
RIKTLINJER FÖR FOUNDERS CLUB FÖR LÄNDER

Syftet med dōTERRA Founders Club är att identifiera och belöna Wellness Advocate-ledare som spelar en
viktig roll när det gäller att öppna, utveckla och konsekvent driva tillväxt i en region med hållbarhet

Följande riktlinjer gäller Founders Club för länder och landskombinationer för dōTERRA i EMEA-regionen:

• När en Wellness Advocate uppfyller alla kvalifikationer under tre månader i följd anses han eller hon vara 
en kvalificerande grundare i det specifika landet eller landskombinationen. En kvalificerande grundare 
måste upprätthålla alla krav i 10 av 12 månader under ett kalenderår för att behålla rankningen Gold och 
vara kvalificerad för den landsspecifika Founders Club-bonuspoolen. Kravet på rankningarna Platinum 
och Diamond innebär att uppfylla alla krav under 9 av 12 månader. Se policyerna för Founders Club 
nedan för specifika exempel som rör tidsperioden för att uppnå kraven på tre på varandra följande 
månader under ett kalenderår.

• KRAV PÅ RANKNINGEN GOLD (se tabellen nedan per land eller landskombination) En Wellness 
Advocate måste uppnå Gold-rankningen för att kvalificera sig som grundare och ha minst tre personligen 
enrollade medlemmar med rankningen Premier i landet eller landskombinationen med en volym som 
överstiger 5 000 OV för varje medlemsdel. En Wellness Advocate kan även ha andra medlemsdelar 
som gör att de kvalificeras som Gold, men tre av medlemmarna med rankningen Premier måste vara 
personligen enrollade i landet eller landskombinationen och överskrida 5 000 OV för varje medlemsdel 
för att kvalificera sig. Volymen kontrolleras på Executive-nivå. 

•  KRAV PÅ RANKNINGEN PLATINUM (se tabellen nedan per land eller landskombination) En Wellness 
Advocate måste uppnå Platinum-rankningen för att kvalificera sig som grundare och ha minst tre 
personligen enrollade medlemmar med rankningen Silver i landet eller landskombinationen med 
en volym som överstiger 9 000 OV för varje medlemsdel. En Wellness Advocate kan även ha andra 
medlemsdelar som gör att de kvalificeras som Platinum, men tre av medlemmarna med rankningen Silver 
måste vara personligen enrollade i landet eller landskombinationen och överskrida 9 000 OV för varje 
medlemsdel för att kvalificera sig. Volymen kontrolleras på Elite-nivå. 

•  KRAV PÅ RANKNINGEN DIAMOND (se tabellen nedan per land eller landskombination) En Wellness 
Advocate måste uppnå Diamond-rankningen för att kvalificera sig som grundare och ha minst fyra 
personligen enrollade medlemmar med rankningen Silver i landet eller landskombinationen med 
en volym som överstiger 9 000 OV för varje medlemsdel. En Wellness Advocate kan även ha andra 
medlemsdelar som gör att de kvalificeras som Diamond, men fyra av medlemmarna med rankningen 
Silver måste vara personligen enrollade i landet eller landskombinationen och överskrida 9 000 OV för 
varje medlemsdel för att kvalificera sig. Volymen kontrolleras på Elite-nivå. 

• Grundarna får en andel av Founders Club-poolen för landet eller landkombinationen. Poolen består av 
0,5 % av den totala provisionsvolymen från det kvalificerande kalenderåret, vilket fördelas på antalet 
grundarpositioner. Se tabellen nedan.

• När alla grundarpositioner har tillsatts i respektive land eller landskombination stängs Founders Club för 
det området (se tabellen nedan för antal positioner per land eller landskombination).



Land eller landskombinationer Antal grundarpositioner per land
eller landskombinationer

Rankningskrav för
land Öppningsdatum

Litauen [STÄNGT]
Estland [STÄNGT]
Lettland [STÄNGT]

5 Gold 1 juni 2017

Bulgarien 5 Gold 1 januari 2023

Rumänien [STÄNGT]
Moldavien (GAC) [STÄNGT] 10 Platinum 1 september 2017

Grekland
Cypern
Malta

7 Gold 1 juni 2017

Tjeckien
Slovakien 10 Platinum 1 juni 2017

Ungern [STÄNGT] 5 Platinum 1 juni 2017

Bosnien och Hercegovina (GAC)
Kroatien
Slovenien

5 Platinum 1 september 2017

Polen [STÄNGT] 10 Gold 1 juni 2017

Österrike [STÄNGT] 5 Diamond 1 juni 2017

Belgien
Luxemburg 7 Gold 1 juni 2017

Schweiz
Liechtenstein 5 Diamond 1 juni 2017

Frankrike
Andorra
Monaco

15 Gold 1 juni 2017

Tyskland [STÄNGT] 17 Diamond 1 juni 2017

Irland 5 Gold 1 juni 2017

Italien [STÄNGT] 15 Gold 1 juni 2017

Nederländerna 7 Platinum 1 juni 2017

Island
Danmark
Finland
Norge
Sverige

10 Platinum 1 juni 2017

Portugal [STÄNGT] 5 Gold 1 juni 2017

Spanien 10 Gold 1 juni 2017

Storbritannien 10 Platinum 1 juni 2017

Israel [STÄNGT] 5 Gold 1 juni 2017

Ryssland [STÄNGT] 30 Gold 1 januari 2020

Sydafrika 20 Gold 1–19 oktober
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POLICYER FÖR FOUNDERS CLUB

• När det gäller land eller landskombinationer kan dōTERRA när som helst efter eget gottfinnande införa andra Founders 
Club-krav för att kvalificera sig som grundare. Dessa krav kan omfatta, men är inte begränsade till, krav på fortsatta 
framsteg eller resultat, t.ex. att uppnå en Power of 3-bonus eller kräva att en grundare uppvisar aktivitet i det specifika 
landet eller landskombinationen. ”Aktivitet” kan särskilt definieras med krav relaterade till områden som: mentorskap, 
personligen enrolla och utveckla personer i landet eller landskombinationen, hålla möten eller delta i evenemang på 
marknaden. 

• En grundare ska vara den person som faktiskt bygger upp det potentiellt kvalificerande Wellness Advocate-kontot. 
Wellness Advocate-konton som byggs av en släkting eller vän i en annan persons namn kvalificerar sig inte. 

• Ett Wellness Advocate-konto kan endast kvalificera sig för en grundarposition om kvalificeringen har uppnåtts genom 
demonstrationsbar volym. Användning av en Wellness Advocates betalningsmetod på flera konton måste visas som 
inköpsordrar för andra personer än honom eller henne. Ett bevis på återbetalning från mottagaren till Wellness Advocate 
krävs. 

• Ingen person får ha fler än en grundarposition inom varje land eller landskombination. Medlemskap i Founders Club 
är en belöning för individuella och personliga insatser. En Wellness Advocate kan dock kvalificera sig för att inneha en 
grundarposition i varje enskilt land eller landskombination där det finns en Founders Club. 

• Eftersom en grundare måste behålla sin kvalificering i 10 av 12 månader varje kalenderår för Gold-rankningen (9 av 12 
månader för Platinum- och Diamond-rankning) gäller även följande: 

• För kvalificering det första året räknas de tre månader i följd som kvalificerar en grundare även till ett årligt 
underhållskrav för grundaren och kalenderåret. Om de tre första månaderna av ett kvalificeringsår är månaderna 
oktober, november och december kvalificerar sig grundaren för Founders Club-bonusen det året. Se nedanstående 
diagram ”Totalt antal återstående respitmånader” för illustration. 

 

• Underhållskrav för en grundarposition återställs i början av varje kalenderår.  

• KRAV PÅ FORTSATTA FRAMSTEG: Varje grundare förväntas fortsätta att utveckla sin dōTERRA-organisation och hjälpa 
andra att göra detsamma. Allt eftersom landet eller landskombinationen utvecklas förväntas även medlemmarna i Founders 
Club att göra detsamma. Som anges ovan kan krav på fortsatta framsteg när som helst meddelas och göras tillämpliga för 
en Founders Club i ett land eller en landskombination. Kraven kan variera beroende på land eller landskombination.  

• Wellness Advocate-kontot för en kvalificerande grundare måste vara i gott anseende hos dōTERRA. Utestående 
överträdelser av policyer eller rutiner samt eventuella oetiska affärsbeteenden måste lösas enligt dōTERRAs 
tillfredsställelse. dōTERRA förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, tills vidare skjuta upp Founders 
Clubbetalningar till en i övrigt kvalificerande grundare i sådana fall tills grundarkontot har gott anseende igen.

Kvalificerande rankning
Kvalificera* sig som grundare innan:

Mars Juni September December

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Wellness Advocate måste nå rankningen i tre månader i följd för att kvalificera sig

TOTALT ANTAL ÅTERSTÅENDE RESPITMÅNADER


