga sig sitt uppdrag i brev ställt 
till ordföranden. Avsägelse träder i kraft vid angiven tidpunkt, utan formell 
bekräftelse.

Mom. 5.4 – Avsättning. Ordföranden, tillträdande ordföranden och viceordfö-
rande kan avsättas av TRF:s styrelse, med eller utan angivelse av skäl, vid 
varje sammanträde med TRF-styrelsen. Generalsekreteraren kan avsättas av 
RI-styrelsen.

Mom. 5.5 – Vakanser. I händelse av vakans på posten som ordförande skall 
viceordföranden överta ämbetet som ordförande. Varje vakans i varje annat 
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ämbete kan återbesättas för återstående del av mandatperiod med en efterträ-
dare, vald eller utsedd av de personer som har befogenhet att välja eller utse 
sådan ämbetsman.

Mom. 5.6 – Ordföranden. Ordföranden är Foundations högste ämbetsman. 
Ordföranden:
 (a) är den främsta personen som talar på Foundations vägnar,
 (b) leder alla TRF-styrelsens möten,
 (c) är rådgivande till generalsekreteraren,
 (d) utför sådana andra uppgifter som tillhör ämbetet.
 Ordföranden kan delegera befogenheter till andra ledamöter i TRF-styrelsen 
eller ämbetsmän i Foundation. Ordföranden skall utse medlemmar i alla 
ständiga och tillfälliga kommittéer och skall vara medlem av varje sådan 
kommitté, men han/hon röstar endast vid lika röstetal. Ordföranden kan 
vidtaga åtgärder i alla oförutsedda situationer för TRF-styrelsen och dess 
verkställande utskott, när dessa inte sammanträder eller med lätthet kan 
inkallas, så länge sådana åtgärder är i överensstämmelse med RI:s grundlag 
och stadgar och TRF:s urkund och stadgar. Alla nödfallsbeslut, som fattas 
enligt ovan, måste rapporteras till TRF-styrelsen inom 10 dagar.

Mom. 5.7 – Tillträdande ordförande. Tillträdande ordföranden skall:
 (a) planera och förbereda det kommande årets tjänstgöring som ordförande i 

TRF-styrelsen, 
 (b) utföra sådana andra uppgifter som tilldelas av ordföranden eller TRF-

styrelsen.
Mom. 5.8 – Viceordförande. Viceordföranden handlar på ordförandens upp-

drag mellan TRF-styrelsens sammanträden, när ordföranden delegerat till 
honom/henne eller när ordföranden av något skäl inte är i stånd att agera och 
skall utföra sådana andra uppgifter som tilldelats av ordföranden eller TRF-
styrelsen.

Mom. 5.9 – Generalsekreteraren. Generalsekreteraren är Foundations högsta 
operativa chef. Han/hon rapporterar till TRF-styrelsens ledamöter och ord-
förande och är ansvarig för att omsätta TRF-styrelsens policy och allmän för-
valtning och administrering av Foundation.

Mom. 5.10 – Andra åligganden. Utöver ovan uppräknade åligganden och befo-
genheter skall de enskilda ämbetsmännen inom organisationen fullgöra såda-
na andra åligganden och uppgifter, som är i överensstämmelse med dessa 
stadgar och som TRF-styrelsen från tid till annan delegerar eller beslutar, eller 
som föreläggs dem av TRF-ordföranden eller annan överordnad ämbetsman. 
Varje ämbetsman, som handlar på uppdrag av TRF-styrelsen, skall avge rap-
port vid styrelsens nästkommande sammanträde.

Paragraf VI Kommittéer
Mom. 6.1 – Antal kommittéer och mandattid. TRF-styrelsen skall inrätta de kom-

mittéer, som från tid till annan bedöms erforderliga och av intresse för 
verksamheten, samt fastställa kommittéernas åligganden och befogenheter. 
TRF-styrelsen fastställer även antalet medlemmar och mandattid under förut-
sättning, att ingen kommitté har och utövar befogenhet från styrelsen att för-
valta Rotary Foundation, såvida inte majoriteten av kommittémedlemmarna 
är styrelsemedlemmar.
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Mom. 6.2 – Medlemskap. TRF-ordföranden utser medlemmar i kommittéer och 
underkommittéer samt ordförande för de olika kommittéerna. I varje kom-
mitté skall ingå minst två TRF-styrelsemedlemmar.

Mom. 6.3 – Möten. Kommittéer och underkommittéer skall sammanträda på 
tid och plats och på kallelse enligt vad ordföranden i TRF-styrelsen bestäm-
mer. Majoriteten av en kommittés medlemmar utgör beslutsmässigt antal och 
majoritetsbeslut, som fattas av de medlemmar som är närvarande och röstar, 
skall gälla som kommitténs beslut, förutsatt att beslutsmässigt antal är närva-
rande.

Mom. 6.4 – Ständiga kommittéer. Om inte en majoritet av TRF-styrelsen, som är 
närvarande vid årligt eller annat sammanträde, fattar ett annat beslut, skall 
organisationen ha följande kommittéer: verkställande kommitté, finanskom-
mitté, programkommitté, kommitté för utveckling och en granskningskom-
mitté (stewardship committee). Varje kommitté skall ha det antal medlemmar 
och de åligganden som TRF-styrelsen från tid till annan fastställer.

Mom. 6.5 – Tillfälliga kommittéer. TRF:s ordförande kan från tid till annan inrätta 
tillfälliga kommittéer och ad hoc- kommittéer samt utse medlemmar och ord-
förande för dessa. Dessa kommittéer kan bestå av TRF-styrelsemedlemmar, 
som alltid har rösträtt och/eller icke-styrelsemedlemmar, som kan vara röst-
berättigade eller inte enligt vad TRF-ordföranden bestämmer.

Paragraf VII Gemensam kommitté för TRF- och RI-styrelsemedlemmar
Mom. 7.1 – Medlemskap och mandattid. För att upprätthålla ömsesidig förståelse 

och samarbete mellan TRF-styrelsen och RI-styrelsen skall en gemensam 
kommitté bestående av TRF- och RI-styrelsemedlemmar bildas och hållas 
vid liv. Kommittén skall bestå av tre till fem medlemmar från RI-styrelsen 
och samma antal medlemmar från TRF-styrelsen. RI-presidenten utser 
medlemmarna från RI-styrelsen och TRF-ordföranden från TRF-styrelsen. 
Kommitténs medlemmar utses för ett år och kan återväljas.

Mom. 7.2 – Befogenheter. Kommittén är berättigad att behandla frågor av gemen-
samt intresse för TRF- och RI-styrelserna och har behörighet att framlägga 
rekommendationer till TRF- och RI-styrelserna för godkännande.

Mom. 7.3 – Möten. Kommittén sammanträder på gemensam kallelse från 
RI-presidenten och TRF-ordföranden.

Mom. 7.4 – Vakanser. TRF-ordföranden och RI-presidenten kan var för sig utse 
nya medlemmar vid vakans på ledamotspost när vakansen beror på dödsfall, 
avsägelse, oförmåga, avsättning eller bristande kvalifikation hos den person 
de utsett.

Mom. 7.5 – Kallelse till möte. Om skriftligen inte annat beslutats, skall skriftlig 
eller tryckt kallelse med angiven tid (dag och tidpunkt) och plats för alla kom-
mittémöten postas till varje medlem till dennes bostad eller huvudsakliga 
arbetsplats minst trettio dagar före mötesdagen, eller delges honom/henne 
per telegram med personlig utdelning eller per telefon minst tjugo dagar före 
mötesdagen. En kommittémedlems närvaro vid ett kommittémöte upphäver 
kravet på kallelse, om närvaron inte gäller det uttryckliga syftet att motsätta 
sig affärsförhandlingar då laglig kallelse inte skett till mötet eller detta inte 
lagligen sammanträtt.
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Mom. 7.6 – Beslutsmässighet och handläggning. En majoritet av såväl TRF- och 
RI-styrelseledamöter, som utsetts till den gemensamma kommittén, är 
beslutsmässig vid varje kommittémöte. I händelse beslutsmässighet inte före-
ligger, kan en majoritet av de närvarande ledamöterna ajournera mötet tills 
beslutsmässigt antal styrelsemedlemmar är närvarande. Ingen kallelse erfor-
dras för ett uppskjutet möte.

Paragraf VIII Finansrapporter
Mom. 8.1 – Bokföring och finansiella rapporter. TRF-styrelsen skall ansvara för 

noggrann bokföring av och dokumentation över intäkter, kostnader, investe-
ringar, och TRF:s övriga tillgångar så att alla medel som mottas av TRF ute-
slutande används för syften som framgår av urkunden.

Mom. 8.2 – Rapporter. TRF-styrelsen skall periodiskt rapportera till RI-styrelsen 
om TRF:s disponibla tillgångar. Den skall även lämna uppgift om tillgängligt 
kapital för att främja Foundations syfte.

Mom. 8.3 – Revision. TRF skall, såsom en administrativ omkostnad, årli-
gen uppdra åt RI:s revisorer att revidera Foundations räkenskaper. 
Generalsekreteraren skall överlämna revisorernas rapport till TRF:s och RI:s 
styrelser samt se till att en rapport publiceras, i den form han/hon finner 
lämplig.

Mom. 8.4 – Ansvarsförbindelser. TRF-styrelsen skall avgöra behovet och storleken 
av ansvarsförbindelser för varje person som är engagerad i TRF:s aktiviteter 
och i TRF:s administrativa budget uppta kostnaderna för sådana ansvarsför-
bindelser.

Mom. 8.5 – Räkenskapsår. TRF:s räkenskapsår skall vara detsamma som RI:s 
räkenskapsår.

Mom. 8.6 – Budget. Varje år skall styrelsen anta en budget för efterföljande 
räkenskapsår, som den, om nödvändigt, kan revidera under det berörda 
räkenskapsåret.

Mom. 8.7 – Finansiell ersättning för Rotary Internationals tjänster. Rotary 
Foundation skall ersätta Rotary International kostnaderna för all admi-
nistrativ och annan service, som Rotary Foundations styrelse begärt. 
Generalsekreteraren skall vid den tidpunkt, då styrelsen antar den årliga 
budgeten för Rotary Foundation, lägga fram en förhandsberäkning över alla 
utgifter för sådana tjänster. Efter denna förhandsberäkning skall styrelsen 
från tid till annan under räkenskapsåret göra förskottsinbetalningar för att 
täcka dessa utgifter. Efter revisionen av både Rotary Foundation och Rotary 
International vid slutet av räkenskapsåret skall alla dokumenterade avvikel-
ser, vare sig det gäller överskjutande medel eller underskott, mellan förhands-
beräkningen och de verkliga utgifter, som uppstått vid genomförandet av 
sådana tjänster, justeras.

Paragraf IX Övrigt
Mom. 9.1 – Skadeersättning. Rotary Foundation skall hålla alla dess nuvarande 

och förutvarande styrelsemedlemmar och tjänstemän skadelösa enligt The 
Illinois General Not For Profit Corporation Act från 1986 eller enligt en efter-
följande, av staten Illinois antagen lagstiftning. Denna lags bestämmelser 
om skadeersättning införlivas härmed i dessa stadgar. Dessutom kan Rotary 
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Foundation efter godkännande av styrelsen i full utsträckning hålla alla kom-
mittémedlemmar, anställda och ombud för Rotary Foundation skadeslösa 
enligt sagda General Not For Profit Corporation Act. Rotary Foundation skall 
också teckna försäkring för sådan skadeersättning för dess ämbetsmän och 
styrelsemedlemmar, i den utsträckning som styrelsen beslutar.

Mom. 9.2 – Sigill. Foundations sigill skall se ut så som från tid till annan fast-
ställs av TRF-styrelsen.

Mom. 9.3 – Policy för bidrag. Följande personer kan inte få bidrag eller stipen-
dium från Rotary Foundation:
 (a) en rotarian, med särskilt undantag för all tjänstgöring som av TRF-

styrelsen anges som volontärtjänst;
 (b) en person, som är anställd av en klubb, ett distrikt eller en annan rotary-

enhet eller av Rotary International; och
 (c) äkta maka, barn, barnbarn, adoptivbarn, barns eller barnbarns äkta 

maka, förälder, far- eller morförälder till någon av personerna i katego-
rierna (a) eller (b).

Mom. 9.4 – Ändringar av dessa stadgar. Dessa stadgar kan ändras från tid till 
annan av TRF-styrelsen för att hållas aktuella. Efter godkänd ändring av TRF-
styrelsen skall stadgarna tillställas RI-styrelsen för godkännande. Ändrade 
stadgar träder i kraft efter RI-styrelsens godkännande förutsatt att sådana 
stadgar som inte överensstämmer med RI:s grundlag och stadgar inte skall 
träda i kraft förrän de godkänts av Rotary Internationals lagråd.
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Utdrag ur Inregistreringsurkund ”Articles 
of Incorporation” för Rotary Internationals 

Rotary Foundation
från 31 maj 1983
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Namn: Sammanslutningens namn är: Rotary Internationals Rotary Foundation.
Syfte: Sammanslutningen är organiserad för och all verksamhet skall alltid 

utövas i välgörenhets- eller utbildningssyfte, eller sådana andra syften eller 
målsättningar, som finns föreskrivna i avsnitt 501(c)(3) i ”Internal Revenue 
Code” från 1954 eller motsvarande föreskrifter i senare tillkommen federal 
skattelagstiftning, som kan komma att antas av RI (corporate member), omfat-
tande, men inte begränsat till, följande: att främja förståelse och vänskapliga 
relationer mellan människor i olika länder, genom att stödja konkreta och 
verksamma program av filantropisk, välgörenhets-, utbildnings- eller bidrags-
natur.

Användning av inkomster och tillgångar
 (a) Ingen del av TRF:s tillgångar eller nettoinkomster skall utfalla till fördel 

för någon RI-styrelseledamot, RF-styrelseledamot (trustee) eller ämbets-
man i TRF eller till någon enskild individ, med undantag för att TRF 
kan göra utbetalningar och tilldelningar för att främja det syfte som 
framställts ovan, vilket även omfattar utbetalning av rimlig kompensa-
tion för utförda tjänster. Oaktat andra föreskrifter i dessa bestämmelser, 
skall RF inte genomföra någon verksamhet, som inte är tillåten (i) för en 
sammanslutning som är befriad från federal inkomstbeskattning enligt 
avsnitt 501(c)(3) av ”Internal Revenue Code” från 1954 (eller motsvarande 
föreskrifter i en framtida ”United States Internal Revenue Law”) eller (ii) 
för en organisation, till vilken bidrag kan dras av på skatten enligt avsnitt 
170(c)(2) i ”Internal Revenue Code” från 1954 (eller motsvarande föreskrif-
ter i en framtida ”United States Internal Revenue Law”).

 (b) Det skall inte utgöra en del av TRF:s aktiviteter att sprida propaganda 
eller på annat sätt försöka påverka lagstiftning. TRF skall inte delta 
(omfattar även publicering eller distribution av uttalanden) i någon poli-
tisk kampanj för officiellt ämbete på en kandidats vägnar.

 (c) Vid upplösning eller avveckling av TRF, efter betalningar av och åsido-
sättande av medel för skulder och ekonomiska förpliktelser, skall alla 
dess tillgångar (med undantag för tillgångar som överförts till TRF på 
villkor att de återlämnas, överlåts eller överförs om TRF skulle upplösas 
eller avvecklas) överlåtas eller överföras enligt lag till en eller flera orga-
nisationer, som beskrivs i avsnitt 501(c)(3) i ”Internal Revenue Code” från 
1954 eller motsvarande föreskrifter i en senare federal beskattningslag-
stiftning, som gäller för ett eller flera av de ändamål som beskrivs ovan, 
såsom TRF:s corporate member (RI) beslutar.

Corporate Member (RI). Organisationen skall ha en kategori medlemmar och 
den kategorin skall bestå av en medlem, benämnd ”corporate member” (RI). 
Det anges i stadgarna hur corporate member skall utses. Förutom författ-
ningsenliga ärenden, skall corporate member vara ensam beslutsfattare att 



tillsätta TRF:s styrelseledamöter (trustees). Inregistreringsurkunden och stad-
garna kan inte ändras utan corporate members godkännande. Stadgarna kan 
erfordra att ytterligare ärenden överlämnas till corporate member för godkän-
nande.
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Ord och uttryck använda inom Rotary

Acting governor (ställföreträdande guvernör) – En person som utses av RI-
presidenten att fylla en vakans på posten som guvernör tills en ny guvernör har 
valts av RI:s Convention eller av TRF-styrelsens. En ställföreträdande guvernör 
kan också utses för att fylla en tillfällig vakans under en tid när en guvernör inte 
har möjlighet att påta sig de uppgifter som tillhör ämbetet.

Aktiv medlem – En medlem i en klubb som valts till medlem inom en affärs- el-
ler yrkesklassifikation och som har alla förpliktelser, allt ansvar och alla privile-
gier som medlemskapet medför, såsom föreskrivs i RI:s grundlag och stadgar.

Allmänna rådet, RIBI – Styrande församling för RI i Storbritannien och Irland 
(se RIBI), som består av RIBI:s ämbetsmän (presidenten, närmast förutvarande 
presidenten, vicepresidenten, honorära skattmästaren och sekreteraren) och 
distriktsguvernörerna i distrikten i Storbritannien och Irland. RI-styrelsemedlem-
men från Storbritannien och Irland är ex officio medlem av allmänna rådet.

Annual Programs Fund (Årliga programfonden) – Främsta källan för icke 
öronmärkt finansiellt stöd för Rotary Foundations program. Fonden är avsedd 
att stödja RI:s insatser för internationellt samförstånd och fred genom lokala, 
landsomfattande och internationella program med humanitär, utbildnings- eller 
kulturell inriktning.

Assembly, International – Se International Assembly.

Assisterande guvernör (biträdande guvernör) – En rotarian som utses av di-
striktsguvernören, i enlighet med RI-styrelsens policy, för att hjälpa guvernören 
med det administrativa arbetet i tilldelade klubbar inom ett geografiskt område.

Associerad stiftelse – En organisation som inrättats på grundval av TRF-styrel-
sens kriterier och riktlinjer och som godkänts av Foundation för att verka som as-
socierad stiftelse. Det främsta syftet med associerade stiftelser är att ge rotarianer 
skattelättnader i de länder där sådana stiftelser inrättats.

Bekräftelse på att guvernör nominerats – Ett intyg, undertecknat av guvernören, 
som bekräftar nomineringen av den kandidat till guvernörsposten som vederbör-
ligen nominerats av klubbarna i distriktet för visst kommande år.

Biträdande guvernör (assisterande guvernör) – En rotarian som utses av di-
striktsguvernören, i enlighet med RI-styrelsens policy, för att hjälpa guvernören 
med det administrativa arbetet i tilldelade klubbar inom ett geografiskt område.

Charter member (startmedlem) – En medlem som är med och grundar en Ro-
taryklubb och som väljs till medlem innan klubben upptagits till medlemskap i 
Rotary International.

Convention, RI (RI-kongressen) – Årligen återkommande internationellt möte 
för rotarianer och deras gäster. Det främsta syftet med Convention är att inspi-
rera och informera rotarianerna på internationell nivå. Klubbdelegater från hela 
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världen väljer RI-ämbetsmän för det kommande Rotaryåret, inklusive presiden-
ten och ledamöterna i RI-styrelsen.

Credentials certificate (röstningscertifikat) – Intyg som fylls i av guvernören 
som intygar att representanten och ersättaren till lagrådet valts. Röstningscertifi-
katet måste visas upp för fullmaktskommittén i lagrådet.

DDF/SHARE – Se District Designated Fund.

Delegat – Representant för en Rotaryklubb på Convention.

Delegate at large (fristående delegat) – Innevarande RI-ämbetsman eller förut-
varande RI-president som har rätt att rösta under Convention.

Director – Ledamot i RI:s styrelse.

District Designated Fund (DDF) – De 50 procent av ett distrikts bidrag till Ro-
tary Foundation, plus eventuella justeringar, som står till förfogande för distriktet 
att använda för program under ett visst Rotaryår.

Distrikt – Geografisk gruppering av klubbar för RI:s administrativa ändamål.

Distriktets ledarskapsplan – Organisationsstruktur för alla distrikt. I planen 
ingår definierade uppgifter och plikter för assisterande guvernörer och distrikts-
kommittéer samt definierad längd och antal för tjänstgöringsperioder.

Distriktsavgifter – Obligatoriska per capita-avgifter som betalas av alla klubbar i 
ett distrikt som beslutar att inrätta en distriktskassa. Summan för per capita- 
avgiften måste godkännas varje år, antingen av distriktssamrådet eller av  
distriktskonferensen. Klubbar som inte betalar sina distriktsavgifter under mer 
än sex månader kan bli suspenderade.

Distriktsguvernör – RI-ämbetsman i distriktet som arbetar under RI-styrelsens 
allmänna överinseende och kontroll. Guvernören har direkt överinseende över 
alla klubbar i distriktet, leder distriktet och säkrar kontinuiteten.

Distriktskassa – En källa för ekonomiskt stöd för distriktssponsrade projekt och 
administrativa funktioner, delvis finansierad med distriktsavgifter.

Distriktskonferens – Möte som hålls årligen i varje distrikt för att främja Rotarys 
program genom kamratskap, inspirerande föredrag och diskussioner kring frå-
gor som berör klubbarnas och distriktets verksamhet. Konferensen är öppen för 
distriktets alla rotarianer och deras familjer.

Distriktskonferensrapport – Obligatorisk rapport om beslut som fattats av kon-
ferensen, antal klubbar som var representerade och andra ärenden; skickas till RI 
av guvernören och sekreteraren för distriktskonferensen.

Distriktsrapport (årsredovisning) – En ekonomisk redovisning från föregående 
Rotaryår som diskuterats och antagits på distriktskonferensen. Den är distriktets 
redovisning till klubbarna.

Distriktssamråd – Ett utbildningsmöte som genomförs varje år, helst i april 
eller maj, för tillträdande klubbpresidenter och tillträdande klubbledare.  
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Syftet med utbildningsmötet är att förbereda tillträdande klubbledare för deras 
tjänstgöringsår och bygga upp distriktets ledarteam. Mötet är också avsett att ge 
tillträdande distriktsguvernören och tillträdande assisterande guvernörer och 
distriktskommittéer möjlighet att motivera klubbarnas ledarteam och bygga upp 
en samarbetsrelation.

Effektiv klubb – En klubb som kan 1) bibehålla och/eller öka sin medlemsbas; 
2) genomföra framgångsrika serviceprojekt som tillgodoser behov i det egna 
samhället och i samhällen i andra länder; 3) stödja Rotary Foundation både ge-
nom att delta i programmen och med gåvor; 4) utbilda ledare som kan tjänstgöra 
inom Rotary ovanför klubbnivån.

E-Klubb – Se Rotarys e-klubbar.

Elektorer – Vederbörligen ackrediterade delegater, fullmaktsinnehavare och 
fristående delegater som utgör röstande församling på RI:s Convention. Se även 
delegat.

Emblem, Rotarys – Symbol för Rotary International som utgörs av ett kugghjul 
med sex ekrar, 24 kuggar och ett kilspår. Emblemet, i färgerna kungsblått och 
guld, bärs med stolthet som rockslagsknapp av rotarianer.

Enactment (lagstadgande) – Ett lagstiftningsärende som antagits av lagrådet och 
som ändrar RI:s grundlag, RI:s stadgar eller Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. 
Se även resolution.

Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar – Se Grundlag för Rotaryklubbar.

Ersättare (för delegat) – En klubbmedlem som har rätt att rösta på RI:s Conven-
tion om delegaten är frånvarande. (Se också delegat).

Entity (Rotaryorganisation) – Rotary International, Rotary Foundation, en 
Rotaryklubb eller grupp av klubbar, ett Rotarydistrikt eller grupp av distrikt 
(inklusive en flerdistriktsaktivitet eller en administrativ grupp för flera distrikt), 
en av Rotarys aktions- eller kamratskapsgrupper, en värdkommitté för RI:s Con-
vention och Rotary Internationals administrativa territoriella enheter. Enskilda 
RI-program är inte Rotaryorganisationer eller enheter.

Extension (extern utbredning) – Arbete för Rotarys tillväxt som inriktas på att 
bilda nya klubbar på orter som ännu inte har en Rotaryklubb. Arbetet genomförs 
inom distrikten av guvernörerna i samarbete med sekretariatet. I områden utan 
Rotaryklubbar utförs arbetet av RI:s Extension Committee under vägledning av 
RI-styrelsen.

Family of Rotary (Rotaryfamiljen) – Rotarianers makar, efterlevande, barn, 
barnbarn och andra släktingar, liksom Rotary Foundations alumner, deltagare i 
studiegruppsutbytet, Rotarys ungdomsutbytesstudenter, Rotaractmedlemmar, 
Interactmedlemmar, RYLA-deltagare, Inner Wheel och andra grupper av makar 
samt globala nätverksgrupper.

Fiscal agent – Frivilliga rotarianer som mottar och deponerar inbetalningar från 
klubbar i sitt land och betalar ut medlen såsom auktoriseras av ansvarig RI- 
person. Official Directory innehåller en förteckning över Fiscal agents.
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Fokusområden – De sex prioriterade världsbehov på vilka Rotary Foundation 
riktar sina ekonomiska resurser och volontärtillgångar med avsikt att ge dem 
en hållbar och mätbar effekt. Fokusområdena är fred och konfliktlösning/kon-
fliktprevention, förebyggande och behandling av sjukdomar, vatten och sanitet, 
mödra- och barnhälsa, basutbildning och alfabetisering samt utveckling av 
ekonomi och samhälle.

Formulär för rapportering av medlemsdata (Membership Data Form) – RI-
formulär som klubbsekreteraren använder för att rapportera nya medlemmar, 
avslutade medlemskap och ändringar av adresser och klassifikationer till gene-
ralsekreteraren. Se även Medlemswebben.

Formulär för uppgifter om guvernörskandidat – Ett formulär för biografiska 
data som fylls i av kandidaten som valts ut av distriktet till posten som distrikts-
guvernör. Formuläret innehåller personlig information om kandidaten och 
hans/hennes maka/make och tjänar som preliminär anmälan till International 
Assembly.

Four Way Test (Fyrafrågeprovet) – Uttalande om etik i affärs- och yrkeslivet som 
inriktas på fyra frågor: Är det sant? Är det rättvist mot alla parter? Kommer det 
att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden? Kommer det att vara till 
fördel för alla som det berör? Fyrafrågeprovet skapades 1932 av rotarian Herbert 
J. Taylor och antogs av Rotary International år 1943.

Framtidsvisionen (Future Vision Plan) – En ny bidragsmodell för Rotary 
Foundation. Framtidsvisionen uppdaterar Foundations uppdrag och skapar en 
effektivare metod för att hjälpa rotarianer utforma varierade projekt med större 
genomslagskraft och hållbara resultat.

Framtidsvisionens pilotförsök (Future Vision Pilot) – Treårigt pilotförsök med 
framtidsvisionen, start 1 juli 2010, för 100 distrikt som utgör en representativ 
grupp beträffande plats, storlek och engagemangsnivå i Foundation. Framtids-
visionen modifieras utifrån utvärderingen av pilotförsöket innan full utrullning 
sker i samtliga Rotarys klubbar och distrikt. 

Fristående delegat (delegate at large) – Innevarande RI-ämbetsman eller förut-
varande RI-president som har rätt att rösta på RI:s Convention.

Fungerande Rotaryklubb – Klubb som har betalat sina per capita-avgifter till RI, 
håller regelbundna möten, ser till att medlemmarna prenumererar på en lämp-
lig publikation från Rotary World Magazine Press, genomför serviceprojekt, tar 
emot besök av guvernören, assisterande guvernören eller RI-ämbetsman, betalar 
lämplig allmän ansvarsförsäkring, agerar i enlighet med RI:s grundlag, RI:s 
stadgar och RI:s policysamling, betalar sin medlemsavgift till RI och distriktet 
utan hjälp utifrån, förser RI med korrekta medlemslistor i tid, löser klubbtvister 
vänskapligt, samarbetar med distriktet samt samarbetar med RI genom att inte 
inleda eller upprätthålla processer mot RI, Foundation, de dithörande stiftelserna 
och RI-sekretariatets internationella kontor.

Fyrafrågeprovet – Uttalande om etik i affärs- och yrkeslivet som inriktas på fyra 
frågor: Är det sant? Är det rättvist mot alla parter? Kommer det att skapa good-
will och bättre vänskapsförhållanden? Kommer det att vara till fördel för alla 
som det berör? Fyrafrågeprovet skapades 1932 av rotarian Herbert J. Taylor och 
antogs av Rotary International år 1943.
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Generalsekreterare – RI:s högsta administrativa ämbetsman under RI-styrelsens 
överinseende och kontroll. Generalsekreteraren är ansvarig inför RI-styrelsen och 
presidenten för att genomföra RI:s policy och för verksamhet och administration, 
vilket även omfattar RI:s ekonomiska verksamhet. Befattningshavaren är också 
generalsekreterare i Rotary Foundation.

GETS (Governors-Elect Training Seminar) – Utbildningsseminarium för tillträ-
dande distriktsguvernörer.

Global Networking Groups (globala nätverksgrupper) – Grupper av enskilda 
rotarianer och andra från olika länder som förenas på grundval av gemensamma 
intressen i antingen Rotarys kamratskapsgrupper (med yrkes- eller fritidsintres-
sen) eller aktionsgrupper (som inriktas på hjälpinsatser). Grupperna är avsedda 
att främja internationell kamratskap, vänskap och service. Alla rotarianer, makar 
till rotarianer och Rotaractmedlemmar kan delta.

Globala nätverksgrupper (Global Networking Groups) – Grupper av enskilda 
rotarianer och andra från olika länder som förenas på grundval av gemensamma 
intressen i antingen Rotarys kamratskapsgrupper (med yrkes- eller fritidsintres-
sen) eller aktionsgrupper (som inriktas på hjälpinsatser). Grupperna är avsedda 
att främja internationell kamratskap, vänskap och service. Alla rotarianer, makar 
till rotarianer och Rotaractmedlemmar kan delta.

God ställning – Ett begrepp som används i RI:s grundlagsdokument och, när 
det gäller en medlem i en Rotaryklubb eller en Rotaryklubbs medlemskap i RI, 
betyder att rotarianen eller klubben fortsätter att fullgöra alla skyldigheter som 
medlemskapet i klubben eller i Rotary International medför.

Gottgöra frånvaro – Att delta i ett möte i en annan Rotaryklubb eller i vissa an-
dra funktioner, såsom föreskrivs i paragraf 9 i Enhetlig grundlag för Rotaryklub-
bar, för att bevara medlemskapet och få gottgörelse för frånvaro från ett möte i 
den egna klubben. Se även Visiting Rotarian report card.

Governors-Elect Training Seminar (GETS) – Utbildningsseminarium för tillträ-
dande distriktsguvernörer.

Grundare, Rotarys – Paul P. Harris, som bildade den första Rotaryklubben i 
Chicago år 1905.

Grundlag för Rotaryklubbar, Enhetlig – Regler som måste antas av alla klubbar. 
Reglerna överensstämmer med RI:s grundlag och RI:s stadgar och kan endast 
ändras av lagrådet. 

Grundlag, RI:s – Regler som styr RI och som endast kan ändras av lagrådet.

Grundlagsdokument – RI:s grundlag, RI:s stadgar och Enhetlig grundlag för 
Rotaryklubbar tillsammans.

Guvernör – Se Distriktsguvernör.

Guvernör (distrikts-) – RI-ämbetsman i distriktet som arbetar under RI-styrel-
sens allmänna överinseende och kontroll. Guvernören har direkt överinseende 
över alla klubbar i distriktet, leder distriktet och säkrar kontinuiteten.
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Guvernörens månadsbrev – Ett meddelande som varje guvernör varje månad 
sänder till presidenten och sekreteraren i alla klubbar i sitt distrikt med viktig 
och intressant information. Månadsbrevet ska också innehålla närvarorapporten 
för månaden.

Halvårsrapport – Den rapport som varje medlemsklubb 1 juli och 1 januari varje 
år skickar till RI-styrelsen med uppgift om medlemsantal respektive datum. Rap-
porten undertecknas av presidenten och sekreteraren i klubben och skickas till 
generalsekreteraren på ett formulär som tillhandahålls av sekretariatet. Klubb-
presidenten eller klubbsekreteraren kan också fylla i rapporten online. Rapporten 
ligger till grund för betalningen av klubbens per capita-avgifter till RI.

Hedersmedlem – En person som är vald till hedersmedlem i en klubb för att ha 
främjat Rotarys ideal eller för att ha visat Rotary sitt ständiga stöd. En heders-
medlem är befriad från medlemsavgift och andra avgifter, har inte rösträtt och 
får inte inneha någon befattning i klubben, men kan delta i alla klubbens möten 
och åtnjuter övriga förmåner i klubben. Tiden för hedersmedlemskap beslutas av 
klubbens styrelse.

Honorary member (hedersmedlem) – En person som är vald till hedersmedlem 
i en klubb för att ha främjat Rotarys ideal eller för att ha visat Rotary sitt ständiga 
stöd. En hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och andra avgifter, har 
inte rösträtt och får inte inneha någon befattning i klubben, men kan delta i alla 
klubbens möten och åtnjuter övriga förmåner i klubben. Tiden för hedersmed-
lemskap beslutas av klubbens styrelse.

Huvudkontor, RI:s – RI:s huvudkontor ligger i Evanston, Illinois, USA. Det 
betjänar medlemsklubbar och distrikt i Nordamerika, Mexiko, Centralamerika, 
Karibiska havet, Gibraltar, norra Sydamerika, östra Ryssland och Antarktis. Se 
även Internationella kontor, RI:s.

Icke-Rotaryländer och geografiska områden – Platser som inte officiellt av RI-
styrelsen förklarats öppna för utbredning. Rotarianer, klubbar och distrikt ska 
inte engagera sig i utbredningsaktiviteter inom sådana områden, såvida de inte 
fått tillstånd att göra det av RI-styrelsen.

Institute, International (internationella seminariet) – Möte där innevarande, 
förutvarande och tillträdande guvernörer deltar; hålls vanligen i samband med 
RI:s Convention. Aktuella ämnen i samband med Rotarys program och RI:s ad-
ministration tas upp till informell diskussion.

Interact – Rotaryklubbsponsrade klubbar för ungdomar med inriktning på ser-
viceinsatser och internationellt samförstånd. Medlemmarna går i skolan och är i 
åldern 12-18 år.

Intercountry Committee (ICC) – En intercountry-kommitté är en kommitté 
som är gemensam för flera länder och består av rotarianer, Rotarys klubbar eller 
distrikt. Kommittén bildas av eller med godkännande av berörda guvernörer för 
att uppmuntra till kontakt mellan klubbar och rotarianer i två eller flera länder 
och för att främja internationellt samförstånd och kamratskap mellan folk i olika 
länder. 

International Assembly (internationella samrådet) – Årligt möte för RI:s 
allmänna ämbetsmän, tillträdande guvernörer och andra personer som utses av 
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RI-styrelsen. Syftet med internationella samrådet är att förmedla kunskap om 
Rotary, informera om administrativa uppgifter, motivera och inspirera tillträ-
dande guvernörer och ge dem möjlighet att diskutera hur Rotarys program kan 
planeras och genomföras under det kommande året.

International Institute (internationella seminariet) – Möte i vilket innevarande, 
förutvarande och tillträdande guvernörer deltar; hålls vanligen i samband med 
RI:s Convention. Aktuella ämnen i samband med Rotarys program och RI:s ad-
ministration tas upp till informell diskussion.

Internationell tjänst – Rotarys fjärde tjänstegren som omfattar de många 
program och aktiviteter som rotarianer genomför för att främja internationellt 
samförstånd, goodwill och fred. Många projekt inom internationella tjänsten är 
utformade för att möta humanitära behov i utvecklingsländer och bidrar också 
till kontakter med människor i andra länder och kulturer.

Internationella kontor, RI:s – Sekretariatskontor annat än RI:s huvudkontor. 
Varje internationellt kontor betjänar Rotaryklubbar och distrikt inom ett tilldelat 
område:

Brasilienkontoret – i São Paulo; betjänar Brasilien

Europa/Afrikakontoret – i Zürich, Schweiz; betjänar Europa, Afrika och 
östra Medelhavsregionen

Japankontoret – i Tokyo; betjänar Japan

Sydkoreakontoret – i Seoul; betjänar Sydkorea

Södra Asienkontoret – i Delhi, Indien; betjänar Bangladesh, Indien, Nepal, 
Pakistan och Sri Lanka 

Södra Stillahavsområdet och Filippinerna – i Parramatta, Australien; betjä-
nar Australien, Nya Zeeland, Filippinerna och Stillahavsöarna

Södra Sydamerikakontoret – i Buenos Aires, Argentina; betjänar Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay och Uruguay.

Internationella samrådet (International Assembly) – Årligt möte för RI:s 
allmänna ämbetsmän, tillträdande guvernörer och andra personer som utses av 
RI-styrelsen. Syftet med internationella samrådet är att förmedla kunskap om 
Rotary, informera om administrativa uppgifter, motivera och inspirera tillträ-
dande guvernörer och ge dem möjlighet att diskutera hur Rotarys program kan 
planeras och genomföras under det kommande året.

Inträdesavgift (potentiell klubb) – Avgift som betalas till RI av en potentiell 
klubb som ansöker om medlemskap i RI. Avgiften fastställs av RI-styrelsen.

Inträdesavgift (potentiell rotarian) – Avgift som betalas till en klubb av en per-
son som ansöker om medlemskap i klubben. Avgiften varierar beroende på den 
summa varje enskild klubb fastställt i sina stadgar.

Intyg att guvernör nominerats (bekräftelse) – Ett intyg, undertecknat av guver-
nören, som bekräftar nomineringen av den kandidat till guvernörsposten som 
vederbörligen nominerats av klubbarna i distriktet för visst kommande år.
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Kamratskapsgrupper, Rotarys – Se Globala nätverksgrupper.

Klassifikation – Beteckning för en separat och distinkt affärs- eller yrkestjänst 
som utförs i samhället. Varje klubb beslutar om vilka klassifikationer som finns 
i det samhälle där den verkar och varje aktiv medlem tilldelas en klassifikation, 
som överensstämmer med medlemmens affärsutövning eller yrkesverksamhet 
eller med aktiviteten för det företag, organisation eller institution medlemmen 
tillhör.

Klassifikationsförteckning – Fullständig lista över klassifikationerna på klubb-
orten; visar vilka klassifikationer klubben tillsatt och vilka som fortfarande är 
öppna.

Klubbens ledarskapsplan – Den administrativa struktur som rekommenderas 
Rotaryklubbar, baserat på vad som fungerat bäst i effektiva klubbar. Planen har 
utformats för att hjälpa klubbar att bättre nå sina mål inom alla tjänstegrenar. Det 
är inte obligatoriskt för klubbar att anta planen.

Klubbs område (klubbort) – Avser det område där en klubb utövar sin verk-
samhet. En klubb kan bildas inom samma område som en eller flera existerande 
klubbar. 

Klubbort (område) – Avser den ort där en klubb utövar sin verksamhet. En 
klubb kan bildas inom samma område som en eller flera existerande klubbar.

Klubbsamråd – Möte för alla klubbmedlemmar, inklusive klubbens ämbetsmän, 
styrelseledamöter och kommittéordförande, som hålls för att överlägga om klub-
bens program och aktiviteter.

Klubbtjänst – Rotarys första tjänstegren som omfattar de aktiviteter inom Ro-
taryklubben som rotarianerna måste engagera sig i för att få klubben att fungera 
framgångsrikt.

Kommitté, RI:s ad hoc – Av RI-styrelsen tillsatt kommitté som finns tills den 
avslutat sitt uppdrag.

Kommitté, RI:s ständiga – Kommitté som är obligatorisk enligt avsnitt 16.010. i 
RI:s stadgar.

Kommitté, RI:s särskilda – Kommitté som tillsätts av RI-styrelsen och som fung-
erar till slutet av det Rotaryår för vilket den tillsatts.

Kommitté, RI-styrelsens – Kommitté bestående av valda RI-styrelseledamöter 
som tillsatts av RI-presidenten för att lämna rekommendationer i ett visst ämne 
till RI-styrelsen.

Kongress (Convention), RI:s – Årligen återkommande internationellt möte för 
rotarianer och deras gäster. Det främsta syftet med Convention är att inspirera 
och informera rotarianerna på internationell nivå. Klubbdelegater från hela värl-
den väljer RI-ämbetsmän för det kommande Rotaryåret, inklusive presidenten 
och ledamöterna i RI-styrelsen.

Lagrådet – Rotary Internationals lagstiftande församling, såsom föreskrivs i 
paragraf 10 i RI:s grundlag och paragraferna 7 och 8 i RI:s stadgar. De röstande 
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medlemmarna utgörs av en representant för klubbarna i varje distrikt. Lagrådet 
sammanträder vart tredje år för att överväga och besluta om förslag till lagstad-
ganden och resolutioner, som lagts fram av klubbar, distriktskonferenser, RIBI:s 
allmänna råd och konferens, lagrådet och RI-styrelsen. Lagrådets beslut träder 
inte i kraft förrän klubbarna tagit ställning till besluten. Se även Lagstadgande; 
Resolution.

Lagrådet, representant i – Förutvarande RI-ämbetsman (eller annan av presi-
denten godkänd rotarian) vald att representera klubbarna i ett distrikt i lagrådet. 
Representanter är röstande medlemmar av lagrådet.

Lagstadgande – Ett lagstiftningsärende som antagits av lagrådet och som ändrar 
RI:s grundlag, RI:s stadgar eller Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar. Se även 
Resolution.

Licenstagare – Se Officiell licens, RI.

Medlemsavgift – Inträdesavgift och årlig medlemsavgift som alla aktiva med-
lemmar betalar till klubben. Summorna fastställs av klubben.

Medlemskort – Ett enhetligt identitetskort i fickformat för medlemmar, som re-
kommenderas av RI för alla klubbar. Finns att få från auktoriserade återförsäljare.

Medlemsutveckling – Process i flera steg för att uppmuntra medlemstillväxt. 
Består av tre huvudkomponenter: rekrytering av nya medlemmar, medlemsvård 
för de medlemmar klubben redan har och bildandet av nya klubbar (utbredning).

Medlemswebben – Särskild avdelning för rotarianer på RI:s webbplats med 
möjlighet att lämna bidrag till Rotary Foundation, sköta e-postprenumerationer, 
anmäla sig till möten och ta del av förmåner som åtföljer medlemskapet. Klubb- 
och distriktsämbetsmän har tillgång till ytterligare filer och rapporter.

Multidistrikt, administrativa grupper – En grupp som inrättats med RI-styrel-
sens godkännande när två eller flera distrikt önskar tillhandahålla gemensamma 
administrativa tjänster till klubbarna.

Månader, Rotarys – Särskilda månader som inrättats av RI-styrelsen för att 
betona alla rotarianers engagemang, inte bara klubbarnas, i Rotarys aktiviteter: 
Medlemskap och utbredning (augusti), Nya generationer (september), yrkes-
tjänst (oktober), Rotary Foundation (november), Rotaryfamiljen (december), 
Ökad medvetenhet om Rotary (januari), Världsförståelse (februari), Läs- och 
skrivkunnighet (mars), Tidskrift (april) och Rotarys kamratskapsgrupper (juni).

Nya generationer, tjänst för – Rotarys femte tjänstegren som uppmärksammar 
ungdomars och unga vuxnas betydelse för positiv förändring genom ledarskaps- 
och utvecklingsaktiviteter, engagemang i lokala och internationella hjälpprojekt 
(serviceprojekt) samt utbytesprogram som berikar och främjar världsfred och 
kulturell förståelse.

Närvarorapport – Rapport om närvaro vid klubbsammanträden som varje klubb 
enligt RI:s stadgar är skyldig att skicka till guvernören varje månad.
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Närvarorapport (distrikt) – Sammanfattning av de månatliga närvarorappor-
terna som tas emot från klubbarna i distriktet. Informationen kan tillkännages i 
guvernörens månadsbrev.

Närvarorapport (klubb) – Sammanfattning av medlemmarnas närvaro under 
månaden som sammanställs av klubbsekreteraren. Sekreteraren skickar ett exem-
plar av rapporten till guvernören.

Official Directory – Kontaktuppgifter för RI:s och Foundations ämbetsmän, 
kommittéer och resursgrupper samt sekretariatets personal; världsomspännande 
förteckning över distrikt och guvernörer; alfabetisk distriktsvis indelad förteck-
ning över klubbar med kontaktuppgifter.

Officiell licens, RI – Licens som av RI tilldelas organisation som tillverkar och/
eller säljer särskilda godkända varor med Rotarys märken på rotarianernas offici-
ella marknadsplats, Rotarian Market (enligt definitionen i RI:s licensavtal).

One Profits Most Who Serves Best (Den som är bäst på att tjäna andra är den 
som vinner mest) – Rotarys andra valspråk som kan användas i Rotarytexter och 
på annat håll.

Paul Harris Fellow – En enskild person som skänker 1 000 USD till Rotary Foun-
dation eller i vars namn den summan skänks.

Paul P. Harris – Rotarys grundare, som bildade den första Rotaryklubben i Chi-
cago år 1905.

Per capita-avgifter – Medlemsavgifter som alla klubbar betalar till RI halvårsvis 
(1 juli och 1 januari) för alla aktiva medlemmar i klubben.

Perfect attendance – Uttryck som används av många klubbar för att ange 100 % 
närvaro.

PETS – Se Utbildningsseminarium för tillträdande klubbpresidenter.

Pilotklubbar – Klubbar som deltar i pilotprojekt som genomförs av RI-styrelsen 
för att testa nya idéer, metoder eller nya organisatoriska ramverk för klubbar, 
som kan bidra till att säkra Rotarys framtid som en betydande organisation för 
humanitära serviceinsatser. Pilotklubbar är fullt fungerande Rotaryklubbar som 
undantas från vissa krav i Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar.

Planen Future Vision – En ny bidragsmodell för Rotary Foundation. Framtids-
visionen uppdaterar Foundations uppdrag och skapar en effektivare metod för 
att hjälpa rotarianer utforma varierade projekt med större genomslagskraft och 
hållbara resultat.

Planeringsvägledning för effektiva Rotaryklubbar – Ett verktyg för utvärdering 
och målformulering som används av tillträdande klubbpresidenter i samarbete 
med klubb- och distriktsledare för att formulera mål avseende hörnstenarna i en 
effektiv klubb och Klubbens ledarskapsplan. Vägledningen innehåller strategier 
som klubbarna kan använda för att nå sina mål. Se även Klubbens ledarskaps-
plan.
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Pm från klubbesök – Formulär som fylls i av en assisterande guvernör eller gu-
vernör under klubbesöket för att bidra till att utvärdera en klubbs framsteg mot 
att nå de mål den satt upp och besluta om olika sätt att hjälpa klubben. Formulä-
ret utgör även årlig information om en klubbs framsteg, bidrar till att identifiera 
icke fungerande klubbar och används av distriktet och RI.

Pm till styrelsen – PM till RI-styrelsen för beslut i en viss fråga. 

Policysamling, RI:s – Dokument som innehåller alla RI-styrelsens allmänna och 
permanenta policyer. Policysamlingen kompletterar RI:s grundlagsdokument.

Policysamling, TRF:s – Dokument som innehåller alla Rotary Foundations sty-
relses allmänna och permanenta policyer.

PolioPlus – Ett särskilt program för Rotary International och Rotary Foundation 
vars ”högsta prioritet” är att utrota polio.

Presidentens prioriteter – Inriktningsområden för RI-presidentens ämbetsår som 
stödjer hela RI:s program. Klubbar och rotarianer uppmuntras att genomföra 
serviceaktiviteter inom de prioriterade områdena. Se även Tema, RI:s.

Presidentens representant – En rotarian som utses av RI-presidenten att delta i 
en distriktskonferens i presidentens ställe.

Presidentens tema – Se Tema, RI:s.

Procedurhandboken – Referenshandbok för klubb- och distriktsledare som 
hjälper dem att förstå Rotary och de riktlinjer och tillvägagångssätt som är mest 
relevanta för deras uppgifter; utkommer vart tredje år efter lagrådet; innehåller 
RI:s grundlagsdokument.

Rapport från distriktskonferensen – Obligatorisk rapport om beslut som fattats 
av konferensen, antal klubbar som var representerade och andra ärenden; skickas 
till RI av guvernören och sekreteraren för distriktskonferensen.

RCC (Rotarys samhällskårer) – Se Rotary Community Corps.

Regional samordnare för Rotary Foundation (Regional Rotary Foundation  
Coordinator – RRFC) – En rotarian som tjänstgör som förbindelselänk mellan 
Foundations styrelse och distrikten för ärenden som berör Rotary Foundation 
inom en tilldelad region. En RRFC är huvudsakligen ansvarig för att främja 
insamling och deltagande i program.

Rekommenderade stadgar för Rotaryklubbar – Föreskrifter för hur en Rotary-
klubb ska handhas. Rekommenderade stadgar tillhandahålls av RI:s styrelse, 
men en klubb kan ändra sina stadgar så att de överensstämmer med den enskilda 
klubbens behov, förutsatt att ändringarna harmonierar med grundlagsdokumen-
ten.

Representant i lagrådet – Förutvarande RI-ämbetsman (eller annan rotarian, om 
godkänd av presidenten) vald att representera klubbarna i ett distrikt i lagrådet. 
Representanter är röstande medlemmar i lagrådet.
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Resolution – Beslut som fattas av lagrådet och som inte ändrar eller strider mot 
RI:s grundlagsdokument, men som uttrycker en mening eller lämnar en rekom-
mendation till RI-styrelsen. Se även Enactment/Lagstadgande.

Resursgrupp – En resursgrupp är en aktionsgrupp bestående av rotarianer som 
tillsatts av RI-presidenten och som utför specifika aktiviteter för att hjälpa klub-
bar och distrikt att nå sina mål för serviceinsatser och verksamhet. Det finns två 
typer av resursgrupper: 1) resursgrupper för serviceinsatser för att hjälpa klub-
bar och distrikt med frågor och problemområden som läs- och skrivkunnighet, 
hunger, barn i riskzonen samt miljöprojekt och 2) resursgruppen för verksamhe-
ten som hjälper klubbar och distrikt att fungera mer effektivt inom områden som 
medlemsutveckling, medlemsvård, utbildning och pr.

RIBI – Se Rotary International i Storbritannien och Irland.

Rotaract – Klubbar för unga vuxna i åldern 18-30 år som sponsras av Rotaryklub-
bar i syfte att utveckla ledarskap och serviceinriktade medborgare.

Rotarian – En medlem i en Rotaryklubb.

Rotary – Namn som hänvisar både till sammanslutningen Rotary International, 
som omfattar alla klubbar och rotarianer, och till organisationens ideal och prin-
ciper.

Rotary Foundation Sustaining Member – En enskild person som ger en första 
gåva på minst 100 USD till Rotary Foundations Årliga programfond och skrift-
ligen anger att han/hon avser att varje år därefter skänka minst 100 USD till 
fonden.

Rotary Foundation, RI:s – Foundation är en icke-vinstbringande sammanslut-
ning som tar emot bidrag och delar ut finansiella medel till stöd för godkända 
humanitära och utbildningsinriktade program, som genomförs av Rotaryklub-
bar och distrikt. Rotary Foundations uppgift är att möjliggöra för rotarianer att 
främja internationellt samförstånd, goodwill och fred genom att förbättra hälsa, 
stödja utbildning och avhjälpa fattigdom. 

Rotary Foundations policysamling – Dokument som innehåller alla Rotary 
Foundations styrelses allmänna och permanenta policyer.

Rotary International – Sammanslutningen för alla världens Rotaryklubbar. 

Rotary International i Storbritannien och Irland (RIBI) – Sammanslutningen för 
Rotaryklubbar i Storbritannien, Irland, Kanalöarna och Isle of Man.

Rotary Internationals uppdrag – Rotary International, en världsomfattande sam-
manslutning av Rotaryklubbar tillhandahåller service åt andra, främjar integritet, 
världsförståelse, goodwill och fred genom sitt kamratskap bestående av affärs-, 
yrkes- och samhällsledare.

Rotary World Magazine Press (RWMP) – De publikationer som godkänts av RI-
styrelsen; The Rotarian och alla regionala Rotary-tidskrifter ingår.

Rotarys aktionsgrupper – Se Global Networking Groups/Globala nätverks-
grupper.
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Rotaryemblemet – Symbol för Rotary International som utgörs av ett kugghjul 
med sex ekrar, 24 kuggar och ett kilspår. Emblemet, i färgerna kungsblått och 
guld, bärs med stolthet som rockslagsknapp av rotarianer.

Rotaryfamiljen – Rotarianers makar, efterlevande, barn, barnbarn och andra 
släktingar, liksom Rotary Foundations alumner, deltagare i studiegruppsutbytet, 
Rotarys ungdomsutbytesstudenter, Rotaractmedlemmar, Interactmedlemmar, 
RYLA-deltagare, Inner Wheel och andra grupper av makar samt globala nät-
verksgrupper.

Rotaryhjulet – Se Emblem, Rotarys.

Rotarys kamratskapsgrupper – Se Global Networking Groups/Globala 
nätverksgrupper.

Rotary Leader – E-nyhetsbrev för Rotaryledare i klubbar, distrikt och internatio-
nellt; publiceras varannan månad på åtta språk.

Rotaryländer och geografiska områden – Alla platser där det finns Rotaryklub-
bar. För att undvika inblandning i politiska tvister hänvisar RI inte till platsers 
suveränitet och använder inte termerna besittning eller territorium.

Rotaryorganisationer (entities) – Rotary International, Rotary Foundation, en 
Rotaryklubb eller grupp av klubbar, ett Rotarydistrikt eller grupp av distrikt 
(inklusive en flerdistriktsaktivitet eller en administrativ grupp för flera distrikt), 
en av Rotarys aktions eller kamratskapsgrupper, en värdkommitté för RI:s Con-
vention och Rotary Internationals administrativa territoriella enheter. Enskilda 
RI-program är inte Rotaryorganisationer eller enheter.

Rotarysamordnare – En rotarian som tjänstgör som RI-resurs för distrikt och 
klubbar i samarbete med styrelseledamöter, RRFC och distriktsguvernörer, och 
hjälper till att främja och genomföra RI:s strategiska plan.

Rotarys e-klubbar – En Rotaryklubb som fungerar som en vanlig Rotaryklubb 
men primärt har sina möten på webben, inte i form av traditionella möten i verk-
liga livet. Klubborten är hela världen och ett distrikt får ha max två e-klubbar.

Rotarys emblem – Se Emblem, Rotarys. 

Rotarys grundare – Paul P. Harris, som bildade den första Rotaryklubben i 
Chicago år 1905.

Rotarys märken – RI:s immateriella egendom, varumärken och loggor som RI 
äger över hela världen, inklusive ord och symbolmärken.

Rotarys policysamling – Dokument som innehåller alla RI-styrelsens allmänna 
och permanenta policyer. Policysamlingen uppdateras efter RI-styrelsens och lag-
rådets möten och kompletterar RI:s grundlagsdokument.

Rotarys samhällskårer (Rotary Community Corps – RCC) – Grupper av vuxna 
icke-rotarianer som sponsras av Rotaryklubbar och som engagerar sig i servi-
ceinsatser för att åstadkomma förbättringar i den egna byn, grannskapet eller 
samhället.
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Rotarys syfte – Kortfattat uttalande om Rotarys syfte och klubbmedlemmarnas 
ansvar. Rotarys syfte är avsett att främja serviceidealet som grundval för all 
rättskaffens gärning, såsom fastställs i paragraf fyra i både RI:s grundlag och 
Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar.

Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare (Rotary Youth Leadership 
Awards – RYLA) – Program som genomförs på klubb-, distrikts-, flerdistrikts- 
och internationell nivå. Rotarianer och Rotaryklubbar deltar genom att ordna 
RYLA-kurser eller läger för att främja ledarskap, medborgaranda och personlig 
utveckling för unga deltagare i deras hemsamhällen. RYLA-program är avsedda 
för ungdomar i åldern 14-30 år.

Rotarys vänskapsutbyte – Ett strukturerat RI-program för rotarianer och deras 
familjer som ger möjlighet till egna kulturella erfarenheter genom besök hos rota-
rianer och deras familjer i andra länder. Besöken genomförs åt båda hållen.

Rotaryseminarium (Rotary Institute) – Instruktivt, motiverande och kamrat-
skapsinriktat möte för förutvarande, innevarande och tillträdande guvernörer 
och andra RI-ämbetsmän från distrikt som tillsammans utgör en zon eller zoner. 
Ett Rotaryseminarium är avsett att ge deltagarna aktuell information om Rotarys 
program och idéer för att förbättra och stärka Rotaryrörelsen.

Rotaryvolontärer – Ett strukturerat RI-program som exemplifierar mottot Service 
Above Self (Osjälviskt tjänande). Det uppmuntrar rotarianer att aktivt engagera 
sig i projekt där de kan delta och hjälpa till med sina yrkeskunskaper. Program-
met för Rotaryvolontärer ger rotarianer och andra utbildade yrkespersoner 
möjligheter att ställa upp med serviceinsatser och kunskaper för att hjälpa till i 
internationella humanitära projekt där hjälp behövs.

RRFC – Se Regional samordnare för Rotary Foundation.

RYLA – Se Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare. 

Röstningscertifikat (credentials certificate) – Intyg som fylls i av guvernören 
som intygar att representanten och ersättaren till lagrådet valts. Röstningscertifi-
katet måste visas upp för fullmaktskommittén i lagrådet.

Samhällstjänst – Rotarys tredje tjänstegren; verksamhet som rotarianer genom-
för för att förbättra livskvaliteten på sina hemorter.

Sammanslagning av klubbar – Förfrågan riktad till RI-styrelsen av två eller flera 
klubbar inom samma distrikt som önskar gå samman till en enda klubb. 

Sekretariatet – Hela verksamheten kring generalsekreteraren och personalen, 
inklusive de internationella kontoren och all personal som har hand om ärenden 
som berör Rotary Foundation.

Senior Rotary Leaders (höga Rotaryledare) – Innevarande, förutvarande och 
tillträdande ledamöter i RI:s och Foundations styrelser.

Service Above Self – Rotarys huvudsakliga motto, som kan användas i Rotary-
litteratur och på andra ställen.

SHARE/DDF – Se District Designated Fund.



301

ORD OCH UttRyCK ANväNDA iNOm ROtARy

SHARE-systemet (DDF) – Det system som används för att distribuera Rotary 
Foundations programbidrag i hela världen.

Sponsorklubb – En Rotaryklubb som har påtagit sig ansvaret att hjälpa till med 
att bilda en ny klubb och att vägleda den nya klubbens tidiga utveckling som 
medlem i RI. Se även Särskild representant.

Stadgar (RI:s) – Föreskrifter för att leda RI som överensstämmer med RI:s grund-
lag; kan endast ändras på ett lagråd.

Stadgar, rekommenderade för Rotaryklubbar – Föreskrifter om hur en Rotary-
klubb ska handhas. Rekommenderade stadgar tillhandahålls av RI:s styrelse. En 
klubb kan ändra sina stadgar så att de överensstämmer med den enskilda klub-
bens behov, förutsatt att ändringarna harmonierar med grundlagsdokumenten.

Startmedlem (charter member) – En medlem som är med och grundar en Ro-
taryklubb och som väljs till medlem innan klubben upptagits till medlemskap i 
Rotary International. 

Strukturerade program, RI:s – Organiserad verksamhet som rekommenderas 
av RI-styrelsen för klubbar och distrikt. Omfattar rekommenderat ramverk och 
riktlinjer. Interact, Rotaract, Rotarys samhällskårer, Rotarys vänskapsutbyte, Ro-
taryvolontärer, Rotarys ungdomsutbyte, RYLA och världssamhällstjänst (WCS).

Styrelse (klubb) – Rotaryklubbens ledning som ska vara sammansatt såsom 
anges i klubbens stadgar.

Styrelse (RI) – Styrande organ för Rotary International, sammansatt enligt RI:s 
stadgar.

Ställföreträdande guvernör (acting governor) – En person som utses av RI-
presidenten att fylla en vakans på posten som guvernör tills en ny guvernör har 
valts av RI:s Convention eller av RI-styrelsen. En ställföreträdande guvernör kan 
också utses för att fylla en tillfällig vakans under en tid när en guvernör inte har 
möjlighet att påta sig de uppgifter som tillhör ämbetet.

Syfte, Rotary Internationals – RI:s uppgift är (a) att stödja RI:s klubbar och di-
strikt när de genomför program och aktiviteter som främjar Rotarys syfte,  
(b) att uppmuntra, främja, utbreda och övervaka Rotary i hela världen och  
(c) att samordna och allmänt leda RI:s aktiviteter. 

Särskild representant – En person som vanligen är rotarian och helst medlem i 
den klubb som stödjer bildandet av en ny klubb. Personen ska utses av och repre-
sentera guvernören i alla ärenden som berör bildandet av en ny klubb.

Task force – Se Resursgrupp. 

Tema, RI:s – Årligt Rotarytema som presenteras av RI-presidenten. Temat ger 
inriktningen för serviceinitiativ under Rotaryåret.

The Rotarian – RI:s officiella tidskrift; utkommer varje månad.

Tillväxt (extern) – Arbete för Rotarys tillväxt som inriktas på att bilda nya klub-
bar på orter som ännu inte har en Rotaryklubb. Arbetet genomförs inom distrik-



302

PROCEDURHANDBOKEN 2010i

ten av guvernörerna i samarbete med sekretariatet. I områden utan Rotaryklub-
bar utförs arbetet av RI:s Extension Committee under vägledning av RI-styrelsen.

Tillväxt (intern) – Öka antalet medlemmar i en klubb så att medlemsbasen repre-
senterar alla klassifikationer, för vilka lämpliga personer finns på klubbens ort 
eller inom klubbens område.

Tjänstegrenar, Rotarys – Rotarys filosofiska hörnsten och grunden för all klubb-
verksamhet. Tjänstegrenarna är baserade på Rotarys syfte: klubbtjänst, yrkes-
tjänst, samhällstjänst, internationell tjänst och tjänst för nya generationer. Se även 
Klubbtjänst, Samhällstjänst, Yrkestjänst, Internationell tjänst, Tjänst för nya 
generationer och Rotarys syfte.

Trustees (Ledamöterna i Rotary Foundations styrelse) – Ledamöterna i Rotary 
Foundations styrelse nomineras av tillträdande RI-presidenten och väljs av 
RI-styrelsen året före ämbetstillträdet. All Foundations verksamhet handhas av 
Foundations styrelse och måste leda till att främja syftet med Foundation, såsom 
det anges i Foundations inregistreringsurkund.

Ungdomsutbyte, Rotarys – Ett strukturerat RI-program för ungdomsutbyte för 
ungdomar i åldern 15-19 år, som ges möjlighet att studera eller resa utomlands 
under upp till ett läsår, i syfte att främja internationellt samförstånd och goodwill 
över gränserna. Studenterna sponsras av sändande och mottagande Rotaryklub-
bar eller distrikt och väljs ut enligt RI-styrelsens riktlinjer och tillvägagångssätt.

Uppgifter om guvernörskandidat (formulär) – Ett formulär för biografiska data 
som fylls i av kandidaten som valts ut av distriktet till posten som distriktsguver-
nör. Formuläret innehåller personlig information om kandidaten och hans/hen-
nes maka/make och tjänar som preliminär anmälan till International Assembly.

Utbildningsseminariet för tillträdande distriktsguvernörer (GETS) – Ett utbild-
ningsseminarium på zonnivå för tillträdande guvernörer, som hålls i samband 
med Rotaryseminarier.

Utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter (Presidents-elect 
training seminar – PETS) – PETS är ett utbildningsmöte som genomförs varje år, 
helst i februari eller mars, för tillträdande klubbpresidenter. Det främsta syftet 
är att utbilda tillträdande klubbpresidenter inför deras ämbetsår som president 
och ge tillträdande distriktsguvernörer och tillträdande assisterande guvernörer 
möjlighet att motivera tillträdande presidenter och bygga upp ett samarbetsför-
hållande.

Utbredning (extern) – Arbete för Rotarys tillväxt som inriktas på att bilda nya 
klubbar på orter som ännu inte har en Rotaryklubb. Arbetet genomförs inom 
distrikten av guvernörerna i samarbete med sekretariatet. I områden utan 
Rotaryklubbar utförs arbetet av RI:s Extension Committee under vägledning av 
RI-styrelsen.

Varje rotarian: bjud in en, behåll en (Each Rotarian: Reach One, Keep One) – 
Rotarys medlemsslogan som kan användas i Rotarytexter och på annat håll.

Visiting Rotarian report card – Kort som används av sekreteraren i en klubb för 
att rapportera en besökande rotarians närvaro till sekreteraren i besökarens hem-
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klubb; den besökande rotarianen kan på så vis gottskriva sig närvaro efter att ha 
missat ett möte i hemklubben. Se även Gottgöra frånvaro.

Världsförståelse- och fredsdagen – Årsdagen för Rotarys tillkomst 23 februari 
1905. Varje klubb uppmärksammar på den dagen Rotarys engagemang för inter-
nationellt samförstånd, vänskap och fred. 

Världssamhällstjänst (World Community Service – WCS) – En aspekt av inter-
nationella tjänsten som främjar internationellt samförstånd och goodwill globalt. 
Genom WCS går rotarianer från klubbar i två eller flera länder samman för att 
genomföra serviceprojekt för att förbättra livskvaliteten och tillfredsställa huma-
nitära behov. Rotarianer kan erbjuda sitt stöd för projekt i form av finansiering, 
donerade varor eller yrkesexpertis.

Yrkestjänst – Rotarys andra tjänstegren. Yrkestjänsten är en möjlighet för alla 
rotarianer att representera sitt eget yrkes värdighet och värde inför de andra 
klubbmedlemmarna. Omfattar även klubbens ansvar att starta projekt som berör 
yrkesval och karriärplanering, yrkesutbildning och att främja hög etisk standard 
på arbetsplatsen.

Zon – En indelning av klubbar enligt RI:s stadgar som genomförts av RI-styrel-
sen i syfte att utse medlemmar till kommittén för nominering av RI-president och 
för att nominera RI-styrelseledamöter (directors). När Rotaryseminarier organise-
ras baseras de ofta på zonindelningen.

Årliga programfonden (Annual Programs Fund) – Främsta källan för icke 
öronmärkt finansiellt stöd för Rotary Foundations program. Fonden är avsedd 
att stödja RI:s insatser för internationellt samförstånd och fred genom lokala, 
nationella och internationella program med humanitär, pedagogisk eller kulturell 
inriktning.

Årsrapport från distriktet – En ekonomisk redovisning från föregående Rotaryår 
som diskuterats och antagits av distriktskonferensen. Distriktets redovisning till 
klubbarna.

Ämbetsmän, allmänna RI – Presidenten, tillträdande presidenten, vicepresiden-
ten, skattmästaren, övriga styrelseledamöter och generalsekreteraren för Rotary 
International.

Ämbetsmän, klubb – Presidenten, omedelbart förutvarande presidenten, tillträ-
dande presidenten, en eller flera vicepresidenter, styrelseledamöter, sekreterare, 
skattmästare och klubbmästare i en Rotaryklubb.

Ämbetsmän, RI – Presidenten, tillträdande presidenten, vicepresidenten, skatt-
mästaren, övriga styrelseledamöter, generalsekreteraren och Rotary Internatio-
nals guvernörer; och presidenten, omedelbart förutvarande presidenten, vice-
presidenten och honorära skattmästaren för Rotary International i Storbritannien 
och Irland.
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Distrikt, antal klubbar, 29
Distrikt, antal rotarianer, 29
Distrikt, juridisk person/ideell 

förening, 44
Distrikt, RI, 229
Distriktets ledarskapsplan, 40, 288
Distriktsavgifter, 288
Distriktsbidrag, 136
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Distriktsguvernör, 288
Distriktsindelning, 29
Distriktskassa, 50, 288
Distriktskommittéer, 42
Distriktskommittén för Rotary 

Foundation, 77
Distriktskonferens, 57, 288
Distriktskonferensen, presidentens 

representant, 58
Distriktskonferensrapport, 288, 297
Distriktssamråd, 54, 288
Distriktsseminariet om ledarskap, 56
Distriktsseminariet om medlemskap, 

55
Distriktsseminariet om Rotary 

Foundation, 56
Domännamn, 88
Donationer, 81
Donatorer, uppmärksammande, 79

E
Effektiv Rotaryklubb, 4, 289
E-klubbar, 3, 22, 289, 299
Ekonomi, 49
Ekonomi, klubben, 8
Ekonomi, lagrådet, 154
Ekonomiska frågor, 79
Elektorer, Convention, 143, 289
Emblem, RI, 289
Enactment, 289
Enhetlig grundlag för 

Rotaryklubbar, 250, 289
Entity, Rotaryorganisation, 289
Erkännanden, 102
Ersättare, 289
Etisk kod, 31
Extension, 289

F
Family of Rotary, 289
Femårsprognos, ekonomi, 67
Finanser, klubb, 271
Finansiella medel, Foundation, 79
Finansiella ärenden, 67
Finansrapporter, TRF, 282
Fiscal agent, 289
Flerdistriktsaktiviteter, 36
Flerdistriktsgrupper, 36
Flytt, rotarian, 19
Fokusområden, 290
Formulär för rapportering av 

medlemsdata, 290
Formulär för uppgifter om 

guvernörskandidat, 290

Foundation, 177
Foundations styrelse, 275 
Foundations syfte, 79
Foundations ämbetsmän, 279
Four Way Test, 290
Framtidsvision, Rotary Foundation, 

136, 290
Fredscenter, Rotary, 131
Fristående delegat, 290
Frivilliginsatser, rotarianer, 108
Frånvaro, 12
Fungerande klubb, 25, 290
Future Vision, 136, 290
Fyrafrågeprovet, 108, 290
Förbjuden användning, Rotarys 

märken, 94
Förbjudna kontakter, 72
Förebyggande av övergrepp och 

trakasserier, 119
Förenklade distriktsbidrag, 135
Förhållande till andra 

organisationer, 72
Försäkring, 11
Försäkring, allmänt ansvar, 52
Försäljning av varor, 90
Förutvarande guvernörer, 36
Förvaltning, Foundations medel, 79

G
Gemensam kommitté för TRF- och 

RI-styrelseledamöter, 281
Gemensamma möten, 18
Generalsekreterare, RI, 63, 291
GETS, 52, 291, 302
Global Alumni Service to Humanity 

Award, 139
Global networking groups, 117, 291
Globala bidrag, 137
Globala nätverksgrupper, 117, 291
God ställning, 291
Gottgöra frånvaro, 291
Gottgörelse, RI, 248
Granskning, bidragsprojekt, 135
Grundande medlemmar, 48
Grundare, Rotarys, 291
Grundlag för Rotaryklubbar, 250, 291
Grundlag, Rotary International, 172, 

291
Grundslagsdokument, Rotary 

International, 171, 291
GSE, 132
Guvernör, 30
Guvernör, deltagande i möten, 32
Guvernör, kvalifikationer, 30
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Guvernör, uppgifter, 30
Guvernören, arkiv, 39
Guvernören, handlingar, 39
Guvernören, månadsbrev, 39, 292
Guvernören, officiellt besök, 40
Guvernören, rapport till RI, 39
Guvernörens speciella 

representanter, 47
Guvernörens utgifter/kostnader, 49
Gåvor till Foundation, 81
Gäster, 17

H
Halvårsrapport, 292
Halvårsrapporter, 9
Handlingar, guvernören, 39
Hedersmedlem, 19
Hedersmedlem, 292
Hedersomnämnande, presidentens, 

102
Humanitära bidrag, årlig 

granskning, 80
Humanitära bidragsprogram, 134
Huvudkontor, 292

I
ICC, 116
Icke röstande medlemmar, lagrådet, 

148
Ideell förening, 11
Immateriell egendom, 299
Inköp av varor, 90
Inregistrering, 11
Inregistreringsurkund, Rotary 

Foundation, 285
Insamling, Foundation, 80
Institute, International, 169, 293
Interact, 121, 292
Interact, målsättning, 121
Interact, märke, 92
Interact, program, 122
Intercountrykommittéer, 116, 292
International Assembly, 53, 165, 292
International Assembly, syfte, 165
International Institute, 169, 293
Internationell tjänst, 113, 293
Internationell tjänst, riktlinjer, 113
Internationella Interactveckan, 122
Internationella kontor, 293
Internationella möten, 141, 167
Internationella Rotaractveckan, 124
Internationella samrådet, 165, 293
Internationella seminariet, 169

Internationellt RYLA-möte, 169
Internationellt samförstånd, 

månaden, 116
Introduktion, nya medlemmar, 22
Introduktionsceremoni, 5
Inträdes- och medlemsavgifter, 48
Inträdes- och årsavgifter, klubb, 258
Inträdesavgift, potentiell klubb, 293
Inträdesavgift, potentiell rotarian, 

293
Intyg att guvernör nominerats, 293
Intäkter, RI, 67
Inval av medlemmar, klubb, 271

J
Juridisk person, 11

K
Kamerala ärenden, RI, 239
Kamratskap, 16
Kamratskapsgrupper, 294
Klassifikationer, 12, 255, 294
Klassifikationsförteckning, 294
Klassifikationsundersökning, 13
Klubbar, nya, 46
Klubbar, som inte fungerar, 25
Klubbens ledarskapsplan, 5, 294
Klubbens område, 18, 294
Klubbens ort och kringliggande 

område, 251, 294
Klubbens styrelse, 4
Klubbens ämbetsmän, 4
Klubbkommittéer, 6
Klubbmöten, 16
Klubbnamn, 47
Klubbpresidentens uppgifter, 4
Klubbprogram, 17
Klubbrepresentation, Convention, 

143
Klubbsamråd, 7, 294
Klubbtjänst, 294
Kommersiell användning, Rotarys 

märken, 94
Kommittéer, klubb, 269
Kommittéer, RI, 65, 236
Kommittéer, TRF, 280
Kommittéernas uppgifter, klubb, 270
Kommittémöten, RI, 66
Kongress, 294
Kostnader/utgifter, guvernörens, 49
Kreditkort, 95
Kvalifikationer klubbstyrelse/

ämbetsmän, 4
Kvalifikationer, lagrådet, 147
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Kvinnor, 19
Kärnvärden, RI, 61
Kön, 19

L
Lagrådet, 147, 176, 196, 294, 295, 297
Lagrådet, arbetsutskott, 154
Lagrådet, avgifter, 68
Lagrådet, ekonomi, 154
Lagrådet, procedurregler, 153, 155
Lagrådet, rapport och ratificering, 

154
Lagstadgande, 149, 295
Lagstiftning, förslag från distrikt, 

151
Lagstiftning, förslag från klubbar, 

151
Lagstiftning, godkännande, 151
Lagstiftning, intyg om stöd, 151
Lagstiftning, publicering, 152
Lagstiftning, styrelsens granskning, 

152
Lagstiftning, stöd och opposition, 

153
Lagstiftning, syfte och verkan, 152
Lagstiftning, ändringar, 153
Lagstiftningsförfarande, RI, 193
Lagstiftningsförslag, 151
Lagstiftningsförslag, korrekt form, 

151
Ledarutbildning, Rotaract, 124
Legala dokument, andra, 265
Licensiering, Rotarys märken, 93
Licenstagare, 295
Lokala, nationella och internationella 

angelägenheter, klubb, 261

M
Major Donor, 82
Matchande bidrag, 135
Matriklar, 69
Medlemmar i lagrådet, 147
Medlemsavgifter, 8, 68, 269, 295
Medlemsbas, balanserad, 13
Medlemsbevis i RI, klubbens, 48
Medlemsdata, skydd, 14
Medlemskap i klubbar, 184
Medlemskap i Rotary International, 

181
Medlemskap, 18
Medlemskap, avslutat, 10
Medlemskap, i andra organisationer, 

18
Medlemskap, klubb, 253

Medlemskap, RI, 173
Medlemskap, TRF, 275
Medlemskap, yngre personer, 13
Medlemskapets giltighetstid, klubb, 

258
Medlemskort, 20, 295
Medlemstitel och insignier, RI, 177
Medlemsutveckling, 20, 295
Medlemswebben, 295
Medling och skiljedom, klubb, 262
Medling och skiljedom, RI, 248
Motto, Rotaract, 124
Motton, 98, 296
Multidistrict groups, 36, 295
Multimedia, publikationer, 70
Multiple Paul Harris Fellow, 82
Månaden för internationellt 

samförstånd, 116
Månaden för nya generationer, 121
Månaden för Rotary Foundation, 140
Månaden för rotaryfamiljen, 112
Månaden för Rotarys 

kamratskapsgrupper, 117
Månaden för yrkestjänst, 108
Månadsbrev, guvernören, 39
Mångfald, 22
Män, 19
Märke, Interact, 92
Märke, Rotaract, 92
Märken, Rotary, 299
Möte före Convention, Rotaract, 169
Möte före Convention, 

ungdomsutbytets ämbetsmän, 
169

Möten, klubb, 252, 269
Möten, RI, 244
Möten, utbildning, 52
Mötesplatser, 16

N
Namn och beskrivning, RI, 173
Namn och emblem, RI, 244
Namn och ort/område, 23
Namn, klubb, 251
Namn, Rotary, 87
Namnge donationer, 83
Nominerad guvernör, 33
Nominerad guvernör, 

ansvarsområden, 35
Nominerad guvernör, 

kvalifikationer, 34
Nominerad guvernör, uppdrag, 35
Nominerad guvernör, val, 33
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RI, 208

Nomineringar och val av 
guvernörer, RI, 223

Nomineringar och val av president, 
RI, 210

Nomineringar och val av 
styrelseledamöter, RI, 216

Nya generationer, månaden, 121
Nya generationer, tjänst för, 295
Nya klubbar, 22, 46
Nya medlemmar, introduktion, 22
Nyhetsmedia, 25
Närvaro, 12
Närvaro, International Assembly, 165
Närvaro, klubb, 255
Närvarodispens, klubb, 271
Närvarorapport, 295, 296
Nätverkssidor online, 71

O
Obligatoriska gåvor TRF, förbud, 26
Official Directory, 296
Officiell licens, RI, 295, 296
Officiell tidskrift, RI, 246
Officiella tidskrifter, 69
Officiellt besök, guvernören, 40
Område/ort, 23
Organisationer, tidigare rotarianer, 

20
Ort/område, 23

P
Paul Harris, 296
Paul Harris Fellow, 82, 296
Paul Harris Fellow, multiple, 82
Paul Harris Society, 82
Paul Harris-loger, 82
Per capita-avgifter, 296
Perfect attendance, 296
PETS, 53, 296, 302
Pilotklubbar, 296
Pilotprojekt, 26, 59, 136, 137, 290
Planen Future Vision, 296
Planeringsvägledning för effektiva 

Rotaryklubbar, 40, 296
Plats för Convention, 143
PM från klubbesök, 297
PM till RI-styrelsen, 150, 297
Policysamling, RI:s, 297
PolioPlus, 137, 297
PolioPlus Partners, 137
Poliosatsningen, zonsamordnare, 79
Politik och RI, 72

Politik, RI, 114
Politik, Rotary, 26
Pr, 23
Pr, klubbprojekt, 24
Pr, missvisande, 24
Pr-ansvar, klubb, 24
Pr-ansvar, rotarian, 23
Presidentens hedersomnämnande, 

102
Presidentens prioriteter, 297
Presidentens representant, 

distriktskonferensen, 58, 297
Presidentens tema, 297
Procedurhandboken, 297
Procedurregler, Convention, 145
Procedurregler, lagrådet, 153, 155
Program för Convention, 143
Program för makar, International 

Assembly, 166
Program, 99
Program, samhällskårer, 112
Program, serviceprojekt, 101
Program, strukturerade, RI, 101
Program, utmärkelser, 102
ProjectLINK, 115
Provisorisk klubb, 22, 47
Publicitet, Convention, 144
Publikationer, distriktsnivå, 59
Publikationer, multimedia, 70
Publikationer, RI, 69
Publikationer, riktlinjer, 69

R
Rangordning, RI, 73
Rapport från distriktskonferensen, 

288, 297
Rapport och ratificering, lagrådet, 

154
Rapport till RI, guvernören, 39
Rapporteringskrav, 7, 43
RCC, 111, 297
Regional samordnare, TRF, 78, 297, 

300
Regionala tidskrifter, 27
Registreringsavgift, Convention, 145
Rekommenderade stadgar för 

Rotaryklubbar, 266, 297
Resepolicy, RI, 73
Resolution, 149, 298
Resursgrupper, 66, 298
Revision, bidragsprojekt, 135
RI och politik, 72, 114
RI:s allmänna program, 101
RI:s Convention, 143
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RI:s styrelse, 186
RI:s tema, 102
RI:s webbplats, 71
RI:s årliga Convention, 176
RI:s årskongress, 143
RIBI, 61, 298
RI-möten, deltagande, 12
RI-presidenten, 63
RI-projekt, 73
RI-styrelsen, 62
RI-ämbetsmän, 62, 63
Rotaract, 123, 298
Rotaract, ledarutbildningsmöten, 124
Rotaract, motto, 124
Rotaract, mål, 123
Rotaract, märke, 92
Rotaract, möte före Convention, 169
Rotaract, organisationen, 124
Rotaract, program, 123
Rotaractveckan, internationella, 124
Rotarian, 298
Rotary Foundation Citation for 

Meritorious Service, 140
Rotary Foundation Distinguished 

Service Award, 140
Rotary Foundation, 77, 129, 247, 298
Rotary Foundation, ansökan om 

bidrag, 138
Rotary Foundation, 

distriktskommittén för, 77
Rotary Foundation, 

generalsekreterare, 77
Rotary Foundation, 

inregistreringsurkund, 285 
Rotary Foundation, månaden, 140
Rotary Foundation, stadgar, 275
Rotary Foundation, styrelse, 77
Rotary Foundation, Sustaining 

Member, 298
Rotary Foundation, 

utbildningsprogram, 129
Rotary Foundations alumner, 138
Rotary Foundations alumner, 

samordnare, 78
Rotary Foundations framtidsvision, 

136
Rotary Foundations policysamling, 

298
Rotary Foundations uppdrag, 77
Rotary Foundations utmärkelse för 

serviceinsatser i distriktet, 140
Rotary International i Storbritannien 

och Irland (RIBI), 298
Rotary International, 173, 298

Rotary International, stadgar, 180
Rotary Internationals grundlag, 172
Rotary Internationals 

grundlagsdokument, 171
Rotary Internationals kärnvärden, 61
Rotary Internationals uppdrag, 61, 

298
Rotary Internationals vision, 61
Rotary Leader, 70
Rotary på Internet, 247
Rotary World Magazine Press, 69, 

298
Rotary, 298
Rotary, politik, 26
Rotarycenter för internationella 

studier i fred och 
konfliktlösning, 131

Rotaryemblemet, 299
Rotaryfamiljen, 299, 289
Rotaryfamiljen, månaden, 112
Rotaryhjulet, 299
Rotaryklubb, effektiv, 4
Rotaryklubbar och andra 

organisationer, 7
Rotaryklubbar, grundlag, 250
Rotaryklubbar, stadgar, 266
Rotaryklubben, 3
Rotaryländer och geografiska 

områden, 299
Rotarymärken, varor, 90
Rotaryorganisationer, 299
Rotarys aktionsgrupper, 118, 298
Rotarys e-klubbar, 3, 22, 289, 299
Rotarys emblem, återgivning, 96, 299
Rotarys flagga, 98
Rotarys fredscenter, 131
Rotarys färger, 97
Rotarys grundare, 299
Rotarys kamratskapsgrupper, 117, 

299
Rotarys kamratskapsgrupper, 

månaden, 117
Rotarys märken, 85, 299
Rotarys märken, användning andra 

grupper 95
Rotarys märken, byggnader, 95
Rotarys märken, e-post, 95
Rotarys märken, förbjuden 

användning, 94
Rotarys märken, kommersiell 

användning, 94
Rotarys märken, licensiering, 93
Rotarys märken, tillåten 

användning, 91



311

INDEX

Sponsorklubb, 47
Sponsring och 

samarbetsförhållanden, policy, 
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Stadgar för Rotary Internationals 
Rotary Foundation, 275 

Stadgar för Rotaryklubbar, 263, 266, 
301

Stadgar, Rotary International, 177, 
180, 301

Startmedlem, 287, 301
Stiftelser, associerade, 80
Stipendier, donerade, 130
Strukturerade program, RI, 101, 301
Studiegruppsutbyte, 132
Styrelse, klubb, 267, 301
Styrelse, RI, 62, 175, 301
Ställföreträdande guvernör, RI, 301
Stöd och opposition, uttalande, 

lagstiftning, 153
Stöd till Foundation, 79
Sustaining Member, Rotary 

Foundation, 81
Svaga klubbar, 40
Syfte och verkan, uttalande för 

lagstiftning, 152
Syfte och åtlydnad av grundlag och 

stadgar, klubb, 262
Syfte, Foundation, 79
Syfte, International Assembly, 165
Syfte, klubb, 251
Syfte, RI, 173, 301
Syftet med sammanslutningen, TRF, 

275
Syrelseledamöter och ämbetsmän, 

klubb, 257
Sång, Rotary, 98
Säkerhet, barn och ungdomar, 29
Särskild representant, 301

T
Task force, 301
Telefonförsäljning, 16
Telefonkort, 95
Tema, RI, 102, 301
The Rotarian, 69, 301
Tidigare rotarianer, organisationer, 

20
Tidskriftsprenumerationer, 26
Tillträdande guvernör, 32
Tillträdande RI-presidenten, 63
Tillväxt, extern, 301
Tillväxt, intern, 302
Tjänst för nya generationer, 119

Rotarys policysamling, 299
Rotarys samhällskårer, 111, 299
Rotarys syfte, 61, 300
Rotarys tidskrifter, klubb, 262
Rotarys ungdomsutbyte, 125
Rotarys utbildningsprogram för 

ungdomsledare, 126, 300
Rotarys vänskapsutbyte, 116, 300
Rotarysamordnare, 26, 60, 66, 299
Rotaryseminarier, 167
Rotaryseminarium, 300
Rotarysången, 98
Rotaryvolontärer, 300
RRFC, 78, 297, 300
Rundskrivelser, 14
RYLA, 126, 300
RYLA-möte, internationellt, 169
Räkenskapsår, RI, 67
Rökning, 18
Röstning, Convention, 144
Röstningscertifikat, 288, 300
Röstningscertifikat, lagrådet, 288
Röstningsförfarande, klubb, 269

S
Samarbete med andra 

organisationer, 38
Samhällskårer, Rotarys, 111
Samhällstjänst, 109
Samhällstjänst, uttalande från 1923, 

109, 300
Samhällstjänst, uttalande, 109
Samhällsöversikt, 46
Sammanslagning av klubbar, 23
Sammanslagning av klubbar, 300
SAR, halvårsrapport, 292
Sekretariatet, 72, 300
Seminarium för hantering av bidrag, 

59
Senior Rotary Leader, 300
Service Above Self Award, RI, 102
Service Above Self, 300
Serviceprojekt, program, 101
SHARE/DDF, 80, 300, 301
Significant Achievement Award, 103
Skatt, avdragsrätt, 80
Skattmästaren, RI, 63
Skiljedom och medling, 7
Skulder till RI, 9
Skydd för Rotarys märken, 85
Släktingar till rotarianer, 16
Speciella representanter, 

guvernörens, 47
Sponsorklubb, 301
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Tolkning, klubbgrundlag, 263
Tolkning, RI:s grundlag, 177
TRF-styrelsen, 275
TRF-styrelsens sammanträden, 278
Trustees, 275, 301
Typer av lagstiftning, 149

U
Ungdomars säkerhet, 19
Ungdomars utlandsresor, 120
Ungdomsutbyte, certifiering, 125
Ungdomsutbyte, Rotary, 125, 301
Ungdomsutbytets ämbetsmän, möte 

före Convention, 169
Uppdrag, RI, 61, 173
Uppgifter klubbpresidenten, 4
Uppgifter om guvernörskandidat, 

formulär, 302
Uppgifter, lagrådet, 148
Uppmärksammande av donatorer, 79
Uppmärksammanden för 

Rotaryklubbar, 83
Uppmärksammanden, enskilda 

gåvor, 81
Utbetalning av medel, RI, 69
Utbildningskrav, 7
Utbildningsmöten, 52
Utbildningsprogram för 

ungdomsledare, 126
Utbildningsprogram, Rotary 

Foundation, 129
Utbildningsseminarium för 

distriktets ledarteam, 53
Utbildningsseminarium för 

tillträdande distriktsguvernörer, 
52, 291, 302 

Utbildningsseminarium för 
tillträdande klubbpresidenter, 
PETS, 53, 296, 302 

Utbredning till icke rotaryländer, 45
Utbredning, avlägsna platser, 23
Utbredning, extern, 302
Utbytesprogram, flera distrikt, 126
Utgifter/kostnader, guvernörens, 49
Utlandsresor, ungdomar, 120
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Utmärkelse för medlemstillväxt i 

småklubbar, 105
Utmärkelse för medlemsutveckling 

och medlemstillväxt, 104

Utmärkelse för medlemsutveckling, 
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103
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104
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Utmärkelse, Rotary Foundations 
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Award, 103
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Utmärkelser, program, 102
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Uttalande om stöd och opposition, 

153
Uttalande om syfte och verkan, 152
Utträde, suspendering eller avslutat 

medlemskap i RI, 182

V
Val av styrelseledamöter och 

ämbetsmän, klubb, 267
Val i klubben, 5
Val, assisterande guvernör, 42
Val, lagrådet, 147
Val, procedurregler, 65
Val, riktlinjer RI, 64
Val, RI-ämbetsmän, 64
Varje rotarian, varje år, EREY, 83
Varje rotarian: bjud in en, behåll en, 

105
Varor med Rotarymärken, 90
WCS, 114
Vicepresidenten, RI, 63
Vision, RI, 61
Visiting Rotarian Report Card, 302
Volontärer, 300
World Community Service, 114
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Världsförståelse- och fredsdagen, 

116, 303
Världssamhällstjänst, 114, 303
Världssamhällstjänst, 

programinitiativ, 115

Y
Yrkestjänst, 107, 303
Yrkestjänst, månaden, 108
Yrkestjänst, uttalande, 107
Yrkesutövning, 18

Z
Zon, 303
Zonsamordnare, poliosatsningen, 79

å
Årlig granskning, humanitära 

bidrag, 80
Årliga programfonden, 287, 303
Årskongress, 143, 176
Årsrapport från distriktet, 303
Årsrapport, RI och RF, 68
Återinrättande av medlemskap, 10

Ä
Ämbetsmän, allmänna RI, 303
Ämbetsmän, RI, 62, 63, 175, 189, 303
Ämbetsmännen, klubb, 268, 303
Ändringar, klubbgrundlag, 263
Ändringar, klubbstadgar, 273
Ändringar, RI:s grundlag, 178
Ändringar, RI:s stadgar, 249

Ö
Övergrepp och trakasserier, 119
Översättning, 70
Övervakning, bidragsprojekt, 135





Fyra-fråge-provet

Om saker vi tänker, säger och gör:

1) Är det SANT?

2)  Är det RÄTTVIST mot alla parter?

3)  Kommer det skapa GOODWILL och 
BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?

4)  Kommer det vara till FÖRDEL för alla 
det berör?

035-SV—(910)Omslagsfoto: Rotary Images
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