
Tune RK 

 
Referat peismøte 25.01.2017 

Tilstede: Petter Salomonsen, Egon Sundell, Åge Bjor, Dag Gipling, Terje Westby, 
  Finn Herland, Øystein Sandvik, Ole Naumann, Wenche Bjørnstad 
 

Tema for møtet:  
Sette seg inn i lovendringene som påvirker klubbens vedtekter. 

Våre vedtekter må oppdateres slik at de samsvarer med gjeldende bestemmelser fra      Rotary 
International. 
Distriktet har tatt initativ til å oversette klubbloven til norsk som nå er tilgjengelig på nettet. 

Følgende paragrafer ble spesielt omtalt / diskutert:      

 Ny paragraf 7 – Unntak fra bestemmelsene om møter og tilstedeværelse 
Det åpnes for at ukentlige møter fravikes. Det stilles krav til at klubben må holde minst 2 
møter pr. måned. 
Hva ønsker vi for vår klubb? Vil færre møter føre til bedre oppmøte? 
Ulike synspunkt fremkom. 

 Paragraf 8 – Møter 

Pkt. 3 – Styremøte  

Det skal skrives referat fra klubbens styremøter. Slike referater skal være tilgjengelig for alle 

klubbens medlemmer innen 60 dager etter avholdt møte. 

Dette oppfylles ved at referatene legges på vår hjemmeside: 

- Klubbsider  -> Styret og komitéer  -> Styret 

 Styrets sammensetning 

I kommentar om styrets sammensetning fremgår følgende: 

”President elect bør ikke være visepresident. Skulle klubbens president av en eller annen 

grunn ikke kunne gjennomføre sitt presidentår, må det være et klubbmedlem som har 

gjennomgått distriktets presidentopplæring PETS og Distriktssamling, som overtar 

klubbledelsen. Derfor bør visepresidenten alltid være en tidligere president.” 

 

Våre vedtekter avviker fra denne bestemmelsen. 

Differensiere på kort fravær (enkelte møter) og langsiktig fravær? 

Konklusjon: 

Behov for å nedsette en lovkomité.  

Ansvar: President 

 

Følgende ble enstemmig innstilt: 

- Åge Bjor 

- Jørn Fjeld 

- Thorer Ytterbøl 

 

Når lovkomitéens forslag til oppdaterte vedtekter foreligger, sendes disse skriftlig til 

medlemmene. Dette skal skje minst 10 dager i forkant av møtet hvor nye vedtekter skal 

behandles. Vedtekter kan endres med 2/3 flertall ved et hvilket som helst regulært, 



vedtaktsdyktig møte. 

 

Referent: sekretær Wenche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


