
Medlemsinformasjon Kongsgaard Rotay Klubb - 

KRK 

Om opptak av nye medlemmer i Kongsgaard Rotary Klubb og 

anledning til å ta med gjester i klubben. 

 

Det er styret som vedtar opptak av medlemmer, men innstillingen til styret skjer ved 

at et aktivt medlem (fadder) fremsetter forslag på nytt medlem som behandles i 

oppnevnt opptakskomite, og som oversender Styret en innstilling til vedtaket.  I 

Kongsgaard Rotary Klubb er dette Medlemskomiteen. 

Personer som er aktuelle å foreslå som medlemmer, kan presidenten etter 

anmodning fra forslagsstiller godta som gjester til medlemsmøte før det tas tilling til 

medlemskap. 

Generelt er det slik at for å bli medlem i KRK må kandidaten ha hatt ledende stilling. 

Videre må opptakskomiteen mene at kandidaten har noe positivt å bidra med i 

klubben. 

Motto for Rotary: Service Above Self 

 

Praksis for opptak i KRK er: 

Fadder sender anmodning om opptak til opptaksgruppen / medlemskomiteen med 

relevante opplysninger. 

Det er: 

Fadder: 

Navn på kandidat: 

Fødselsdata / nasjonalitet / sivilstand 

Adresse / telefon / e-post adresse 

CV / utdannelse / praksis / nåværende stilling 

Tillitsverv 

Referanser 

Info / anbefaling fra fadder 

Sted / dato for anmodningen 



Underskrift fra fadder 

Medlemskomiteen sender søknaden videre til styret med sine 

kommentarer/anbefalinger.   

Fadderen forteller om kandidaten på et vanlig klubbmøte og svarer på eventuelle 

spørsmål fra klubbens medlemmer.  Om ingen har innsigelser, inviteres kandidaten 

av sin fadder til å delta som observatør på et av våre møter. 

Om et medlem har innsigelser på opptak av presentert medlemskandidat skal dette 

sendes skriftlig til styret innen 7 dager etter offentliggjøringen av positivt vedtak om 

opptak / presentasjon i klubben.  Styret skal så vurdere innsigelsen og fatte endelig 

beslutning etter det. 

Om anledning til å ta med gjester til klubbenes møter: 

Rotary sine medlemsmøter er lukket og forbeholdt medlemmer i egen klubb, gjester 

fra andre klubber og spesielt inviterte for foredrag og rotary-relatert informasjon. 

Relatert til medlemsverving er det først når kandidaten er vurdert som kvalifisert av  

innstillende komite, og anbefaling gitt styre, at styret gir sin godkjenning og inviterer 

en kandidat til møte.   

Presidenten kan på forespørsel gi tillatelse til andre gjester som medlemmer ønsker 

å ta med til klubbmøte. 

 

Kristiansand, 7. oktober 2015 

 

 

For Medlemskomiteen 

Sissel Kristensen 

 

 

 


