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Aktiviteter frem mot COL 2016 
 
Hovedtrekkene i det som følger, er beskrevet i «Representatives’ Handbook for the 2013 Council». 
Det er mulig det vil komme nye informasjoner fra RI, de må danne en basis for endringer dersom/når 
de kommer. Det etterfølgende er satt opp basert på erfaringer og bestemmelser som er gjeldende i 
dag, og bør danne grunnlaget for en forankring i distriktets planer de neste årene. 
 
 
2013/14 
 DG:   Prioritert oppgave: valg av COL rep for perioden 13/16 
   Valg av COLREP for neste periode kan skje på DK eller ved at   
   nominasjonskomiteen følger samme prosedyre som for DGE. Detaljer er 
   beskrevet i MOP/ RI Bylaws Art 8.050/8.060/8.070 
 COL rep:  Lag en tidsplan som presenteres på DK og legges ut på hjemmesiden. 
   Sikre at antatte kostnader til COLrep aktiviteter kommer inn på distriktets 
   budsjett. 
                    Orientering på DK høst 13 av COL rep: om COL og ny MOP. (10 - 30 min). 
   Sørg for at klubbene oppfatter at distriktet har et apparat som kan hjelpe 
   med endelig formuleringer / oversettelse av forslag og utarbeidelse av «Årsak 
   og virkingsinformasjonen». 
                Motivere for at klubbene skal fremme lovforslag innenfor de områder de tror 
   kan forbedre organisasjonen og driften av klubben.  Bruk AG-er og PETS 
   2014. Klubben bør vurdere å: 

- Analysere klubbens praksis mot Lover for Rotaryklubber, der hvor 
det er forskjeller eller klubbens fortolkninger avviker fra ordlyden 
i Lovene – vurdere å foreslå endringer. 

- Fremme nye forslag til forandringer som effektiviserer driften av 
klubben og måloppnåelse ref. RI og Klubbens lover, eventuelt 
forslag til «aktiviteter» som gjør Rotary mere attraktive for nye 
medlemmer og sikrer at RI endrer seg med samfunnsutviklingen. 

 
Tilby besøk i klubber som vil ha informasjon og/eller vurderer å utarbeide 
forslag.    

Inviter til at forslagene kan presenteres og støttes av distriktet på 
DK til høsten 15 samtidig som «ballot by mail» muligheten forklares 
og fremgangsmåte og tidsfrister for behandling av forslag som 
innkommer etter DK.  

    
   Inviter ledelsen i distriktet til å fremme forslag eventuelt be utvalgte PDGer 
   vurdere mulige  forbedringsforslag.  

Samarbeid nært med valgte varamedlem til COL, fungerende 
DG/ledergruppe/D-råd 
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   Distriktet bør vurdere å: 
- Analysere om distriktets praksis er i henhold til MOPens ordlyd, 

og vurdere endringsforslag. 
- Utarbeide forslag som vil gjøre det lettere og mere rasjonelt å 

drive distriktet og føre til at klubbene får bedre hjelp og støtte i 
sine prosjekter og aktiviteter. 

 
    

I NORFO-regi (Norwegian COL rep Forum) bør det etableres/vedlikeholdes en 
tett kontakt med COLreper fra de andre nordiske landene. Det kan allerede 
gjøres høsten 2013 ved å oversende våre rapporter fra COL 2013.I tillegg bør 
det etableres kontakt mot distriktene i Nord Amerika. 

 
 
2014/15.  
 DG:     Sett av tid til behandling / vedtak av lovforslag fra klubber og distriktet på 
   DK/Årsmøte  
 COL rep  Sikre at antatte kostnader til COLrep aktiviteter kommer inn på distriktets 
   budsjett. 

  Bruk DK høsten 14 som en påminner, for at klubbene skal utarbeide  
  lovforslag  ref «Ballot by mail» prosedyren. 
 

                   31. Des 2014 er frist for forslag til COL 2016.  
                   
 
2015/16.  
 DG:  Sett av tid til behandling / vedtak av lovforslag fra klubber og distriktet på 
   DK/Årsmøte 
 COLrep:  Høst 15: Delta på institute i Zone 16 og følg COL seminaret  
   Høst 15 / Vinter 16 : Koordinere innen NORFO og Norden  
   Sikre at antatte kostnader til COLrep aktiviteter kommer inn på distriktets 
   budsjett. 
   Deltakelse på COL første halvår 2016: dekkes av RI 
 
2016/17. 
 DG:   Forberede valg av COL rep for neste periode 
 COL rep: Rapport på DK høsten 2016 

 

 

16. juni 2013 

 


