
 

 

Rotary International Lagråd 14-18 april 2019 

Rapport 

Vart tredje år samlas rotarydistriktens mer än 500 lagrådsrepresentanter till Lagråd, Council 

on Legislation, i Chicago. Årets lagråd förkortas CoL19. Förutom distriktsföreträdare finns där 

observatörer, tidigare RI Presidenter och ett antal tolkar. Endast lagrådsrepresentanterna 

har rösträtt. Grundspråket är engelska och tolkning sker till japanska, koreanska, kinesiska, 

franska, spanska och portugisiska. Dokument finns också på dessa språk.  

Deadline för förslag till Lagrådet var den 31 december 2017. Under 2018 behandlas 

förslagen först av en kommitté vid RI i Evanston. En del förslag kan slås samman pga. 

liknande innehåll och syfte. Därefter sänds förslagen ut till distrikten och 

distriktsrepresentanterna. I Sverige har vi förberedande möten för att ta ställning till 

förslagen. Samarbete sker även mellan de nordiska länderna. Väl att märka är att, vid 

sittande Lagråd har varje representant rätt att rösta enligt egen övertygelse, om denna 

skulle avvika från det gemensamma ställningstagandet.  

Detta lagråd hade 117 förslag att ta ställning till. 

Några beslut att nämna är: 
 
- Lagrådet beslöt höja statusen för Rotaract klubbar. Beslutet innebär att man breddar 
definitionen på medlemskap till att omfatta även Rotaract klubbar. Förändringen 
innebär att Rotaract klubbar får en ökad support från RI. Rotaract klubbarnas legala 
förhållanden ändras dock inte utan Rotaract arbetar vidare enligt sitt regelverk. 
 
- Man beslutade om en per capita höjning av avgiften till RI med 1 dollar per år de 
nästkommande åren intill nästa COL 2022. 
 
- Man beslöt ansöka om en ändrad skattestatus för RI i USA. Det innebär att RI som 
organisation får samma skattestatus som TRF. Konsekvensen blir en del ekonomiska 
fördelar men också att Rotary International kan komma att betraktas som en 
välgörenhetsorganisation i högre grad än i nuläget. 
 
 



- När det gäller Rotarys tidskrifter, totalt 34 inkl The Rotarian, så beslöt man att stryka 
namnet The Rotarian i lagtexten. Därmed ger man styrelsen möjlighet att byta namn 
på tidningen. Däremot röstade man nej till förslaget att tidskriftsprenumeration inte 
ska vara obligatorisk vilket föreslagits av D 2390 och ett distrikt i Australien. 
 
- På förslag av styrelsen beslutades att generalsekreteraren ska tilldelas en ny titel dvs 
CEO (Chief executive officer) istället för COO (Chief operating officer). Detta 
förändrar inte rollen eller anställningsvillkoren. Han är fortfarande generalsekreterare 
för oss rotarianer men ges en större tyngd i externa kontakter. 
 
- Efter upprepad votering togs beslutet att av kostnadsskäl begränsa antalet 
icke-röstande deltagare på lagrådet genom att inte bjuda alla tidigare RI- presidenter 
och att begränsa antalet från RI-board till en deltagare utöver sittande, inkommande 
och past RI-president. 
 
- Lagrådet antog procedur för att fylla vakans på posten som RI President-Elect och RI-
President Nominee. 
  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att detta COL 2019 till skillnad från COL 2016 inte medför så 
stora och revolutionerande förändringar. Då togs avgörande beslut om möjlighet till 
flexibilitet när det gäller mötesfrekvens, närvarokrav, klassificering mm. På årets lagråd kom 
många förslag om ändringar som skulle betyda en återgång från flexibiliteten. Alla dessa 
förslag avslogs. Många förslag var av ren administrativ karaktär och en del bara rent 
språkliga men ändå väsentliga i syfte att modernisera vår lagtext. Olikheterna kulturellt 
speglas också i förslagen från olika håll i världen. 
 
Du hittar mer information via denna länk. Den finns under Archive och där redovisas 
samtliga lagförslag samt röstutfallet:  
https://my.rotary.org/en/learning-reference/aboutrotary/councils 
 

Om Du önskar mer information om Lagrådet är du välkommen att höra av dig: 
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