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DISTRICT BYLAWS – DISTRICT NORDEN 
 
 

ARTICLE I.  DEFINITIONS 

 
Section 1.  Wherever these terms appear throughout these bylaws, "club" means a club in good 
standing as defined from time to time by Kiwanis International and "active member" means a member 
in good standing with his/her club. However, provisions regarding sending notice to clubs about 
meetings, amendments, and resolutions and provisions regarding payment of club financial obligations 
shall apply to all chartered clubs, whether in good standing or not in good standing. 
 
 

ARTICLE II.  PURPOSE AND STRUCTURE 

 
Section 1.  The name of this organization shall be the Norden District of Kiwanis International. 
 
Section 2.  The territorial limits of this district shall be confined to Denmark, Norway and Sweden. 
Neither the district name nor territorial limits shall be changed unless permission shall first have been 
obtained from the Kiwanis International Board of Trustees. 
 
Section 3.  The purpose of this district shall be primarily to help Kiwanis clubs and Kiwanis 
International advance the Objects, objectives, policies and strategic goals of Kiwanis, and specifically 
to cooperate with Kiwanis International in:  

 Building new clubs and strengthening existing clubs; 

 Delivering education to clubs, and; 

 Delivering service leadership programs and global campaign for children programming to and 
through clubs. 

 
The purpose of the district also shall be to promote the interests of the clubs within the district to 
Kiwanis International. 
 
Section 4.  
The district shall group clubs into divisions. The territorial limits of the divisions shall be defined by the 
District Board in district policies. 
 
Section 5. Each club within the district boundaries is a member of the district and is entitled to all the 
rights, privileges, and responsibilities thereof.  
 
 

ARTICLE III.  OFFICERS 

 
Section 1.   
 



 

 

 

Page 2 

a. The officers of the district shall be the Governor, Governor-elect, Immediate Past Governor, 
Vice-Governor, Secretary, Treasurer, and a Lieutenant Governor for each division of the district.  
b. No offices other than those of Secretary and Treasurer may be combined in one person.   
The Secretary has the title of Executive Director.  
 
c.  After their election and before their assumption of office, all officers shall be known and 
designated by the titles of the offices to which they have respectively been elected followed by the 
term "designate." 
 

Section 2.  Each district officer shall be an active member in a club of the district. Each Lieutenant 
Governor shall be a member of a club in the division from which elected. The Governor, Governor-
elect, and Vice-Governor, shall have and maintain a clear criminal history background check 
conducted and verified by Kiwanis International. 
 
Section 3.  Officer terms shall be as follows or until said officer’s successor shall be duly elected and 
qualified.  The terms of all district officers shall begin on October 1. 

a. Each Lieutenant Governor shall serve for a term of either one (1) or two (2) years as determined 
by each individual division at its election meeting. 
b. All other officers shall serve a term of one (1) year, unless otherwise specified.  

 
Section 4.  Each district officer has the duty and responsibility to: 

 
a. Promote the Objects and objectives of Kiwanis International. 
 
b. Promote the interests of the clubs within the district. 
 
c. Perform such duties and responsibilities or as may be amended in the bylaws, policies, or 
procedures of Kiwanis International or of the district or as may be assigned by the District Board. 
 
d. Actively promote implementation of growth efforts of the district in conjunction with Kiwanis 
International’s strategic growth plan. 
 
e. Actively promote and support programs of emphasis by Kiwanis International, such as the 
service leadership programs and the global campaign for children. 
 
f. Attend all meetings required by the district. 
 
g. Whenever possible, all district officers are encouraged to attend the Kiwanis International 
Convention, and if applicable, attend the European Federation Convention. 

 
Section 5.  The Governor has the further duties and responsibilities: 

 
a. Serve as the chief executive officer of the district, under the direction and supervision of the 
Kiwanis International Board of Trustees. 
 
b. Be responsible for planning and developing the general program for the district convention and 
conferences with the advice and consent of the District Board. 
 
c. Preside at all district conventions and meetings of the District Board. 



 

 

 

Page 3 

 
d. Attend all conventions and other meetings required by Kiwanis International or the Kiwanis 
International – European Federation. 
 
e.  Be responsible for implementing growth efforts of the district in conjunction with Kiwanis 
International’s strategic growth plan. 
f. Actively promote the Service Leadership Programs of Kiwanis International and assure proper 
supervision of those programs on a local, divisional, and district level. 
 

Section 6.  The Governor-elect has the further duties and responsibilities: 
 
a.  Attend all meetings required by Kiwanis International for Governors-elect, including the 
Governors-elect Education Conference and the International Convention.  

 
b. Attend all conventions and other meetings required by Kiwanis International – European 
Federation. 
 
c.  Be responsible for the training of incoming Lieutenant Governors and district committee chairs; 
for implementing club education programs; and for education programs at the district convention.  
 
d. Support the Governor in his/her role as an officer of Kiwanis International. 

  
Section 7.  The Vice-Governor  has the further duties and responsibilities to give priority to such 
training, orientation, and other activities that focus on education, leadership, and growth in order to 
prepare to later hold the offices of Governor-elect and Governor. This should include attending the 
training of incoming district officers.  
 
Section 8.  The Immediate Past Governor shall be a resource to the District Governor and District 
Board. 
 
Section 9.  The Executive Director has the further duties and responsibilities: 
 

a. Assist the Governor and District Board in conducting the business of the district 
 
b. Keep all records of the district. 
 
c.  Be the executive in charge of the District Office and, subject to the approval of the District 
Board, select the employees (if any).  
 
d. Submit to the proper officers, committees, or persons all communications received from 
Kiwanis International and Kiwanis International – European Federation and cooperate with the 
Governor in forwarding all reports required by Kiwanis International and the Federation. 
 
e. Attend and keep the minutes of the meetings of the District Board and the district conventions. 
 
f. Make a report to the district at its annual convention and such other reports as directed by the 
Governor or the District Board. 
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Section 10.  The District Treasurer has the further duties and responsibilities: 
 

a. Be a member of the Finance Committee.  
 
b. Keep the financial accounts and records and be responsible for proper internal control 
procedures, including the receipt, deposit, and disbursement of district and sponsored 
organization funds in the manner authorized and prescribed by the District Board. 
 
c. Make available for inspection by the Governor, the District Board, or any authorized parties, the 
financial accounts, records, and books of the district and its service leadership programs. 
 
d. Regularly review and advise the District Board on the financial condition of the district and its 
service leadership programs. 
 
e. Make a report at the annual convention. 

 
Section 11.  The Lieutenant Governors have the further duties and responsibilities: 
 

a. Perform the duties as a member of the District Board. 
 
b. Provide support and assistance to the clubs in their division. 
 
c. Plan and preside at divisional meetings, under the direction of the District Board. 
 
d. Assist the Governor and the District Board in communicating and implementing the plans and 
goals of the district in their divisions. 
 
e. Report to the Governor about the condition and activities of clubs within their divisions. 
 
f. Visit each club in the division as many times as required by the district.  
 
g. While serving as Lieutenant Governor-elect shall assure training of the incoming club officers. 
 

 
 

ARTICLE IV.  DISTRICT BOARD 

 
Section 1.  The District Board shall consist of the Governor, Governor-elect, Immediate Past Governor, 
Vice-Governor Executive Director, Treasurer, and a Lieutenant Governor for each division. 
 
Section 2.  The management and control of the affairs of the district not otherwise provided for in 
these bylaws shall be vested in the District Board, subject to the supervision and control of the Kiwanis 
International Board of Trustees. The District Board may adopt policies and/or procedures, provided 
they are not in violation of any applicable laws or any higher governing documents.  
 
Section 3.  The District Board shall hold at least two (2) regular meetings during each administrative 
year, one of which shall be held prior to October 31, at such times and places as designated by the 
Governor.  If the first meeting is held prior to October 1, any action taken shall become effective on 
October 1 unless otherwise specified. 
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Section 4.  A special meeting of the District Board may be called by the Governor or two-thirds (2/3) of 
the entire Board. 
 
Section 5.  Subject to the laws of local jurisdiction, the District Board may meet and conduct business 
by any method that allows all participants to simultaneously communicate with one another or as 
otherwise allowed by law. Participation by such methods constitutes attendance. Normal board 
meeting rules and processes apply unless otherwise determined by the Board.  
 
Section 6.  The Executive Director shall notify each member of the District Board and the Executive 
Director of Kiwanis International of the time, place, and date of any regular meeting at least three (3) 
weeks in advance and of any special meeting at least three (3) days in advance. 
 
Section 7.  In the absence of the Governor from a meeting, the District Board shall elect one of its 
members to act as presiding officer. 
 
Section 8.  A majority of the total members of the District Board constitutes a quorum, and a majority 
vote of those present and voting is required for all business unless otherwise provided in these 
bylaws. 
 
Section 9.  Within thirty (30) days after any District Board meeting, the Executive Director shall 
provide a draft of the meeting minutes or a summary of the actions taken to Kiwanis International, 
and a copy shall be made available to clubs in the district. The district shall provide a copy of the 
official minutes of each board meeting to Kiwanis International within thirty (30) days after approval 
by the District Board. 
 
 

ARTICLE V.  COMMITTEES 

 
Section 1.  The titles, structure, and duties of district standing committees shall be those defined by 
the Kiwanis International Board of Trustees in policies. 
 
Section 2.  Each standing committee shall cooperate with the appropriate committee of Kiwanis 
International.  
 
Section 3.  The Governor may create special committees, subject to the approval of the District Board. 
 
Section 4. The Governor shall appoint all committee chairs and members, subject to approval of the 
District Board. 
 
Section 5: The Governor shall be an ex-officio member of all standing and special committees of the 
district. 
 
Section 6.  All committee members shall be subject to removal by the Governor.  
 
 

ARTICLE VI.  CONVENTIONS 
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Section 1.  The annual convention of the district shall be held at such place and date, between March 
15 and September 15, as shall be mutually agreed upon by the District Board and the Kiwanis 
International Board of Trustees, except that no district convention shall be held within the period of 
thirty (30) days prior to, during, or thirty (30) days following the Convention of Kiwanis International 
or its Federation unless approved by the respective board(s).  In the event the annual convention of 
Kiwanis International is held within the geographic boundaries of a district, the district may hold its 
convention in conjunction with the Kiwanis International convention; in such cases, district functions 
may not be held during general sessions of the International Convention. 
 
Section 2.  Special conventions of the district shall be called by the Governor upon the request of a 
majority of the clubs or upon the request of three-fourths (3/4) of the members of the District Board. 
 
Section 3.  The Executive Director shall notify each club and the Executive Director of Kiwanis 
International at least sixty (60) days prior to the date of the annual convention and at least thirty (30) 
days prior to the date of any special convention or rescheduled annual convention. 
 
Section 4.  The District Board shall have full supervision and management of all conventions. 
 
Section 5.  For each convention, the Governor shall appoint a Committee on Credentials and a 
Committee on Elections, each to consist of at least three (3) members.  All members of the Committee 
on Elections shall be delegates.  
 
Section 6. At any district convention, each club shall be entitled to seat up to three (3) delegates, two 
(2) of whom should be the club president and president-designate, as well as nominate three 
alternates who may serve if any delegate is absent. Club delegates and alternates shall be active 
members of the clubs they represent. However, the Lieutenant Governor or a past Lieutenant 
Governor may represent any club in their division not otherwise represented by three delegates. 
Delegates shall be elected by each club prior to the convention and certified to the district by the club 
president and secretary. A current or past Lieutenant Governor representing a club may be certified 
by the Credentials Committee or its designee.  
 
Section 7.  Official delegates of a newly organized club shall be granted full privileges at district 
conventions after the charter has been approved by the Kiwanis International Board of Trustees, even 
if it has not been formally presented to such club. 
 
Section 8.  All officers and Past Governors of the district who are active members of a club in the district 
shall be delegates-at-large to all district conventions. 
 
Section 9: To be accredited, a delegate must have paid a convention registration fee, if such is required. 
 
Section 10.  There shall be no voting by proxy or absentee ballot. 
 
Section 11.  The District Board may establish registration fees to be paid by persons attending any 
district convention.  The proceeds derived from such registration fees shall be expended solely upon 
approval of the District Board. 
 
Section 12.  The convention may propose, discuss, and adopt resolutions, and may recommend 
matters or concerns to Kiwanis International.  The convention shall also consider and act upon matters 
submitted to it by Kiwanis International. 
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Section 13.  In the absence of the Governor from any convention of the district, the District Board 
shall designate any elected member of the District Board to act as presiding officer. 
 
Section 14.  Delegates from at least one-third (1/3) of the district clubs shall constitute a quorum at 
any district convention, and no less than a majority vote of the delegates present and voting is 
required to approve all business unless otherwise provided in these bylaws. 
 
Section 15.  Within thirty (30) days after any convention, the Executive Director shall provide a written 
report of the actions taken, approved by the Governor, and shall transmit the report to the Executive 
Director of Kiwanis International.  A copy of the report shall be made available to clubs in the district. 
 
Section 16.  In the event the District Board shall determine by resolution that there exists a condition 
of emergency that compels cancellation of the annual district convention, the Board shall notify 
Kiwanis International and district clubs immediately and shall determine one of the following methods 
to transact any and all business that was to be transacted at the annual convention, as soon as 
practical.  The preference will be to reschedule the convention, if possible, or, alternatively, to call a 
meeting of all persons having the status of delegates-at-large at district conventions, a quorum of 
which shall be a majority. 
 
Section 17.  The official program of a convention as approved by the District Board shall be the order 
of the day for all sessions.  Changes in the agenda of the House of Delegates may be made from time 
to time by a majority vote of the house. 
 
Section 18.  Resolutions 
 

a.  A club, by majority vote of its active members or board, may propose resolutions to be 
considered at any convention of the district, provided they are submitted to the Executive 
Director not less than sixty (60) days prior to the date of the convention. Resolutions may also be 
proposed by the District Board. 
 
b. All proposed resolutions shall be referred to the Committee on Resolutions and Bylaws for its 
consideration and recommendation to the District Board. The Committee may modify, combine, 
edit, or not accept any club proposals. The District Board shall have final authority on resolutions 
to be considered at the convention.  
 
c. No later than thirty (30) days prior to the district convention, the Executive Director shall make 
available to each club in the district a copy of all proposed resolutions other than those of 
memoriam and appreciation.  
 
d. No other resolutions shall be considered unless approved for consideration by two-thirds (2/3) 
vote of the District Board and presented no later than the beginning of the House of Delegates. 
 
e. Resolutions may be adopted by a majority of the valid votes cast by the delegates present and 
voting, except those recommended by the Board less than sixty (60) days in advance which shall 
require two-thirds (2/3) vote to adopt. 
 

Section 19. The House of Delegates shall adopt standing rules to conduct business. 
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ARTICLE VII.  NOMINATION AND ELECTION OF OFFICERS 

 
Section 1. The election of officers, except as otherwise provided in these bylaws, shall be held at the 
annual convention. The official program of the convention shall indicate the time and place of the 
elections. 
 
Section 2. The Executive Director and the Treasurer who will assume office on October 1 shall be 
appointed by the Governor-designate, subject to the approval of the District Board-designate. 
 
Section 3. The nominating and election procedure for officers to be elected at the annual convention 
shall be as follows: 
 

a.  The Governor-elect shall be the sole candidate for the office of Governor and the Vice-
Governor shall be the sole candidate for the office of Governor-elect . 

 
b. All qualified candidates for offices to be elected at the annual convention must submit written 
notice of candidacy to the Executive Director no later than sixty (60) days before the convention 
begins. 
 
c. Qualified candidates for Governor, Governor-elect, and Vice-Governor shall: 

 Submit a signed agreement to Kiwanis International to fulfill the duties of office. 

 Have a clear criminal history background check conducted and verified by Kiwanis 
International.  

 
d. Prior to elections, the Executive Director shall report the qualified candidates to the House of 
Delegates.  
 
e. Nothing in this article shall be construed as limiting the right to make further nominations of 
qualified candidates during the House of Delegates session. 
 
f. A majority of all valid votes cast shall be necessary for each office elected at the convention.  In 
the event that no nominee receives a majority of valid votes cast, a new election shall take place 
immediately, with the nominee receiving the fewest number of votes eliminated from the ballot.  
This procedure shall be followed until one nominee receives a majority vote. 
 
g. The voting shall be by ballot only where there are two (2) or more candidates for the same 
office.   
 
h. Cumulative voting shall not be permitted. 
 

Section 3. Duties of Credentials Committee and Elections Committee 
 

a. The Credentials Committee shall verify all delegates and determine the seating of any delegates 
not previously certified by their club. Prior to the elections taking place, the Credentials 
Committee shall report the delegate count to the Executive Director and Elections Committee, 
and shall make available to them, upon request, a list of the delegates. 
 
b. The Elections Committee shall have general charge of the election and of distributing and 
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counting all ballots. The Elections Committee shall report promptly to the convention the results 
of all balloting. The report shall be signed by a majority of the committee. 

 
Section 4.  Election of Lieutenant Governor and Lieutenant Governor-elect 
 

a. Each division shall determine, by a process it commits to writing, whether the term for the 
Lieutenant Governor and Lieutenant Governor-elect shall be one year or two years. 
 
b. The Lieutenant Governor of each division shall hold, not earlier than the first week of the 
administrative year and not later than the annual district convention preceding the expiration of 
the Lieutenant Governor’s term, a meeting to elect a Lieutenant Governor and a Lieutenant 
Governor-elect for the next term.  The time and place of this meeting shall be designated by the 
Lieutenant Governor.  The president of each club in the division shall be notified at least ten (10) 
days prior to the meeting. Past Governors and Past Lieutenant Governors who are active 
members of a club in the division, as well as non-delegate club members, shall also be invited to 
the meeting and shall have the privilege of the floor, but shall be without vote. 
 
c. Each club in the division is entitled to seat up to three (3) delegates, two (2) of whom should be 
the club president and president-designate, as well as nominate three alternates who may serve if 
any delegate is absent. All club delegates and alternates shall be active members. 
 
d.  Delegates from at least a majority of the clubs in the division shall constitute a quorum.  
 
e. The Lieutenant Governor shall conduct the elections, unless he/she is a candidate for election.  If 
the presiding officer is absent or ineligible to serve, the meeting shall elect a delegate to conduct 
the elections. 
 
f. No person shall be considered a candidate for Lieutenant Governor or Lieutenant Governor-
elect without first providing consent and an agreement to carry out the duties and responsibilities 
of office.  
 
g. The Lieutenant Governor-elect shall be the sole candidate for the office of Lieutenant Governor.  
However, nothing shall preclude additional nominations of qualified candidates from the floor.  
 
h. Voting shall be by ballot only where there are two (2) or more candidates for the same position.  
A majority of all valid votes cast shall be necessary for elections. In the event that no nominee 
receives a majority of valid votes cast, a new election shall take place immediately, with the 
nominee receiving the fewest number of votes eliminated from the ballot.  This procedure shall be 
followed until one nominee receives a majority vote. In the event of a tie vote, the Lieutenant 
Governor shall be entitled to vote. 
 
i. The presiding officer shall report the election results immediately to the Executive Director who 
shall report the results to Kiwanis International. 
 
j.  A Lieutenant Governor-elect is not a district officer. 

 
 
 

ARTICLE VIII.  VACANCIES IN OFFICE 
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Section 1.  In the event of a vacancy in the office of Governor, Governor-elect or Vice-Governor, the 
vacancy for the unexpired term shall be filled by majority vote of the District Board from among the 
qualified Past Governors, and current or past Lieutenant Governors. 
 
Section 2.  In the event of a vacancy in the office of Immediate Past Governor, the qualified member 
who served as Governor most recently prior to the Immediate Past Governor who is willing and able 
shall automatically become the Immediate Past Governor.  
 
Section 3.  In the event of a vacancy in the office of Executive Director or Treasurer, the Governor 
shall appoint a qualified member of a club of the district to fill the office for the unexpired term, 
subject to the approval of the District Board. 
 
Section 4.  In the event of a vacancy in the office of Lieutenant Governor, the vacancy shall be filled as 
follows: 
 

a. If the term has one year or less remaining, a qualified member from a club in the same division 
shall be elected by a majority vote of the District Board to serve the remaining term;   
 
b. If the term has more than one year remaining, the district shall notify the clubs in the affected 
division that a replacement Lieutenant Governor may be elected at a division meeting to be held 
within sixty (60) days from the date of such vacancy.  In the absence of a replacement being 
elected by the division, a qualified member of a club in the same division shall be elected by a 
majority vote of the District Board. 
 

Section 5. In the event that the election of any district office cannot be completed for any reason, the 
District Board may consider the office to be vacant and may fill it as a vacancy as provided in these 
bylaws for such office. 
 
Section 6.  In the event that, after election and before October 1, any district officer-designate is 
unable to serve for the year elected, the District Board-designate for said year shall fill the position as 
a vacancy as provided in these bylaws for such office. Disability or inability of a Governor-designate to 
serve for the year for which elected shall first be determined by a two-thirds (2/3) vote of the entire 
District Board-designate. 
 
Section 7.  In the event that the Governor is temporarily incapacitated and is unable to discharge the 
duties of office, the District Board shall elect, by a majority vote, a qualified Past Governor, or current 
or Past Lieutenant Governor to become Acting Governor until the Governor is able to resume the 
duties of office.  While the Governor is incapacitated, the Acting Governor shall have all the duties, 
responsibilities, and authority given to the Governor by these bylaws and the Bylaws of Kiwanis 
International.  If, after a period of sixty (60) days, it appears to the Board that the Governor continues 
to be incapacitated and is not able to resume the duties and responsibilities of office, the Board may 
declare the office of Governor vacant and the vacancy shall be filled in accordance with the provisions 
for filling vacancies in such office as provided in these bylaws. 
 
 

ARTICLE IX.  DISCIPLINE OF OFFICERS 

 
Section 1.  If a district officer is alleged by the Governor or two-thirds (2/3) of the District Board to be 
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failing to perform his/her duties, the District Board shall investigate the allegation and determine the 
matter at a meeting held within forty-five (45) days after the investigation is complete or as soon as 
reasonably possible. Written notice of the allegation, investigation, and meeting shall be given to the 
accused officer at least thirty (30) days prior to the meeting. The accused officer shall be permitted to 
attend the meeting and present a defense. If the allegation(s) is sustained by no less than a two-third 
(2/3) vote of the entire board, the office shall be declared vacant.   
 
Section 2.  
 

a. “Conduct unbecoming a member of the Kiwanis family” is defined in Kiwanis International 
Policy as any conduct that: 

 is incompatible with the best interests of the public or of members of the Kiwanis family; or 

 tends to harm the standing of Kiwanis in the local or global community. 
 
b. If an allegation of ‘conduct unbecoming a member of the Kiwanis family’ is made against a 
district officer, allegedly committed while he/she was engaged in his/her duties as a district 
officer, the Governor shall immediately request from Kiwanis International a copy of the detailed 
procedures to be followed by the district and shall appoint a special investigator to investigate the 
matter. If an allegation is made against the Governor, it shall be referred to the Kiwanis 
International President and Executive Director to be handled under the process for Kiwanis 
International Officers. If the investigation report concludes there is a reasonable basis for the 
allegation, the Governor shall notify the accused officer and refer the matter to the District Board 
to conduct a hearing to decide the matter. The Board shall then meet and report its decision 
whether the accused officer did or did not engage in ‘conduct unbecoming,’ and, based on that 
decision, the appropriate disciplinary action, as follows: counseling, a verbal or written reprimand, 
or suspension or removal from office. 
 
c. If either the accused officer or the Investigator believes some part of the investigation was 
faulty or the determination was incorrect, either party has the right to request in writing 
reconsideration by the Board. The Board’s decision on the matter shall be final. 
 
d. If, at any point during the ‘conduct unbecoming’ process, possible criminal wrongdoing is 
discovered, the matter shall be reported to the proper authorities.  
 
e. All materials, facts, and information related to the investigation, determination, and 
reconsideration (if any) shall be kept confidential at all times by any parties or persons involved in 
any part of the process. 
 
f. The district shall retain all official records on the matter (Allegation Report, Investigation Report, 
Hearing Record, Board Report, and Reconsideration Record if any) in a confidential file as long as 
required by applicable law, and shall send a copy to Kiwanis International, to be retained in a 
confidential file.  
 

Section 3. If the district employs the Executive Director or Treasurer or other district officers, the 
employment relationship supersedes the officer relationship. 
 
Section 4.  Whenever a district officer is removed from office for reasons involving conduct 
unbecoming a member of the Kiwanis family or failure to perform the duties of office or resigns from 
office, that person may be declared by the District Board to be ineligible to hold a district office or 
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appointment in the future.   
 
 

ARTICLE X.  REVENUE 

 
Section 1.  Each club shall pay dues to the district for each active club member in an amount 
determined by a two-thirds (2/3) vote of the district House of Delegates. Dues shall be based on each 
club’s annual membership report to Kiwanis International as of September 30 of each year and shall 
be due annually on October 1 and payable by November 30.   
 
Section 2.  New member add fees are charged by the district in an amount determined by the District 
Board. 
 
Section 3.  The District Board may establish registration fees for district conferences or other meetings. 
 
Section 4.  No financial obligation shall be placed upon clubs of the district other than those provided 
in these bylaws or adopted by a two-thirds (2/3) vote of the House of Delegates.  
 
 

ARTICLE XI.  FINANCE 

 
Section 1.  Not later than October 31, the District Board shall approve a budget of estimated revenues 
and expenses for the year, including capital expenditures. 
 
Section 2.  The financial records of the district shall be examined at the end of each fiscal year by a 
qualified individual(s) or company selected by the District Board. The individual(s) should be qualified 
to perform such work in their respective jurisdiction.  A copy of the annual financial examination shall 
be sent to the Executive Director of Kiwanis International by March 31 and to the District Board and 
shall be made available, upon request, to clubs and members in the district. 
 
Section 3.  The District Board shall determine the official depository or depositories and shall 
designate those persons authorized to disburse funds. 
 
Section 4.  The district will comply with all governmental reporting requirements for finances, 
taxation, employment and any other areas of operation.  
 
Section 5.  The district shall report its financial status annually to clubs and to the Kiwanis 
International Board and at such other times and including such information as requested by the 
Kiwanis International Board. 
 
 

ARTICLE XII.  OTHER AUTHORITIES 

 
Section 1. This district bylaws and policies will comply with all applicable laws in its local jurisdiction(s). 
 
Section 2.  For authority on all matters not covered by these bylaws, the following documents will 
apply, in this order of priority: 

First--Kiwanis International Bylaws 
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Second--Kiwanis International Policies and Procedures 
Third—The bylaws of the Kiwanis International -  European Federation  
Fourth—District Policies or Procedures 
Fifth—Roberts Rules of Order Newly Revised (latest edition) 

 
 

ARTICLE XIII.  AMENDMENTS 

 
Section 1.  

 
a.  A club, by majority vote of its active members, may propose bylaw amendments to be 
considered at any convention of the district, provided they are submitted to the Executive Director 
not less than sixty (60) days prior to the date of the convention. Bylaw amendments may also be 
proposed by the District Board. 
 
b. No later than thirty (30) days prior to the district convention, the Executive Director shall make 
available to each club in the district a copy of all proposed bylaw amendments.   
 
c. Amendments to these bylaws may be adopted by two-thirds (2/3) of the valid votes cast by the 
delegates present and voting. 
 

Section 2. These bylaws and any amendments to them shall be in conformity with the Kiwanis 
International Bylaws and the Standard Form for District Bylaws. Amendments previously verified by 
Kiwanis International to be in conformity may become effective immediately, unless a later effective 
date is specified upon adoption. Any amendments not in conformity shall not be effective until or 
unless approved by the Kiwanis International Board. Any questions regarding conformity shall be 
determined by the Kiwanis International Board. 
 
Section 3. If the Kiwanis International Bylaws are amended in such a way that necessitates revisions to 
the Standard Form for District Bylaws, the District Board shall amend the district bylaws at the next 
regularly scheduled board meeting to reflect such revisions and shall inform clubs and members. 
  
 

ARTICLE XIV.  SEVERABILITY 

 
Section 1.  In the event that any provision of these bylaws is held invalid, all other provisions shall 
remain in effect. 
 

 

ARTICLE XV.  INCORPORATION AND DISSOLUTION 

 
Section 1. The district will incorporate or register with the proper authority(ies) as may be required by 
applicable law and shall maintain such incorporation or registration as required by law.  
 
Section 2. If the district ceases operations for any reason, the last District Board will provide for 
proper distribution of district funds or other assets, in accordance with applicable law. If the District 
Board does not so provide, the Kiwanis International Board shall do so. 
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ARTICLE XVI. GENERAL PROVISIONS 

 

Section 1. The district shall not be used for political purposes, including propaganda, trying to 
influence legislation, or participating in a campaign for or against any candidate for public office. 
 
Section 2.  The administrative and fiscal year of the district shall be October 1 – September 30. 
 

 

 

ADOPTION CERTIFICATION 

 

If the district’s bylaws are amended, send one copy of all adopted amendments and one copy of the 
revised bylaws to the Governance Specialist at Kiwanis International (governance@kiwanis.org) for 
review, approval, and filing. The district then will be notified when its amended bylaws are approved by 
Kiwanis International. 
 
These bylaws were adopted (or amended) by the Kiwanis District of Norden on 09/05/2015. 
 
Certified by:  Dag Gladsø, Executive Director  
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DISTRIKTSLOVEN – DISTRICT NORDEN 
 
 

ARTIKKEL I. DEFINISJONER 

 
§ 1.  Når disse begreper forekommer i denne loven, "klubb" betyr det en ”klubb som har en godkjent 
status”, definert fra tid til annen av Kiwanis International og "aktivt medlem" betyr et ”medlem som har 
godkjent status” i hans/hennes klubb.  
Imidlertid, bestemmelser som gjelder utsendelse av melding til klubber om møter, lovendringer og 
resolusjoner og bestemmelser som gjelder betaling av klubbens finansielle forpliktelser skal gjelde for 
alle chartrede klubber, enten de har godkjent status eller ikke.  
 

ARTIKKEL II.  FORMÅL OG STRUKTUR 

 
§ 1.  Navnet på organisasjonen er: Kiwanis International District Norden. 
 
§ 2.  Det geografiske området skal begrenses til Danmark, Norge og Sverige.  
Hverken distriktets navn eller geografiske grenser skal kunne endres uten innhentet tillatelse fra 
Kiwanis Internationals styre. 
 
§ 3.  Distriktets formål skal først og fremst være å hjelpe Kiwanis-klubbene og Kiwanis International å 
fremme mål, prinsipper, rutiner og de strategiske mål i Kiwanis, og spesielt å samarbeide med Kiwanis 
International i å:  

 Bygge nye klubber og styrke de eksisterende klubber; 

 Levere utdanningstilbud til klubbene, 

 Støtte opp om evt. barne og ungdomsprogrammer, samt globale kampanjer for barne- 
programmer til og gjennom klubber.   

 
Distriktet skal også fremme klubbene i distriktets interesser overfor Kiwanis International. 
 
§ 4.  Distriktet er inndelt i divisjoner med geografiske grenser som til enhver tid fastsettes av 
Distriktsstyret i distriktets forskrifter. 
 
§ 5.  Enhver klubb innenfor distriktets grenser er medlem av distriktet og har krav på alle rettigheter, 
privilegier og forpliktelser som gjelder.  
 

ARTIKKEL III.  TILLITSVALGTE 

 
§ 1.   
a. Tillitsvalgte til Distriktsstyret er:  Guvernør, Neste Guvernør, Forrige Guvernør, Fremtidig Guvernør , 
Distriktssekretær, Distriktskasserer og en Viseguvernør for hver divisjon i distriktet.  
b. Ingen andre verv enn Distriktssekretær og Distriktskasserer kan kombineres av en og samme person.   
c.  Etter at de tillitsvalgte er valgt og før de tiltrer sine verv, skal de tiltales med sin kommende tittel og 
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i tillegg ordet “valgt”. 
  

§ 2.  Alle tillitsvalgte skal være aktivt medlem av en av distriktets klubber.  
Viseguvernør skal være medlem av en klubb I divisjonen som hun/han er valgt fra. Guvernør, Neste 
Guvernør, og Fremtidig Guvernør, skal inneha en ren vandelsattest som kontrolleres og verifiseres av 
Kiwanis International. 
§ 3.  Tillitsvalgtes mandattid er som følger eller til deres etterfølger er valgt og kvalifisert. Mandattiden 
starter 1.oktober.  
a. Hver Viseguvernør gjør tjeneste i en periode på enten ett (1) eller to (2) år. Dette bestemmes i 
valgmøte i divisjonen. 
b. Alle andre tillitsvalgte skal tjenstegjøre i ett (1) år om ikke annet er bestemt.  
 
§ 4.  Hver tillitsvalgte I distriktet har ansvar og plikt til å: 
a. Fremme KI-EF og KI  formål og målsetninger. 
b. Fremme interessene til klubbene i distriktet. 
c. Utføre plikter og ansvar som for tiden er foreskrevet og kan bli endret av lover, forskrifter og 
allmenne råd av KI, KI-EF eller som kan bli tildelt eller endret fra distriktets styre. 
d. Aktivt fremme igangsettelsen av vekstaktiviteter I distriktet i samsvar med Kiwanis Internationals 
strategiske vekstplaner. 
 e. Aktivt fremme og støtte viktige programmer som støttes av KI og KI-EF, slik som ledertrening innen 
hjelpeorganisasjoner og globale kampanjer for barn.  
f. Delta på alle møter innkalt av distriktet. 
g. Når mulig, alle distriktets tillitsvalgte oppmodes om å delta på KIs og KI-EFs konventer. 
 
§ 5.  Guvernøren har i tillegg følgende plikter og ansvarsområder:  
 a. Være daglig leder for arbeidet i distriktet.  
 b. Under ledelse og veiledning av Kiwanis Internationals styre, formidle formålet til KI-EF og KI, og være 
ansvarlig for planlegging og utvikling av programmer for distriktets konvent og konferanser. Dette i 
samarbeid med Distriktsstyret.  
c. Lede årsmøte og alle distriktsstyremøter.  
d. Delta i alle årsmøter og andre møter i regi av KI eller KI-EF.                                 
e. Være ansvarlig for gjennomføringen av distriktets vekstanstrengelser i samsvar med KI strategiske 
vekstplaner. 
f. Aktivt fremme og støtte viktige programmer fra Kiwanis International, slik som barne og 
ungdomsprogrammer og globale programmer for barn. 
 
§ 6.  Neste Guvernør har I tillegg følgende plikter og ansvar: 
a.  Delta i alle møter ønsket av KI for Neste Guvernører, inkludert treningskonferansen og 
verdenskonventet.  
b.  Delta på alle møter og konventer i regi av KI-EF. 
c.  Være ansvarlig for treningen av påtroppende Viseguvernører og distriktskomiteledere samt å 
iverksette treningsprogrammer for klubbene og trening på distriktets konvent. 
d. Være en støtte for Guvernøren i hans/hennes rolle som tillitsvalgt i KI. 
 
§ 7.  Fremtidig Guvernør  har I tillegg plikt og ansvar for å proritere sin opplæring,utdannelse og 
planlegging, og andre aktiviteter med fokus på kunnskap, lederskap, og vekst. Dette som ledd i sine 
forberedelser for senere å inneha vervene som Neste Guvernør og Guvernør. Dette inkluderer å delta 
i utdannelsen av distriktets tillitsvalgte. 
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§ 8.  Forrige Guvernør skal være en ressurs for Guvernør og Distriktsstyret. 
 
§ 9.  Distriktssekretæren har I tillegg følgende ansvar og plikter: 
a.  Assistere Guvernøren og Distriktsstyret i distriktets forretningsførsel. 
b.  Oppbevare Distriktets arkiv og alle protokoller. 
c.  Ha hovedansvar for distriktskontoret og avdelingene og, under distriktsstyrets ledelse og kontroll, 
velge og ha oppsyn med medhjelpere. 
d.  Sørge for at all korrespondanse fra KI-EF og KI sendes til de rette tillitsvalgte, komiteer og 
medlemmer, og samarbeide med Guvernøren om innsending av alle påkrevde rapporter til KIEF og KI. 
e.  Referere og føre vedtaksprotokoll fra distriktsstyremøter og årsmøter i distriktet. 
f.  Tilrettelegge og fremlegge årsrapporten til distriktets årsmøte, og fremskaffe de av Guvernøren 
og/eller Distriktsstyret ønskede rapporter.  

 
§ 10.  Distriktskasserer har i tillegg følgende plikter og ansvar. 
a.  Være medlem av Finanskomiteen i distriktet.  
b.  Være ansvarlig for regnskaper for distriktetet og sponsede organisasjoner i samsvar med 
distriktsstyrets regler, og være ansvarlig for interne kontrollprosedyrer, inkludert mottak av midler, 
oppbevaring og utbetalinger. 
c.  Sørge for at regnskapsbøkene til enhver tid er tilgjengelig for Guvernør, Distriktsstyret og revisor. 
d.  Være rådgiver og med jevne mellomrom avgi rapport til Distriktsstyret om distriktets finanser og de 
sponsede organisasjoner.  
e.  Legge frem regnskapsoversikter til årsmøtet. 
 

§ 11.  Viseguvernørene har I tillegg følgende plikter og ansvar: 
a.  Utføre de plikter som følger som medlem av Distriktsstyret. 
b.  Gi støtte og hjelp til klubbene I sin divisjon. 
c.  Planlegge og lede møtene I divisjonen, ifølge direktiver fastsatt av Distriktsstyret. 
d.  Assistere Guvernør og Distriktsstyret i å kommunisere og iverksette distriktets planer og mål i sin 
divisjon. 
e.  Rapportere til Guvernør om situasjonen og  aktiviteter i klubbene i sin divisjon. 
f.  Besøke  klubbene i divisjonen etter plan fastsatt av Distriktsstyret. 
g.  I sin tjeneste som Påtroppende Viseguvernør kvalitetsikre utdanningen av de påtroppende styrer i 
klubbene i sin divisjon. 
 

ARTIKKEL IV.  DISTRIKTSSTYRET 

 
§ 1.  Distriktsstyret består av Guvernør, Neste Guvernør, Forrige Guvernør, Fremtidig Guvernør, 
Distriktssekretær, Distriktskasserer og en Viseguvernør for hver divisjon. 
 
§ 2.  Administrasjon og kontroll av distriktssaker som ikke er spesifisert i denne distriktsloven skal 
behandles av Distriktsstyret under oppsyn og kontroll av styret i KI.  Distriktsstyret kan bestemme og 
iverksette forskrifter og allmenne råd så lenge disse ikke er i konflikt med noen av organisasjonens 
lover eller er i strid med høyere nasjonal lovverk. 
 
§ 3.  Distriktsstyret skal holde minst to (2) møter i løpet av et år, ett før 31. oktober på tid og sted som 
bestemmes av Guvernøren. Hvis det første møtet holdes før 1. oktober skal alle avgjørelser først tre i 
kraft 1. oktober, dersom ikke annet er avtalt. 
 
§ 4.  Et ekstraordinært distriktsstyremøte kan sammenkalles av Guvernøren eller to tredjedeler (2/3) 
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av distriktsstyremedlemmene. 
 
§ 5.  Dersom tillatt etter nasjnal lov kan styret møtes, behandle saker og fatte beslutninger på alle 
måter som sikrer at alle deltagere simultant hører og kan bli hørt. Deltakelse i kommunikasjon på slike 
måter godtas som frammøte. De vanlige møteregler og prosedyrer for distriktsstyremøter gjelder 
dersom ikke annet er bestemt av styret.   
 
§ 6.  Distriktssekretæren skal underrette alle distriktsstyremedlemmer og den daglige leder av KI 
skriftlig om tid, sted og dato for ordinært møte minst tre (3) uker før møtet skal finne sted. Ved 
ekstraordinært møte skal skriftlig melding gis minst  tre (3) dager på forhånd. 
 
§ 7.  Hvis Guvernøren (eller den fungerende guvernøren) er fraværende på et møte, skal 
Distriktsstyret utnevne et av sine medlemmer til å lede møtet. 
 
§ 8.  Distriktsstyret er beslutningsdyktig når halvparten (1/2) av alle medlemmene er til stede. 
Beslutninger fattes med vanlig flertall i alle saker om ikke annet kreves i denne loven. 
 
§ 9.  Innen tretti (30) dager etter ethvert ekstraordinært eller regulært distriktsstyremøte skal 
distriktssekretæren, med Guvernørens godkjennelse, sende en skriftlig rapport til den daglige leder av 
KI for å formidle alle beslutninger som er gjort. En kopi av rapporten skal sendes til hver klubb i 
distriktet. 
 

ARTIKKEL V.  KOMITEER 

 
§ 1.  Navn, sammensetning og mandat for de faste komiteer skal være i overenstemmelse med bestemt 
av KI. 
 
§ 2. De faste komiteene skal samarbeide med tilsvarende komiteer i KI-EF og KI. 
 
§ 3.  Guvernøren kan, med godkjenning fra Distriktsstyret, sette sammen spesielle komiteer. 
  
 § 4.  Guvernøren skal, med godkjenning fra Distriktsstyret, utnevne alle komiteledere og medlemmer. 
  
 § 5.  Guvernøren skal som medlem kunne delta i alle distriktets faste og spesielle komiteer.  
 
§ 6.  Alle komitemedlemmer kan skiftes ut av Guvernøren. 
 

ARTIKKEL VI.  ÅRSMØTER 
 
§ 1.  I løpet av et administrativt år skal det avholdes ett (1) ordinært årsmøte i distriktet, på slikt sted 
og tid, mellom 15. mars og 15. september, som man blir enig om mellom styret i KI og Distriktsstyret. 
Årsmøtet kan ikke avholdes i perioden som avgrenses av tretti (30) dager før, under, eller etter de 
internasjonale konventer (KI og KIEF), hvis ikke avtalt med styrene i KI eller KIEF . I tilfelle Kiwanis 
International’s konvent avholdes innenfor distriktets geografiske grenser, kan distriktet avholde sitt 
konvent samtidig med  KI- eller KI-EF-konventet. I slike tilfelle må ikke distriktets møter sammenfalle i 
tid med hovedforsamlingene på de internasjonale konventene. 
   
§ 2.  Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av Guvernøren hvis et flertall av klubbene som har 
godkjent status i distriktet, eller tre-fjerdedeler (3/4) av distriktsstyremedlemmene ber om det. 
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§ 3.  Distriktssekretæren skal sende formell invitasjon til årsmøtet til hver organisert klubb og til den 
daglige leder av KI minst seksti (60) dager før årsmøtet skal finne sted, og formell invitasjon til et 
ekstraordinært årsmøte minst tretti (30) dager før det skal finne sted. 
 
§ 4.  Distriktsstyret skal ha full oversikt og ledelse av alle årsmøter.  
 
§ 5. For hvert årsmøte skal guvernøren oppnevne en fullmaktskomite og en valgkomite. Begge 
komiteene skal bestå av minst tre (3) medlemmer. Alle medlemmene av valgkomiteen skal være 
delegater eller «frie» delegater. 
 
§ 6.  Alle chartrede klubber med godkjent status kan sende opptil tre (3) delegater til hvert årsmøte. 
To (2) av delegatene bør være klubbens President og Påtroppende President. Hver organiserte klubb 
kan også velge opptil tre (3) alternative delegater som trer inn om en påmeldt delegat er fraværende. 
Klubbdelegater skal være aktive medlemmer i klubben de representerer.  
Viseguvernør eller en tidligere Viseguvernør kan representere enhver klubb i sin divisjon som ikke er 
representert med tre delegater. 
Delegatene skal velges før årsmøtet og bevitnes overfor distriktet av klubbens president og sekretær. 
Sittende eller en tidligere Viseguvernør som representerer en klubb kan bevitnes av 
fullmaktskomiteen eller en leder utvalgt av komiteen. 
 
§ 7.  Delegater fra en nylig organisert klubb skal ha alle privilegier på Distriktets årsmøte etter at 
charteret er blitt godkjent av det internasjonale styret selv om det ikke har blitt formelt presentert for 
klubben. 
 
§ 8.  Alle tillitsvalgte og tidligere Guvernører i Distriktet som er aktive medlemmer i en klubb i distriktet 
skal være «frie» delegater til alle distriktets årsmøter. 
 
§  9.  For å bli godkjent må en delegat ha betalt registreringsavgift for konventet om dette kreves. 
 
§ 10.  Stemmegivning med fullmakt eller forhåndstemming er ikke tillatt. 
 
§ 11.  Distriktsstyret kan fastsette en registreringsavgiift for årsmøtet som skal betles av alle personer 
som er tilstede på møtet. Beløpet som tas inn ved en slik avgift kan kun brukes etter godkjenning av 
distriktsstyret.   
 
§ 12.  I løpet av hele konventet kan deltagerne foreslå, diskutere,legge frem resolusjoner og foreslå 
beslutninger som berører KI og KI-EF. Deltagerne skal også diskutere og beslutte i saker som er sendt 
til konventet fra KI eller KI-EF. 
 
§ 13. Dersom Guvernøren er fraværende ved årsmøtet skal Distriktsstyret velge et styremedlem til å 
lede møtet. 
 
§ 14. Et årsmøte er beslutningsdyktig når de offisielle delegatene representerer minst en tredjedel 
(1/3) av det totale antall klubber i distriktet og for beslutning i alle saker kreves majoritet av alle 
avgitte stemmer om ikke annet kreves i henhild til denne loven. 
 
§ 15. Innen tretti (30) dager etter et hvert årsmøte skal distriktssekretæren, med Guvernørens 
godkjennelse, sende en skriftlig rapport til daglig leder av KI for å formidle alle beslutninger som ble 
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tatt. En kopi av rapporten skal sendes til hver klubb i distriktet.  
 
§ 16. I tilfelle distriktsstyret ett år bestemmer at det er foreligger en krisesituasjon i distriktet som gjør 
det nødvendig å avlyse årsmøtet, skal distriktsstyret umiddelbart informere KI, KI-EF og distriktets 
klubber. Det skal videre sette opp prosedyrer for å utføre alle gjøremål som vanligvis ville bli 
behandlet på årsmøtet. Først må årsmøtet planlegges på nytt. Det beste ville være å holde et 
rådsmøte på samme tid som distriktsårsmøtet skulle holdes. Rådet består i dette tilfelle av 
Distriktsstyret og andre personer som har status som «frie» delegater til alle distriktsårsmøter, og da 
er vanlig majoritet nødvendig for beslutningene. 
 
§ 17. Det offisielle programmet som er godkjent av Distriktsstyret, skal være dagsorden for alle møter. 
Forandringer i programmet kan avgjøres ved alminnelig flertall av delegatene og de «frie» delegatene.   
 
§ 18.  Resolusjoner 
a)  Resolusjonsforslag som er godkjent av et flertall av de tillitsvalgte i en klubb, kan sendes inn til 
distriktssekretæren minst seksti (60) dager før datoen for årsmøtet. Resolusjonsforslag kan også legges 
frem av Distriktsstyret.  
b)  Alle resolusjonsforslag skal sendes til distriktets lovkomite til overveielse og anbefaling til 
Distriktsstyret. Lovkomiteen får endre, kombinere, redigere eller bestemme å ikke akseptere klubbens 
forslag. Distriktsstyret tar den endelige bestemmelse over hvilke resolusjoner som skal behandles på 
konventet. 
c)  Distriktssekretæren skal senest tretti (30) dager før årsmøtet sende kopier av alle forslag til 
beslutninger og uttalelser til alle klubber i distriktet.     
d)  Beslutninger og uttalelser antas med enkelt flertall av de stemmer som avgis fra de 
tilstedeværende. Et unntak er saker som er forslått av Distriktsstyret mindre enn seksti (60) dager i 
forveien, disse krever to tredjedels (2/3) flertall.  
 
§ 19. Delegatforsamlingen skal godkjenne distriktets årsmøteregler. 
 

ARTIKKEL VII.  NOMINASJON OG VALG AV TILLITSVALGTE 

 
§  1.  Valg av tillitsvalgte til Distriktsstyret, med unntak av de som velges på annen måte beskrevet i 
disse lover, skal skje på årsmøtet. Det offisielle programmet for konventet skal angi tid og sted for 
valgene. 
 
§  2. Distriktssekretæren og Distriktskasserer som begynner som tillitsvalgte 1. Oktober skal utnevnes 
av valgt Neste Guvernør, med godkjennelse av valgt Neste distriktsstyre.  
 
§ 3. Nominasjons- og valgprosedyre for tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet er som følger: 

 a )  Neste Guvernør skal være den eneste kandidaten til vervet som Guvernør og Fremtidig   
             Guvernør skal være den eneste kandidaten til vervet som Neste Guvernør. 

b)  Alle kvalifiserte kandidater til styreverv som skal velges på årsmøtet skal levere skriftlig    
       erklæring om sitt kandidatur til Distriktssekretæren minst seksti (60) dager før årsmøtet. 

c)  Kvalifiserte kandidater som Guvernør, Neste Guvernør og Fremtidig Guvernør skal: 

 Sende inn en undertegnet erklæring til KI om å utføre de oppgaver som vervet krever. 

 Ha en ren vandelsattest som kontrolleres og verifiseres av KI. 
d) Før valget skal Distriktssekretæren informere årsmøtet hvilke kvalifiserte kandidater som finnes 

til hvilket verv. 
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e) Ingenting i denne artikkel begrenser rettigheten for godkjente delegater å direkte foreslå 
kvalifiserte kandidater under årsmøtets forhandlinger (benkeforslag). 

f) Det kreves enkelt flertall for valg av styremedlemmer ved konventet. Om ingen av de 
nominerte kandidater får majoritet av de avgitte stemmer, skal ny avstemming skje 
umiddelbart der den kandidat som har fått minst antall stemmer tas ut av den nye 
avstemmingen. Prosedyren gjentas til en kandidat får majoritet. 

g) Lukket, skriftlig avstemming brukes kun når det finnes to (2) eller flere kandidater til samme 
verv. 

h) Kumulativ stemming er ikke tillatt. 
 
§  4. Fullmaktskomites og Valgkomites plikter ved valgene: 
a.    Fullmaktskomiteen skal  kontrollere alle delegater og godkjenne etteranmeldte delegater som 
ikke er påmeldt av sin klubb. 
Før valget starter skal fullmaktskomiteen rapportere antall godkjente delegater til Distriktssekretær og 
valgkomiteen, og skal på forespørsel legge frem en liste over delegatene. 
b. Valgkomiteen skal ha overoppsyn med valgene og skal distribuere, samle inn og telle opp 
stemmesedlene.  Valgkomiteens leder skal uten opphold rapportere skriftlig resultatet av valgene til 
Guvernør. Rapporten skal signeres av et flertall  av komiteens medlemmer. 
 
§  5. Valg  av Viseguvernør og Neste Viseguvernør:  
a) Hver divisjon skal selv beslutte om tjenesteperioden for Viseguvernør og Neste Viseguvernør skal 
være ett (1) eller to (2) år. 
b) Viseguvernøren i hver divisjon skal holde en konferanse for å velge Viseguvernør og Neste 
Viseguvernør. Denne konferansen skal finne sted ikke senere enn den andre uken i det administrative 
året og senest ved konventet hvor Viseguvernør avslutter sin tjenesteperiode. Tid og sted skal 
bestemmes av Viseguvernøren og hensikten med møtet er å velge Viseguvernør og Neste Viseguvernør 
for neste periode. Skriftlig beskjed skal sendes minst ti (10) dager før konferansen til presidentene i hver 
klubb i divisjonen, og til alle tidligere Guvernører og tidligere Viseguvernører fra divisjonen som er 
aktive medlemmer i en klubb i divisjonen. De sistnevnte har talerett men ikke stemmerett på 
konferansen.  
c)  Hver klubb i divisjonen er berettiget til å sende opp til tre (3) delegater hvorav to (2) skal vera 
President og Påtroppende President. De kan videre nominere tre (3) medlemmer som trer inn om en 
eller flere av delegatene ikke er til stede. Alle klubbdelegater og deres avløsere skal være aktive 
medlemmer.   
d)  Konferansen er beslutningsdyktig når representantene som er til stede representerer minst 
halvparten av klubbene i divisjonen.  
e)  Viseguvernøren leder valgene såfremt ikke han/hun selv er kandidat til valgene. Om den som skal 
lede møtet ikke er tilstede eller hildret fra å lede møtet, skal møtet velgeen av delegatene til å 
gjennomføre valgene. 
f)   Ingen skal betraktes som kandidat som Viseguvernør eller Neste Viseguvernør uten at han/hun først 
har sagt seg villig og har lovet å påta seg de oppgave og det ansvar som følger av vervet. 
g) Neste Viseguvernør skal være den eneste kandidaten til vervet som Viseguvernør. Men ingenting 
hindrer direkte nominering av kvalifiserte kandidater i løpet av møtet. 
h)  Lukket, skriftlig avstemming brukes kun når det er to (2) eller flere kandidater til samme valg. Det 
kreves enkelt flertall for valg av den tillitsvalgte. I tilfelle det ikke er klart flertall for noen kandidat, skal 
ny avstemning skje med en gang. Kandidaten med færrest stemmer i første avstemning strykes. Denne 
prosedyren følges for hver avstemning til en kandidat har fått klart flertall av alle stemmene. Dersom 
valget viser likt resultat avgjør Viseguvernør med dobbeltstemme. 
i)  Møteleder rapporter umiddelbart valgresultatet til Distriktssekretæren som rapporterer til KI. 
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j)  Neste Viseguvernør er ikke tillitsvalgt i distriktet. 
 
 

ARTIKKEL VIII.  UBESATTE TILLITSVERV 

 
§ 1.  Dersom vervet som Guvernør, Neste Guvernør eller Fremtidig Guvernør blir ubesatt I løpet av et 
virksomhetsår, skal Distriktsstyret med enkelt flertall fylle det ledige vervet med en kvalifisert Tidligere 
Guvernør, en Viseguvernør eller en Tidligere Viseguvernør. 
 
§ 2.  Dersom vervet som Forrige Guvernør blir ubesatt I løpet av et virksomhetsår skal det kvalifiserte 
medlem som senest har hatt vervet og er villig, automatisk tre inn i vervet. 
 
§ 3.  Dersom vervet som Distriktssekretær eller Distriktskasserer blir ubesatt i løpet av virksomhets-
året skal Guvernøren med Distriktsstyrets godkjennelse utpeke et kompetent medlem fra distriktet til 
å fylle vervet for resten av perioden.  
 
§ 4.  Dersom et verv som Viseguvernør blir ledig I virksomhetsåret, skal vervet fylles som følger: 

a) Om den gjenstående tjenesteperiode er ett (1) år eller mindre skal et kvalifisert medlem fra en 
klubb i samme divisjon velges med enkelt flertall av Distriktsstyret for å fylle vervet for den 
resterende del av perioden.      

b) Om den gjenstående tjenesteperiode er mer enn ett (1) år  skal distriktet meddele klubbene i 
divisjonen at en erstatter for Viseguvernøren kan velges på et divisjonsmøte innen seksti (60) 
dager etter at vervet ble ubesatt. Om ikke en erstatter blir valgt av divisjonen skal et kvalifisert 
medlem i samme divisjon flertallsvelges av Distriktsstyret. 

 
§ 5. Dersom valg av ledere til en posisjon i distriktet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres kan 
Distriktsstyret erklære vervet som ubesatt og deretter fylle vervet som beskrevet i disse lover. 
 
§ 6. Dersom, etter valg og før 1. oktober, noen påtroppende tillitsvalgt ikke har mulighet å 
tjenestegjøre det år som han/hun er blitt valgt for, skal det påtroppende Distriktsstyret fylle vervet 
som ubesatt og som beskrevet i disse lover.  Funksjonshemning eller manglende evne hos en valgt 
Guvernør å tjenestegjøre i året han/hun er valgt for skal dette først avgjøres av to-tredjedels (2/3) 
flertall av det fulltallige Påtroppende Distriktsstyret.   
 
§ 7. Dersom Guvernøren er midlertidig arbeidsudyktig og ikke i stand til å fullføre sine plikter, skal et 
fulltallig Distriktsstyre velge med simpelt flertall en kvalifisert Tidligere Guvernør, Viceguvernør eller 
Tidligere Viseguvernør som Vikarierende Guvernør inntil Guvernøren er i stand til å fylle sitt verv igjen. 
Så lenge Guvernøren er arbeidsudyktig er den Vikarierende Guvernør øverstkommanderende i 
distriktet og innehar alle plikter, alt ansvar og bestemmelsesrett som tilskrives Guvernør i henhold til 
disse lover, samt KIs og KIEFs lover. Om det etter seksti (60) dager er åpenbart for Distriktsstyret at 
Guvernøren fortsatt blir arbeidsudyktig og derfor ikke kan ivareta sine plikter kan Distriktsstyret 
erklære vervet som  Guvernør som ubesatt. Vervet skal da fylles som beskrevet i disse lover. 
 

ARTIKKEL IX.  DISIPLINÆRE BESTEMMELSER MOT TILLITSVALGTE 

 
§ 1. Dersom Guvernøren eller to tredjedeler ( 2/3) av Distriktsstyret påstår at en tillitsvalgt unnlater å 
utføre sine plikter, skal Distriktsstyret undersøke beskyldningen og avgjøre saken på et møte innen 
førtifem (45) dager etter et undersøkelse er gjennomført eller så snart det er mulig. Skriftlig melding 
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om beskyldningen, undersøkelsen og møte skal gis til den beskyldte tillitsvalgte minst tretti (30) dager 
før møtet. Den anklagede tillitsvalgte skal tillates å delta på møtet og presentere sitt forsvar. Om 
beskyldingene viser seg å være rett av ikke mindre enn av to tredjedeler (2/3) majoritet av hele styret 
skal vervet til den tillitsvalgte erklæres å være ubesatt. 
 
§ 2.  

a.)  “Oppførsel som er uverdig for et medlem av Kiwanis familien” defineres i KI Policy som all 
oppførsel som: 

 Er uforenlig med det som er til det beste for publikum eller medlemmer av Kiwanis familien eller  

 kan skade Kiwanis anseelse i lokal- og verdenssamfunnet. 
b.) Hvis en påstand om “oppførsel som er uverdig for et medlem av Kiwanis familien” gis om en 

tillitsvalgt, og som påstås å ha inntruffet når han/hun var engasjert  i samband med sitt verv som 
distriktsstyremedlem skal Guvernøren umiddelbart be Kiwanis International om en kopi av de 
detaljerte prosedyrene som skal følges av distriktet, og skal også utnevne en spesiell 
saksbehandler. Hvis Guvernøren er beskyldt skal saken videresendes til KI President eller K I 
daglige leder for å bli behandlet innen prosedyren som gjelder for KIs tillitsvalgte. 
Hvis saksbehandlingen viser at det er basis for påstanden, skal Guvernøren varsle medlemmet 
som er beskyldt og referere saken til styret som skal holde en høring for å avgjøre saken.  Styret 
skal møtes og rapportere avgjørelsen, om medlemmet hadde eller ikke hadde “oppført seg 
uverdig”, og  basert på den avgjørelsen, bestemme passende disiplinærreaksjon, hvis aktuelt, som  
kan være :  uformell rådgivning, muntlig irettesettelse, skriftlig irettesettelse, suspensjon av verv 
eller medlemskap.   

c.) Hvis enten det beskyldte medlemmet eller saksbehandleren mener at en del av undersøkelsen 
eller avgjørelsesprosedyren var mangelfull eller avgjørelsen var uriktig, har begge rett til å 
begjære prøving av saken i Distriktsstyret, hvor endelig beslutning fattes. 

d.) Hvis det viser seg i løpet av “uverdig oppførsel”-prosedyren at det kan ha vært kriminelle 
handlinger, skal saken rapporteres til de rette myndigheter.  

e.) Alle materialer, fakta, og informasjon som har å gjøre med undersøkelsen, avgjørelsen og 
appellen (hvis aktuelt ) skal holdes konfidensielle til enhver tid av alle som er involvert i noen del 
av prosedyren.   

f.) Distriktet skal oppbevare alle offisielle rapporter om saken (beskyldningen, 
undersøkelsesrapporten, avhørselsrapporten, styrets rapport, og appellen (hvis aktuelt) i en 
konfidensiell mappe så lenge som det kreves av gjeldende lov, og skal sende kopi til den daglige 
leder i KI, for oppbevaring i en konfidensiell mappe. 

 

§ 3. Dersom distriktet har et ansettelsesforhold til Distriktssekretær eller Distriktskasserer, eller en   
               annen tillitsvalgt erstatter ansettelseslovgivningen de avgjørelser som kan fattes. 

 

        § 4.  Dersom en tillitsvalgt I distriktet må forlate sitt verv på grunn av  ”Oppførsel som er uverdig for et  
              medlem av Kiwanis familien” eller for unnlatelse til å utføre de plikter som vervet som tillitsvalgt  

krever, kan Distriktsstyret erklære individet som ikke valgbar til tillitsverv i vår organisasjon i 
fremtiden.  

 

ARTIKKEL X.  INNTEKTER 
 

§  1. Alle klubber skal betale avgift for alle aktive klubbmedlemmer med ett beløp som bestemmes 
med to tredjedels (2/3) majoritet på årsmøtet. Avgiften skal beregnes på klubbenes årlige 
medlemsrapport til KI pr. 30.september og gjelder da som årsavgift etter 1.oktober med betalingsfrist 
30.november.       
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§ 2. Avgiften for nye medlemmer fra foregående år betales med ett beløp som bestemmes av 
Distriktsstyret. 
 

§ 3. Distriktsstyret bestemmer registreringsavgifter for distriktskonventer og andre møter. 
 

§ 4. Ingen andre økonomiske forpliktelser enn de foreskrevne i denne artikkel kan belastes klubbene, 
utenom slike som tas inn i denne loven eller er besluttet med to tredjedels (2/3) majoritet på 
distriktets årsmøte. 
 

ARTIKKEL  XI.  ØKONOMI  

 
§ 1.  Distriktsstyret skal senest 31. Oktober fastsette et budsjett for året som innehåller beregnede 
inntekter og utgifter inkludert kapitalforbruk. 
 
§ 2.  Distriktets regnskaper skal revideres minst en gang for hvert budsjettår av uavhengige revisor(-er) 
valgt av Distriktsstyret. Personen(e) skal være kvalifisert til å utføre slikt arbeid innen det lokale 
lovområde. Kopi av revisjonsberetningen skal sendes til daglig leder i KI og det berørte 
Distriktsstyre senest 31. Mars, og skal på forespørsel sendes til klubber og medlemmer i distriktet.  
 
§ 3. Distriktsstyret bestemmer den/de offisielle bank/er som brukes til å ivareta distriktets inntekter 
og utnevner også de personer som disponerer de økonomiske konti. 
 
§ 4. Distriktet skal følge alle statlige rapporteringskrav for økonomi, skatter, ansettelsesforhold og 
annen virksomhet. 
 
§  5.  Distriktet skal hvert år informere klubber, styrene i KI og KI-EF om distriktets økonomiske 
situasjon og på anmodning fremvise detaljer.  
 

ARTIKKEL  XII.  ØVRIGE MYNDIGHETER/ LOVKILDER 

 
§  1.  Distriktets lover, forskrifter og allmenne råd skal være i samsvar med alle sammenlignbare lover 
innen aktuelt lovområde.  
 
§ 2.  For hjelp i alle saker som ikke er omfattet i denne loven skal følgende dokumenter brukes i 
prioritert orden: 

Først    --Kiwanis International Bylaws 
Andre  --Kiwanis International Policies and Procedures 
Tredje —Kiwanis International European Federation Bylaws  
Fjerde —Distrikt Nordens Forskrifter og Almenne råd 
Femte —Roberts Rules of Order Newly Revised (siste utgave) 

 
 

ARTIKKEL  XIII.  ENDRINGER/TILLEGG 

 
§ 1.  

a. Klubber kan, ved majoritetsavstemming av klubbens medlemmer, forslå endringer i denne 
loven til behandling på årsmøtet forutsatt at forslagene blir sendt til Distriktssekretær minst 
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seksti (60) dager før årsmøtet. Endringer kan også foreslås av Distriktsstyret. 
 
b. Distriktssekretetæren skal minst tretti (30) dager før årsmøtet skriftlig informere alle klubber 

om alle innkomne endringsforslag. 
 
c. Endringer til denne loven kan vedtas med to tredjedels (2/3) flertall av årsmøtet. 

 
§ 2.  Denne loven og eventuelle endringer skal være i samstemmighet med Kiwanis Internationals 
lovverk og med ”Standardmalen for distriktslover”. Endringer som på forhånd er godkjent av Kiwanis 
International og funnet samstemmige kan umiddelbart tre i kraft hvis ikke annet angis. Endringer som 
ikke er samstemmige kan først tre i kraft etter godkjennelse fra styret i Kiwanis International.  
 
§ 3.  Dersom Kis lover endres på en måte som nødvendiggjør en revidering av ”Standardmalen for 
distriktslover”, skal Distriktsstyret foreta endringen av distriktsloven på neste planlagte styremøte og 
også informere klubber og medlemmer. 
 
 

ARTIKKEL XIV.  GYLDIGHET 

 
§ 1. Om noen bestemmelse i denne loven blir funnet ugyldig så gjelder fremdeles alle øvrige 
bestemmelser. 
 

 

ARTIKKEL XV.  REGISTRERING OG OPPLØSNING  

 
§ 1.  Distriktet skal tilhøre eller registrere seg hos lovbestemte myndigheter og skal opprettholde 
registreringen. 
 
§ 2. Dersom distriktet av ukjent årsak avslutter sin virksomhet skal siste Distriktsstyre sørge for korrekt 
fordeling av distriktets midler eller andre eiendeler ifølge gjeldende lov. Om Distriktsstyret ikke gjør 
dette skal styret i Kiwanis International gjøre dette.  
 

ARTIKKEL XVI.  GENERELLE BESTEMMELSER 

 

§ 1. Distriktet må ikke på noen måte utnyttes politisk, inklusiv samfunnspropaganda, i et forsøk på å 
påvirke lovgivningen og må heller ikke som distrikt delta aktivt i en kampanje for eller mot noen person.  
 

§ 2. Distriktets administrative år og budsjettår er 1.oktober til 30. september. 
 

  GODKJENNING OG IVERKSETTING 

 

Dersom distriktets lover blir endret skal en kopi av alle ønskede endringer og en kopi av den reviderte 
loven sendes til lovspesialisten i KI  (governance@kiwanis.org) for gransking, godkjenning og arkivering. 
Deretter blir distriktet informert når endringen er godkjent av KI. 
 

 
These bylaws were adopted (or amended) by the Kiwanis District of Norden on 09/05/2015. 
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Certified by:  Dag Gladsø, Distriktssekretær  
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