
Tillegg og rettelser i trykksaken 
Seksti år i Service Above Self 

De gulmarkerte feltene anviser hvor tillegg/rettelsene skal innpasses i beretningen. 

Rettelse i Innholdsfortegnelse  

Kap. 4 side 13. 
 
Tillegg; Kap. 6 nytt avsnitt under delkapittelet: Opptak av nytt medlem. 
(Foran avsnittet om fadderrollen). 
 
År om annet skifter en del rotarianere arbeidssted og/eller bopel. Slike endringer fører ofte 
til et ønske om skifte av klubb. Mange, kanskje de fleste, rotarianere som kommer i denne 
situasjonen vil gjerne bibeholde muligheten til fellesskap og nettverk som medlemskap i en 
Rotary-klubb gir opphav til. RI ser positivt på skifte av klubbtilknytning i slike situasjoner, 
men MOPen presiserer at det ikke eksisterer bestemmelser om medlemskapsoverføring 
mellom Rotary-klubber.(Det er heller ikke planer om å utarbeide regler for klubbskifter.) En 
naturlig ubyråkratisk fremgangsmåte for håndtering av slike saker er at det aktuelle 
medlemmet i første omgang gjør bruk av møteretten i mulige Rotary-klubber på sitt nye 
arbeids- eller bosted. Når tiden er moden kan overføringskandidaten tilkjennegi sine ønsker 
om klubbtilhørighet. Det aktuelle medlemmet og de involverte klubbene kan så i felleskap 
finne frem til en høvelig ordning for administrative og økonomiske spørsmål i sakens 
anledning. Overføringsprosedyren avsluttes med at styret fatter vedtak om at kandidaten er 
tatt opp som medlem av Bærum Rotary Klubb. Noen opptaksseremoni er det ikke behov for, 
men det nye medlemmet vil sikkert sette pris på å bli ønsket velkommen med et varmt 
håndtrykk. 
 
Kap.6 nytt avsnitt (avslutter kapittelet) 

H.M. Kong Harald V er æres-guvernør for de norske Rotary-distriktene. Ved festmåltider i 
forbindelse med større arrangement, så som konferanser og jubileer, er det kotyme å 
utbringe en skål for Kongen før forretten serveres. Høyest rangerte militære befalingsmann i 
forsamlingen skal forestå markeringen. (Dersom to eller flere av de tilstedeværende 
befalingsmennene har samme rang utpekes den med høyest alder til oppdraget,) Alle reiser 
seg når det annonseres at Kongens skål skal utbringes. Høytideligheten effektueres ved at 
talsmannen hever glasset og sier H. M. Kong Harald V skål. 
 
Tillegg (huske-note): i Kap.10 i underkapitlet om Grinimonumentet. 
 
Bærum Rotary Klubb er symbolsk forpliktet til å delta i den årlige minnemarkeringen (8. mai) 
ved Grinimonumentet. 
 
 
 
Redigeringsfeil i teksten til Bilde 15. 
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