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Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge. 
 (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50). 
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1. Stemmerett har klubbenes delegater, distriktets tillitsvalgte og alle tidligere guvernører. 

Tale- og forslagsrett har alle medlemmer av Kiwanis International District Norden. 

2. 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. 

3. Ingen kan tale mer enn 3 minutter uten tillatelse fra møteleder eller et flertall av de 

stemmeberettigede. 

4. 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. 

5. Forslagsstiller skal ha førsteretten til å tale for sitt forslag hvis han/hun ikke overlater 

ordet til en annen. 

6. I en debatt skal man, så langt det er mulig, la annenhver taler for og imot komme til 

ordet. 

7. En kandidat kan ikke snakke for eller imot en sak og samtidig framsette forslag om å 

avslutte debatten. 

8. En kandidat som ikke har motkandidater, kan velges ved akklamasjon. 

9. Antall avgitte stemmer utgjør grunnlaget for hvor mange som har stemt, for eller imot, 

eller avslått å stemme.  

10. Alle debatter bør være begrenset til 30 minutter. 

11. Et forslag om å avslutte en debatt kan ikke framsettes før etter 10 minutters debatt, eller 

når ingen flere ønsker ordet. 

12. 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). 

13. Vanlige retningslinjer for årsmøter, spesielt ”Roberts Rules of Order”, skal brukes av 

parlamentariker der ovennevnte regler og Kiwanis International’s lover eller Policies and 

Prosedures ikke kan brukes. 
 
 
 
 
 


