
Checklista för antagning till LARK   

Innan förslag på ny medlem lämnas in, gå igenom följande punkter tillsammans med den 

möjliga medlemmen: 

Fadder läst Beskrivning av fadderns åtaganden 

 
Personen som rekommenderas är någon du känner väl privat eller i 
arbetslivet. 

 
När du rekommenderar en person till medlemskap, tar du på dig en 
fadderroll för den blivande medlemmen och skall som fadder följa upp 
att den nya medlemmen får bästa möjlighet att trivas.  

 
Som fadder åtar du dig att se till att den nya medlemmen deltar på våra 
möten och i kommittéarbetet. 

Fadder 
informerat 

om 

Ansökande 
förstått 

Beskrivning av LARKS medlemsstrategi  
och förväntningar på en medlem vid ansökan 

  

Klubben strävar efter att vara som högst runt 65 medlemmar för att 
uppnå en trivsam samvaro, tighta sammankomster och realistiska 
möjligheter för alla deltagare att lära känna klubbens alla medlemmar. 
Det kan alltså ibland hända att det är ”fullt” i klubben just nu. 

  

Beroende på Rotarys regler skall en sökande vara yrkesverksam. Det får 
inte finnas för många medlemmar av varje ”klassifikation” 
(verksamhetsområde), utan max fem av varje, dvs. det kan av denna 
anledning vara ”fullt” i en klass just nu. 

  
LARK strävar efter att ha en jämn könsfördelning, vid obalans prioriteras 
det kön som ligger lågt, det innebär att ett kön kan vara ”fullt” just nu. 

  
LARK strävar efter att ha en jämn åldersfördelning, vid obalans prioriteras 
den ålderskategori som ligger lågt, det innebär att en ålderskategori kan 
vara ”fullbelagd” just nu. 

  
LARK strävar efter att ha representation av olika minoritetsgrupper i 
samhället. 

  

Medlemskapet bygger på lokal närvaro, dvs den sökande skall antingen 
bo eller arbeta i Lerums kommun eller dess närhet. Personer som lämnar 
kommunen som bostadsort eller som plats där man arbetar, bör då 
uppsöka medlemskap i annan Rotaryklubb. Undantag ska ges för de som 
är mycket aktiva i LARK. 

  
Enligt Rotarys riktlinjer förväntas medlemmarna ha en 
närvarofrekvens vid veckomötena på minst 30 %. (Undantag finns 
under begränsade speciella perioder.) 

  
Medlemmar förväntas delta aktivt i kommittéarbete och sociala 
evenemang i föreningen, vilket tar ett antal timmar per månad utöver 
veckomötena. 

  

Medlemsavgiften är 1 400 kronor per år och betalas halvårsvis, förutom 
detta förväntas medlemmar delta i lotterier, att donera valfri summa på 
mötena och bidra med priser till lotterier. Medlemskapet startar då man 
betalat inträdes- samt medlemsavgiften.  

  

Den sökande bör före ansökan sänds in, fundera på om det finns något 
som kan medföra problem eller förlägenhet etc. åt personer som redan 
är medlemmar i LARK eller för LARK som klubb. Det kan t.ex. röra sig om 
tidigare förhållanden, konkurrenssituationer eller personliga konflikter 



osv. LARKS medlemmar framgår via vår medlemslista, den sökande bör 
dessutom gå med som gäst på ett antal möten före ansökan lämnas in.  
Om osäkerhet om ovanstående finns bör ingen ansökan lämnas in. 

 

  
Fadder 
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förstått 

Beskrivning av utvärdering av ansökan 

  
Det finns en möjlighet att ansökan avslås. Detta besked ges i så fall utan 
förklaring. Både besked om medlemskap eller avslag av ansökan lämnas 
av orförande i medlemskommittén eller presidenten. 

 

Processen för antagning 

Fadder läst Beskrivning 

 Förslag på klassifikation skrivs på engelska, max två ord.  

 

Sista stycket på blanketten om varför den tänkbara medlemmen är 
särskilt lämpad som rotarian, används för att beskriva varför den blivande 
faddern tycker att denna person skulle passa som medlem i LARK. Här 
beskrivs den sökandes jobb kortfattat, den sökandes ålder samt 
anledningen till att personen rekommenderas och andra saker som talar 
för den sökande. 

 

• Den som rekommenderar en medlem kollar att checklistan är komplett ifylld, och att 

den sökande är införstådd med vad det innebär att ansöka. 

• Ifylld ansökningsblankett lämnas/sänds till ordförande för medlemskommittén. 

• Medlemskommittén hanterar ansökan konfidentiellt och stämmer av att faddern gått 

igenom checklistan, kollar klassifikation samt att andra krav är uppfyllda. 

• Ansökan som fortfarande är konfidentiell går därefter till styrelsen med en 

rekommendation till beslut, från ordförande i medlemskommittén. Säger styrelsen 

nej, stannar den fortfarande konfidentiella ansökan här. 

 

• Om det blir ja från styrelsen, går ansökan ut öppet på remiss till alla medlemmar. 

Eventuellt negativa svar lämnas skriftligen till ordförande i medlemskommittèn eller 

presidenten, dvs. ansökan skall inte diskuteras via mail till hela klubben. 

• Om det blir ja från alla medlemmar (dvs. inga negativa svar lämnas), antas den 

ansökande, om någon eller några medlem/ar säger nej, så ska sammankallande i 

medlemskommittèn och presidenten sammanställa detta för att sedan anonymt 

redovisa detta för styrelsen som sedan röstar via sluten omröstning om antagningen. 


