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ARTIKKEL II - FORMÅL OG STRUKTUR
Motto og mål for Kiwanis International er «serving the children of the world», og av det
fremgår at et av Kiwanis International – District Nordens hovedformål er å arbeide med
humanitære aktiviteter, fortrinnsvis med fokus på barn og unges oppvekstvilkår.
I tillegg utøves andre helserelaterte aktiviteter rettet mot aktuelle grupper, som f.eks. eldre
og funksjonshemmede.
District Norden inndeles i følgende divisjoner:
Akershus
Klubbene Drøbak, Nesodden, Nordby, Siggerud, Ski.
Buskerud
Klubbene Kongsberg og Numedal, Konnerud, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Svelvik, Øvre Eiker.
Indre Østland
Klubbene Eidsvoll, Elverum, Kongsvinger, Trondheim.
Sverige
Klubbene Karlskoga, Karlstad, Kristinehamn.
Sørlandet
Klubbene Arendal, Gjerstad, Kristiansand, Risør, Tvedestrand.
Telemark
Klubbene Bamble Konvalen, Langesund, Porsgrunn, Skien, Skien-Nora.
Vestfold
Klubbene Brunlanes, Holmestrand, Horten, Horten Freia, Larvik Bøken, Sandefjord, Sandefjord
Hvalen, Tønsberg, Tønsberg Blanca, Åsgårdstrand.
Vestlandet
Klubbene Askøy, Bergen-Fyllingsdalen, Haugesund, Haugesund Kaia og Sotra.
Viken
Klubbene Byrgin, Bærum, Oslo, Oslo Holmlia, Oslo St. Hallvard.
Østfold
Klubbene Askim, Fredrikstad, Halden, Kråkerøy, Moss, Moss Jalund, Rygge, Sarpsborg,
Strömstad, Våler.
Divisjoner inndeles fortrinnsvis med hensyn til geografiske og administrative forhold og består
normalt av høyst 10 klubber.
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ARTIKKEL IV - DISTRIKTSSTYRET
Dersom Viseguvernøren ikke kan stille på Distriktsstyremøte, kan aktuelle Divisjon velge en
erstatter til møtet.
Erstatteren er Neste Viseguvernør, eller kan velges blant tidligere Viseguvernører.
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ARTIKKEL V – KOMITEER
Anbefalte faste komitéer er angitt i KI Policies & Procedures, punkt 220.2.
Mandatdokumentene er å finne på distriktets nettsted www.kiwanis.no
Det henvises til gjeldene komitemandater.
Mandatdokumentene er å finne på distriktets nettsted www.kiwanis.no
I District Norden er det praksis at Guvernøren utpeker ledere for komiteene og at disse selv
velger sine medarbeidere, som siden godkjennes av Distriktsstyret.
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ARTIKKEL VI - ÅRSMØTER
I District Norden utpeker Guvernøren en møtedirigent som godkjennes av Årsmøtet.
I District Norden utpeker Guvernøren en person som skal være Distriktssekretærens
referenthjelper, og denne personen godkjennes av Årsmøtet.
I District Norden utpeker Guvernøren en parlamentariker som godkjennes av Årsmøtet og
som skal se til at saksbehandlingene gjennomføres i tråd med gjeldene regelverk.
Som parlamentariker velges fortrinnsvis et medlem fra Distriktets Lovkomite.
Prosjektkomiteen for det enkelte års konvent er District Nordens faste Fullmaktskomite.
Definisjon av «frie delegater»: Internasjonalt benyttes uttrykket «at-large-delegate». I
motsetning til en klubbdelegat som i henhold til Distriktslovens Artikkel VI - § 6 skal godkjennes
ved et sertifikat som er bevitnet av klubbens president og sekretær, er en «fri delegat»
stemmeberettiget på Distriktets Årsmøte i kraft av sitt verv som tillitsvalgt til sittende
Distriktsstyre eller som tidligere Guvernør. «Frie delegater» påvirker ikke respektive klubbers
rett til å sende opptil tre (3) klubbdelegater til hvert årsmøte.
Årsmøtet behandler normalt disse saker:
1.
Åpning
2.
Avdøde medlemmer minnes
3.
Hilsninger
4.
Konstituering
a)
Møtedirigent
b)
Parlamentariker
c)
Referent og protokollsignering
d)
Valgkomite
5.
Årsrapport for District Norden
6.
Årsrapport vedrørende internasjonalt arbeid
7.
Årsregnskap for foregående år
a)
Revisors beretning
b)
Ansvarsfrihet
8.
Årsregnskap for Stiftelsen Kiwanis International – District Nordens Fond
a)
Revisors beretning
b)
Ansvarsfrihet
9.
Regnskaps- og budsjettoversikt for inneværende år
10.
Valg av Guvernør, Neste Guvernør og Fremtidig Guvernør
11.
Valg av Styremedlem i Stiftelsen Kiwanis International – District Nordens Fond
12.
Valg av revisor
13.
Valg av distriktets kandidat for plasser i KI respektive KI-EF
a)
Styremedlem i Kiwanis International styre (om aktuelt)
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b)
Visepresident i Kiwanis International – European Federation (om aktuelt).
14.
Innkomne forslag
a)
XXXXXX
b)
YYYYYY
15.
Kontingent for neste år samt avgift til Årsmøtet
16.
Informasjon om ambisjonsnivå og budsjettkonsekvenser for kommende år.
Årsmøteregler
1. Stemmerett har klubbenes delegater, distriktets tillitsvalgte og alle tidligere
guvernører.
2. Tale- og forslagsrett har alle medlemmer av Kiwanis International - District Norden.
3. Bare skriftlige forslag som er kommet inn innen tidsfristen, skal behandles av Årsmøtet.
Evt. endrings- og eller tilleggsforslag må formuleres skriftlig, og leveres
distriktssekretæren før eller under debatten.
4. Ingen kan tale mer enn 3 minutter uten tillatelse fra møteleder eller et flertall av de
stemmeberettigede.
5. Ingen kan tale for annen gang i samme sak før alle andre som ønsker ordet har hatt
det. Møteleder avgjør om det kan svares på spørsmål.
6. Forslagsstiller skal ha førsteretten til å tale for sitt forslag hvis han/hun ikke overlater
ordet til en annen.
7. I en debatt skal man, så langt det er mulig, la annenhver taler for og imot komme til
ordet.
8. En kandidat kan ikke snakke for eller imot en sak og samtidig framsette forslag om å
avslutte debatten.
9. En kandidat som ikke har motkandidater, kan velges ved akklamasjon.
10. Antall avgitte stemmer utgjør grunnlaget for avgjørelsen om hvor mange som har
stemt, for eller i mot eller avstått.
11. Alle debatter bør være begrenset til 30 minutter.
12. Et forslag om å avslutte en debatt kan ikke framsettes før etter 10 minutters debatt,
eller når ingen flere ønsker ordet.
13. Dersom en delegat uttaler seg på en grov og utilbørlig måte, kan hvilken som helst
annen delegat påpeke dette, og møteleder skal da anmode den som har feilet om å
sette seg. Dersom den feilende fortsetter kan Årsmøtet vedta at vedkommende skal
forlate salen. I svært grove tilfeller kan Årsmøtet frata vedkommende retten til å være
delegat på resten av Årsmøtet, eller for all fremtid (Roberts Rules of Order).
14. Vanlige retningslinjer for Årsmøter, spesielt ”Roberts Rules of Order”, skal brukes av
parlamentariker der ovennevnte regler og Kiwanis International’s lover eller Policies
and Procedures ikke kan brukes.
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ARTIKKEL VII - NOMINASJON OG VALG AV TILLITSVALGTE
I Distrikt Norden skal valg av Viseguvernør og klubbens styre gjennomføres og innrapporteres
innen 5. mars.
Dette tidspunktet er valgt for at planlagte utdanningsaktiviteter (slik som f.eks. Distriktets
Motivasjonskonferanse) skal kunne gjennomføres.
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ARTIKKEL X - INNTEKTER
Beløpet til District Norden er NOK 570/medlem (Kiwanisåret 2017-2018).
Fakturaen som Distriktskassereren sender til klubber inkluderer tilsvarende medlemsavgifter til
KI - US$ 52, og KI-EF - € 8,35.
Beløpet til District Norden er NOK 40/medlem/måned (Kiwanisåret 2017-2018).
Fakturaen som Distriktskassereren sender til klubber inkluderer tilsvarende medlemsavgifter
till KI og KI-EF.
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ARTIKKEL XI - ØKONOMI
Økonomisk resultat jevnført med fastsatt budsjett fremlegges av Distriktskassereren ved hvert
distriktsstyremøte.
Distriktsstyret kan ved behov fastsette nytt, revidert budsjett.
Informasjon til klubber gjennomføres gjennom Distriktsstyrereferater, og en fullstendig
redegjørelse under Årsmøtet.
ARTIKKEL XII. ØVRIGE MYNDIGHETER/LOVKILDER
Bakgrunn: Norske myndigheter krever at alle foreninger/organisasjoner i sine
vedtekter/forskrifter minst skal ha nedfelt foreningens/organisasjonens formål
Kiwanis International - District Nordens formål fremgår av Artikkel II, § 3.
ARTIKKEL XV - REGISTRERING OG OPPLØSNING
Bakgrunn: Norske myndigheter krever at alle foreninger/organisasjoner i sine
vedtekter/forskrifter minst skal ha nedfelt bestemmelser om disponering av
foreningens/organisasjonens verdier (finanser og eiendeler) ved avvikling.
Registrering av distriktet skjer ved Brønnøysundregistrene og for svenske klubber ved
Bolagsverket.
Ved avvikling/nedleggelse av Distriktet (klubben) skal verdier som står på Distriktets
(klubbens) driftskonto og på Distriktets (klubbens) humanitærkonto (herunder andre
Kiwanisrelaterte eiendeler fratrukket gjeld) overføres/utbetales til et humanitært prosjekt
som vedtas av minst ¾ flertall av det styret som er valgt i avviklings/nedleggelsesåret,
Stiftelsen Kiwanis International - District Nordens Fond eller Kiwanis International Foundation.

