การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสาหรับสโมสรและภาค
จากการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติของโรตารีปี 2019
(2019 Council on Legislation Essential Changes for Clubs and Districts)
(ตัวเลขในเครือ่ งหมายวงเล็บบ่งชี้บทบัญญัตทิ เี ่ กีย่ วข้อง)

การเข้าประชุม
การประชุมทดแทน โรแทเรียนสามารถประชุมทดแทนการขาดประชุมสโมสรได้ภายในปี โรตารีเดียวกัน (19-35)

คณะกรรมการบริ หารสโมสร
นายก วาระของนายกสโมสรสามารถขยายออกไปได้อกี หนึ่งปี หากยังไม่มกี ารเลือกผูท้ จ่ี ะมารับตาแหน่งต่อ
(19-22)

การเงิ นของสโมสร
การรายงานการเงิ น ในการประชุมประจาปี เพือ่ คัดเลือกเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องรวมถึงรายงานการเงินครึง่ ปี ของ
สโมสร ซึง่ จะมีทงั ้ รายรับและรายจ่ายในปี ปัจจุบนั และในปี ทผ่ี ่านมา (19-24)
การเงิ นของสโมสรแซทเทิ ลไลท์ จะต้องมีการตรวจสอบหรือพิจารณารายงานการเงินของสโมสรแซทเทิล
ไลท์ (19-29)
ค่าบารุงสโมสรที่เพิ่ มขึ้น ในปี 2019-20 ค่าบารุงสมาชิก 34 เหรียญต่อครึง่ ปี เพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงการบริการ
ให้แก่สโมสรต่างๆ ค่าบารุงครึง่ ปี ของโรตารีสากลจึงเพิม่ ขึน้ 50 เซ็นต์ในแต่ละครึง่ ปี เป็ นเวลาอีก 3 ปี ขา้ งหน้า
คือ 34.50 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2020-2021, 35.00 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2021-2022 และ 35.50 เหรียญต่อครึง่
ปี ในปี 2022-2023 (19-82)

การเปลี่ยนชื่อและที่ตงั ้ สโมสร
การขยายเวลาการแจ้งเรื่อง การเปลีย่ นแปลงทีเ่ สนอเกีย่ วกับชื่อและทีต่ งั ้ ของสโมสรจะต้องส่งให้สมาชิกแต่
ละคนและผูว้ ่าการภาคอย่างน้อย 21 วัน (ปั จจุบนั คือ 10 วัน) ก่อนทีจ่ ะมีการลงคะแนนเสียงเพือ่ เปลีย่ นแปลง
(19-26)
ภาษาที่ปรับปรุงให้ทนั สมัยขึ้น จะไม่มขี อ้ กาหนดในเรื่องของประเภทอาชีพอีกต่อไปในการก่อตัง้ สโมสรใน
พืน้ ที่ สโมสรอาจจะก่อตัง้ ขึน้ ได้ถงึ แม้ว่าจะมีสโมสรในท้องถิน่ อยู่แล้วหนึ่งสโมสรหรือมากกว่า อาณาเขตของ
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สโมสรทีด่ าเนินกิจกรรมหลักในระบบออนไลน์ จะเป็ นอาณาเขตทัวโลกหรื
่
อเป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร
สโมสรกาหนดขึน้ ก็ได้ (19-28)

ระเบียบข้อบังคับของสโมสร
ภาษาที่ปรับปรุงให้ทนั สมัยขึ้น ภาษาของธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารีถูกปรับให้ทนั สมัยเพือ่ ช่วยให้
ลื่นไหลและน่าอ่าน ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญเกีย่ วกับนโยบาย ท่านสามารถดาวน์โหลดธรรมนูญของ
สโมสรฉบับใหม่ทส่ี ามารถเข้าใจได้ง่ายซึง่ สโมสรทุกสโมสรจะต้องใช้ (19-30 และ 19-116)

การเงิ นของภาค
การขยายวันสิ้ นสุดกาหนด ภายในหนึ่งปี หลังจากการทาหน้าทีผ่ วู้ ่าการภาค จะต้องจัดรายงานการเงิน
ประจาปี และรายงานการเงินของภาคประจาปี ซ่งึ มีการพิจารณาตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระให้แก่สโมสรในภาค
เพือ่ ขอรับความเห็นชอบ (19-57)

ผู้นาภาค
การไม่มีรองผู้ว่าการภาค หากผูว้ ่าการภาคไม่สามารถทาหน้าทีแ่ ละไม่มกี ารแต่งตัง้ รองผูว้ ่าการภาค จะมี
เพียงอดีตผูว้ ่าการภาคเท่านัน้ ทีส่ ามารถรักษาการณ์แทนผูว้ ่าการภาค (19-53)

การเลือกตัง้
การลงคะแนนเสียงของสโมสร การลงคะแนนเสียงของสโมสรจะถูกกาหนดโดยจานวนสมาชิกตามใบแจ้ง
หนี้สโมสร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม (19-49)
วันครบกาหนดการท้าทาย เมื่อได้รบั คาท้าทายเกี่ยวกับการเสนอชื่อผูว้ ่าการภาค การลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ จะต้องมีขน้ึ โดยระบบ ballot by mail หรือในการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค หากการท้าทายนัน้ ยังมี
ผลใช้ได้เป็ นเวลาอีก 30 วัน (19-52)
ค่าบารุงภาค สโมสรจะสามารถมีสว่ นร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกของ
คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการบริหารหรือการคัดเลือกผูว้ ่าการภาคนอมินี หรือโดยผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้
ณ การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค ต่อเมื่อได้ชาระค่าบารุงภาคแล้ว และไม่มหี นี้สนิ ต่อภาคตามการพิจารณา
ของผูว้ ่าการภาค (19-54)

สมาชิ กภาพ
สโมสรโรทาแรคท์ เช่นเดียวกับสโมสรโรตารี ในปั จจุบนั สโมสรโรทาแรคท์เป็ นสมาชิกของโรตารีสากล
ในขณะทีย่ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในการดาเนินการของสโมสรโรทาแรคท์หรือสโมสรโรตารีทอ่ี ุปถัมภ์
ข้อกาหนดนี้ยกสถานะของสโมสรโรทาแรคท์และทาให้โรตารีสากลสามารถเพิม่ การสนับสนุนและทรัพยากรเพือ่
ช่วยให้สโมสรโรทาแรคท์เติบโตมากขึน้ (19-72)
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ความหลากหลาย สโมสรจะต้องมีสมาชิกภาพทีม่ คี วามสมดุลซึง่ ประกอบด้วยความหลากหลาย (19-18)
ประเภทอาชีพ ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับประเภทอาชีพ ดังนัน้ สโมสรจึงอาจจะพิจารณาจานวนทีเ่ หมาะสม
ของสมาชิกสโมสรในแต่ละประเภทอาชีพเอง นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ หรือการแต่งตัง้ จะ
ไม่ถูกห้ามในการเข้าร่วมสโมสรโดยการใช้ประเภทอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงานอีกต่อไป (19-37 และ 1939)
สโมสรเล็ก ผูว้ ่าการภาคอาจจะขอให้คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลยุบเลิกสโมสรทีม่ สี มาชิก น้อยกว่า 6
คนได้ (19-70)

ฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) มิถุนายน 2019
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