SPREJEM NOVEGA ČLANA V ROTARY INTERNATIONAL

A. Najbolj uveljavljen način sprejema novega člana je na Povabilo.
Postopek:
1. Boter potencialnega kandidata najprej informativno predstavi svojemu klubu.
2. V kolikor se upravni odbor ali člani načeloma strinjajo s predlaganim
kandidatom, boter povabi kandidata, da v klubu izvede predavanje o svojem
delu, zanimivi temi itd.
3. Če so člani s predstavitvijo oz. predavanjem zadovoljni, boter kandidata
povabi v članstvo Rotary international (RI). Do tega trenutka boter praviloma
ne obvesti kandidata, da bo povabljen v članstvo RI.
4. Če kandidat sprejme povabilo, postane pripravnik za obdobje 2-6 mesecev.
5. Po končani 'pripravniški dobi' in pozitivnem mnenju organov kluba in članstva,
se kandidata svečano sprejme v RI.
Opomba 1:
Ves čas postopka in po sprejetju kandidata za člana je Boter odgovoren za kandidata oz.
člana. Dolžan ga je informirati, izobraziti, vpeljati v klub in ga po potrebi tudi opozoriti na
nepravilnosti. V primeru, da z leti ta član ne izpolnjuje meril RI, se je dolžan z njim resno
pogovoriti in v skrajnem primeru tudi predlagati njegovo izključitev iz RI.
Opomba 2:
Za kandidata je potrebno izpolniti obrazec 'Novi član Rotary kluba' in urediti članstvo na
nivoju Rotary international. Za to je odgovoren njegov boter.

B. Drugi razširjen del postopka sprejema novega člana je sprejem na podlagi
Prošnje – Vloge za sprejem v RI.
Postopek:
1. Vsak polnoletni državljan lahko napiše Vlogo za sprejem v RI, ki mora
vsebovati vsebinsko pojasnilo.
2. Distriktna pisarna vlogo posreduje lokalnemu klubu.
3. Organi kluba vlogo pregledajo. Lahko jo zavržejo in o tem obvestijo distriktno
pisarno.
4. V primeru, ko vlogo ocenijo za primerno, se ocenjevalci dogovorijo za obisk na
dom potencialnega kandidata.
5. Ocenjevalci organom kluba podajo poročilo o obisku potencialnega kandidata.
Od tega poročila je odvisno ali postopek sprejemanja ustavijo ali pa ga
nadaljujejo po zgoraj opisanem postopku s Povabilom (pri čemer je bodoči
kandidat že seznanjen, da je kandidat).

Priloga:
-

Obrazec Novi član Rotary kluba

