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Närvaro 
Kompensationer.   Rotarianer kan kompensera för en frånvaro vid sitt klubbmöte inom samma 
Rotaryår. (19-35) 
 

Klubbstyrelse 
President.  En klubbpresidents period kan förlängas i upp till ett år när deras efterträdare inte har blivit 
vald. (19-22) 
 

Klubbfinanser 
Finansiell rapportering.  Årsmötet för val av funktionärer innehåller klubbens halvårsrapport med 
aktuellt och föregående års intäkter och kostnader. (19-24) 
 
Satellitklubbens finanser.  En satellitklubbs bokslut kan revideras eller granskas.  
(19-29) 
 
Ökade klubbavgifter.  Under 2019–20 är medlemsavgifterna 34,00 per halvår. För att förbättra 
tjänsten till klubbar ökade RI-halvårsavgiften med 0,50 USD för vart och ett av de närmaste tre 
åren – till 34,50 USD per halvår 2020–2021, 35,00 USD per halvår 2021–2022 och 35,50 USD per 
halvår i 2022–2023. (19-82) 
 

Ändra klubbens namn eller plats 
Förlängning av anmälan.  Föreslagna ändringar av en klubbs namn eller ort ges till varje medlem 
och guvernören minst 21 dagar (för närvarande 10 dagar) innan ändringar röstas om. (19-26) 
 
Moderniserat språk.  Det finns inte längre klassificeringsrestriktioner för att bilda en klubb på en 
ort. En klubb kan bildas även om en eller flera klubbar redan är organiserade på orten. Platsen för 
en klubb som bedriver sin verksamhet huvudsakligen online ska vara över hela världen eller som 
klubbstyrelsen bestämmer. (19-28) 
 

Klubbregler 
Moderniserat språk.  Språket i Rotaryklubbarnas grundlag moderniserades och 
strömlinjeformades för att hjälpa till med flöde och läsbarhet. Inga väsentliga ändringar gjordes i 
principerna.  Ladda ner den nya lättförståeliga versionen, som alla klubbar är skyldiga att använda. 
(19-30 och 19-116) 
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Distriktfinansiering 
Förlängning av tidsfrist.  Inom ett år efter att ha tjänstgjort som guvernör ges en självständigt 
granskad årsredovisning och rapport om distriktsfinansiering till klubbarna i distriktet för deras 
godkännande. (19-57) 
 

Distriktledarskap 
Utan en vice guvernör.  Om en guvernör inte kan tjänstgöra och ingen vice guvernör har utsetts, får 
endast en tidigare guvernör fungera som tjänstgörande guvernör. (19-53) 
 

Val 
Klubbens röststyrka.  En klubbs röststyrka bestäms av antalet medlemmar på klubbens faktura 
från 1 juli. (19-49) 
 
Tidsfrist för utmaning.  När en giltig utmanande nominering till guvernör tas emot, sker en 
omröstning för kandidater genom en omröstning via post eller på distriktskonferensen om 
utmaningen är giltig i 30 dagar. (19-52) 
 
Distriktsavgifter.  Klubbar får bara rösta för medlemmen och den ställföreträdande medlemmen i 
nomineringskommittén för styrelseledamot om de har betalat sina distriktsavgifter och inte är 
skyldiga till distriktet, såsom bestämt av guvernören. (19-54) 
 

MEDLEMSKOMMITTÉN 
Rotaract-klubbar.  Precis som Rotaryklubbar är Rotaract-klubbar nu medlemmar i Rotary 
International. Även om det inte finns några operativa förändringar för Rotaract-klubbarna eller 
Rotaryklubbarna som sponsrar dem, höjer denna bestämmelse statusen för Rotaract-klubbarna 
och gör det möjligt för RI att öka stödet och resurserna för att hjälpa dem att växa. (19-72) 
 
Mångfald.  Klubbar behöver ett välbalanserat medlemskap som främjar mångfald. (19-18) 
 
Klassificering.  Klassificeringsbegränsningen har tagits bort, så klubbarna kan nu bestämma sig 
för lämpligt antal medlemmar i en viss klassificering. Dessutom är det inte längre förbjudet för 
utvalda eller utnämnda offentliga tjänstemän att ansluta sig till en klubb med hjälp av 
klassificeringen associerad med deras kontor. (19-37 och 19-39) 
 
Små klubbar.  En guvernör kan begära att RI-styrelsen avslutar klubbar med färre än sex 
medlemmar. (19-70) 
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