YÖNETİM KURULU KARARLARI
2016-17 dönemi Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu
ikinci toplantısını 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD’nin
Ilinois Eyaletinin Evanston şehrinde yaptı. Kurul 12 komitenin raporunu inceledi ve 64 karar aldı. Bu kararların
önemli bölümlerini aşağıda aktarıyoruz.

KULÜPLER VE BÖLGELER
Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulunun Ocak ayında yapacağı toplantıda
değerlendirilmek üzere zonları yenileme teklifi hazırlamaları
için üç bölgesel ekibin oluşturulmasına ve bu ekiplerin yeniden
zon ayarlamasında uyacakları kriter, rehber ve zaman sürecini
onayladı.
- Rotary’nin vizyonu ve stratejik planının en yüksek öncelik
taşıdığını tekrarladı ve Stratejik Planlama Komitesinin icra ve
denetlemesi için oluşturulan eylem planını kabul etti.
- Bölge guvernörünün spesifik görevlerine bölge genelinde
stratejik planlama sorumluluğunu da ekledi.
- 2020-21‘den başlamak üzere Rotary Enstitüleri organizatörlerinin enstitülerde kapsamlı guvernör eğitimi sağlamalarını
talep etti ve bunların sübvansiyone edileceğini kabul etti.
- 2021’den başlamak üzere Uluslararası Asambleyi bir gün
kısaltmaya karar verdi.
- Üyelik eğilimleri ile ilgili olarak 1 Temmuz 2016 itibarıyla
aşağıdaki rakamları içeren bir raporu inceledi:
❄ Üye sayısı: 1,207,913 Rotaryen (bir yıl önceye göre 1.578
azalma)
❄ Kulüpler: 35,399 (bir yıl önceye göre 285 artış)
❄ Ortalama kulüp üye sayısı: 34 üye

TOPLANTILAR
Yönetim Kurulu:
- Uluslararası Rotary Konvansiyon ev sahipliği kriterlerine
uymayan şehirlerden, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla konvansiyona adaylık için yedi yılda bir bu şehirlerin tekliflerini değerlendirebileceğini kabul etti:
❄ Teklif eden ülkenin başka hiç bir şehrinde konvansiyon
kriterlerine uyan bir şehir bulunmaması
❄ Söz konusu şehrin kriterlerden üçünden fazlasında değişiklik talep etmemesi
❄ Böyle bir teklifin kabul edilmesinin toplam mali etkisinin
1.5 milyon dolardan fazla olmaması
❄ Şehrin Genel Sekreter tarafından belirlenecek olan kayıt
yapabilecekler sayısı limitine uyması veya diğer konvansiyon
ürünleri ile ilgili kurallara tabi olması.
- 7010, 7070, 7080 ve 7090'ıncı bölgelerin Uluslararası
Rotary Konvansiyonunu 24-27 Haziran 2018'de Toronto'da yapılması yönündeki teklifini kabul etti.

PROGRAM VE ÖDÜLLER
Yönetim Kurulu:
- 2020'de sona erecek olan "Girişimci Kampı" modelinin
büyümesi için Lufthansa ile bir mutabakat anlaşması yapılmasını
kabul etti.
❄ Rotary Dostluk Değişim Politikasında yapılan genişleme
ile Rotaryen olmayanların da programa katılabilmeleri ve kültürel birleşme ve kültürlerarası değişime maruz kalma ile daha
büyük bir uluslararası anlayış ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi, aynı zamanda yeni bağlantılar ve dostluklar oluşturulması
ve mümkün olursa, ortak hizmet projelerinin temellerinin atılması imkanı da sağlanmış olacak.
- Genişletilmiş olan prensip, genç profesyoneller ve iş
insanları için özgün bir eğitim fırsatı sunacak ve o insanların
toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verecek liderlik yeteneklerinin
geliştirilmesi fırsatını yaratacak.
- ABD'nin Georgia Eyaletinin Atlanta şehrinde yapılacak
olan 2017 Rotary Konvansiyonunda anons edilmek üzere 201617 Rotary Mezunları Küresel Ödülü ileYılın Rotary Mezunları
Derneği ödül kazananlarını belirledi.
- Başkan John F. Germ'ün Rotary Onur Ödülünün golfçü
Jack Niclaus ve şarkıcı - bestekar Dolly Parton'a verilmesi önerisini kabul etti.

YÖNETİM VE FİNANS
- Yönetim Kurulu 1 Temmuz 2017'de göreve başlamak üzere
Brenda M. Cressey, Geçmiş Dönem UR Başkanı K. R. Ravindran ve
Micheal F. Webb'i Rotary Vakfı mütevellisi olarak atadı. Yönetim
Kurulu ayrıca dönemi sona ermeyen ve mütevelli olarak ayrılıp Sekreteryada Strateji Görevlisi Şefi olmak üzere istifa eden
Thomas M. Thorfinnson'un yerine Mary Beth Growney Selene'i
seçti.
- Yönetim Kurulu, Uluslararası Rotary'nin 2015-16 dönemi
denetlenmiş olan mali sonuçları raporunu ve mali tablolarını
kabul etti. UR tüzüğüe göre yıllık faaliyet raporu da yayınlanacak.
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