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STADGAR för KIWANIS INTERNATIONAL - DISTRICT NORDEN 
 

ARTIKEL I - DEFINITIONER 

§ 1. Där följande termer förekommer i dessa stadgar gäller följande betydelser. Med ”klubb” menas 
en klubb med accepterad status vilket från till annan definieras av Kiwanis International och med ”aktiv 
medlem” menas en medlem som innehar accepterad status i hans/hennes klubb. Men bestämmelser 
om att meddela klubbar om möten, ändringar, beslut och betalning av klubbs ekonomiska skyldigheter 
gäller alla chartrade klubbar oavsett om de har accepterad status eller inte.  

 

ARTIKEL II – SYFTE OCH STRUKTUR 

§ 1. Organisationens namn skall vara Kiwanis International – District Norden. 

 
§ 2.  Distriktets geografiska omfattning skall begränsas till Danmark, Norge och Sverige. Vare sig 
distriktets namn eller geografiska omfattning får ändras utan tillåtelse av styrelsen i Kiwanis 
International. 
 
§ 3. Målen för distriktet skall i förta hand vara att hjälpa Kiwanis klubbar, Kiwanis International (KI-
EF) och Kiwanis International (KI) att utveckla Kiwanis mål, policy och strategiska mål samt speciellt att 
samverka med KI vad gäller: 

 Att bilda nya klubbar och stärka existerande klubbar 

 Att förmedla utbildning till klubbar 

 Att stödja eventuella barn- och ungdomsprogram samt globala kampanjer för barn till och 
genom klubbar. 

 
Distriktet skall också främja distriktets klubbars intressen gentemot KI och KI-EF. 
 
§ 4. Distriktets område indelas i divisioner. Divisionernas geografiska gränser skall definieras av 
Distriktsstyrelsen i distriktets föreskrifter. 
 
§ 5. Varje klubb inom distriktets gränser är medlem i distriktet och är berättigad till alla rättigheter, 
privilegier och ansvar som följer av detta. 
 

ARTIKEL III - STYRELSELEDAMÖTER 

§ 1. 

a. Distriktets styrelseledamöter skall vara Guvernör, Näste Guvernör, Föregående Guvernör, 
Framtida Guvernör, Distriktssekreterare, Distriktskassör och en Viceguvernör för varje division. 

b. Inga andra styrelseledamöter än Distriktssekreterare och Distriktskassör kan kombineras i en 
och samma person. 

c. Efter valet och fram till dess att funktionen tillträds kan titeln för den kommande positionen 
användas med tillägget ”vald”. 

 

§ 2. Varje styrelseledamot skall vara en aktiv medlem av en klubb i distriktet. Varje Viceguvernör 
skall vara medlem av en klubb i den division där han väljs. Guvernör, Näste Guvernör och Framtida 
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Guvernör skall ha ett fläckfritt brottsregister som kontrolleras och verifieras av KI. 

 

§ 3. Mandattiden för distriktets styrelseledamöter är som följer eller tills deras efterträdare är 
vederbörligen valda och kvalificerade. Mandattiden börjar den 1 oktober. 

a. Varje Viceguvernör tjänstgör i en period om antingen ett (1) eller två (2) år vilket bestäms av 
varje enskild division vid valmötet. 

b. Alla andra styrelseledamöter skall tjänstgöra i en period om ett (1) år om inte annat anges. 

 

§ 4. Varje styrelseledamot har skyldigheten och ansvaret för att: 
a. Stödja KI-EF och KI mål och syften. 
b. Främja klubbarnas intressen inom distriktet. 
c. Utföra sådana uppgifter och ansvar som för närvarande beskrivs eller som förändras i stadgar, 

föreskrifter och allmänna råd inom KI, KI-EF och distriktet eller sådant som tilldelas av 
distriktsstyrelsen. 

d. Aktivt stödja genomförandet av distriktets växtansträngningar i samband med KI strategiska 
tillväxtplan. 

e. Aktivt stödja program som understryks av KI och KI-EF, sådana som ledarskapsutbildning inom 
hjälpverksamhet och globala kampanjer för barn. 

f. Närvara vid alla möten som krävs av distriktet. 
g. När helst det är möjligt delta i KI-EF och KI konvent. 

 
§ 5.  Guvernören har därutöver följande uppgifter och ansvar att: 

a. Vara verkställande direktör för distriktet under ledning och insyn av KI styrelse. 
b. Vara ansvarig för planeringen och utveckling av allmänna programmet för distriktets 

konvent och konferenser i samverkan med distriktsstyrelsen. 
c. Leda alla årsmöten och möten i distriktsstyrelsen. 
d. Delta i alla årsmöten och andra möten som krävs av KI eller KI-EF. 
e. Svara för genomförandet av distriktets växtansträngningar i samband med KI strategiska 

tillväxtplan. 
f. Aktivt stödja KI program för utveckling av ledarskap hos ungdomar och barn och svara för 

uppföljning av dessa program på lokal, division och distriktsnivå. 
 

§ 6.  Näste Guvernören har därutöver följande uppgifter och ansvar att: 
a. Delta i alla möten som krävs av KI för Näste Guvernörer, inklusive Näste Guvernörers 

träningskonferens och internationella konventet. 
b. Delta i alla årsmöten och andra möten som krävs av KI-EF. 
c. Vara ansvarig för utbildning av Viceguvernörer och ordföranden i distriktets kommittéer, för att 

klubbars utbildningsprogram genomförs och för utbildningsaktiviteter vid distriktets konvent. 
d. Stödja Guvernören i hans/hennes roll som styrelseledamot i KI-EF. 

 
§ 7 Framtida Guvernör har därutöver uppgift och ansvar att prioritera sin upplärning, utbildning och 
planläggning och andra aktiviteter med fokus på kunskap, ledarskap och tillväxt som ett led i att senare 
tillträda som Näste Guvernör och Guvernör. Detta inkluderar deltagande i utbildning av kommande 
styrelseledamöter. 
 
§ 8. Föregående Guvernör skall vara en resurs för Guvernör och distriktsstyrelsen. 
 
§ 9.  Distriktssekreterare har därutöver skyldigheter och ansvar att: 

a. Biträda Guvernör och distriktsstyrelse i att bedriva verksamheten i distriktet. 
b. Förvara distriktets arkiv och alla protokoll. 
c. Leda distriktskontoret med dess eventuella delar och under överinseende av distriktsstyrelsen 
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välja och handleda medhjälpare. 
d. Vidaresända till berörda styrelseledamöter, kommittéer eller medlemmar all korrespondens från 

KI-EF och KI samt samarbeta med Guvernör om insändning av alla rapporter som begärs av KI-EF 
och KI. 

e. Delta i och föra protokoll vid distriktsstyrelsemöten och årsmöten i distriktet. 
f. Sammanställa och presentera distriktets årsrapport för årsmötet och i övrigt ta fram de rapporter 

som Guvernör eller distriktsstyrelsen önskar. 

 
§ 10.  Distriktskassör har därutöver skyldigheter och ansvar att: 

a. Vara medlem av finanskommittén I distriktet. 
b. Svara för den ekonomiska bokföringen för distriktet och sponsrade organisationer i enlighet 

med distriktsstyrelsens regler och vara ansvarig för interna kontrollsystem vad gäller 

mottagning, förvaring och utbetalning av medel. 
c. Svara för att bokföringen alltid är tillgänglig för Guvernör, distriktsstyrelse och revisor. 

d. Vara rådgivare till och regelbundet avge rapport till distriktsstyrelsen vad gäller ekonomiska 
situationen i distriktet och dess sponsrade organisationer. 

e. Lämna ekonomisk rapport vid årsmöte. 
 

§ 11.  Viceguvernörer har därutöver skyldigheter och ansvar att: 
a. Utföra de uppgifter som följer av att vara styrelseledamot i distriktsstyrelsen. 
b. Ge stöd och hjälp till klubbarna i sin division. 
c. Planera och leda divisionsmöten under överinseende av distriktsstyrelsen. 
d. Biträda Guvernören och distriktsstyrelsen med att kommunicera ut och genomföra distriktets mål 

och planer inom sin division. 
e. Rapportera till Guvernören om förhållanden och klubbars aktiviteter inom sin division. 
f. Besöka varje klubb i divisionen så många gånger som krävs av distriktet. 
g. Under perioden som Pågående Viceguvernör säkerställa utbildning av pågående styrelser i 

klubbarna.  

 

ARTIKEL IV- DISTRIKTSSTYRELSE 

§ 1. Distriktets styrelse skall bestå av Guvernör, Näste Guvernör, Föregående Guvernör, Framtida 
Guvernör, Distriktssekreterare, Distriktskassör och en Viceguvernör för varje division. 

 

§ 2. Ledning och kontroll av de distriktets angelägenheter, som inte är specificerade i dessa stadgar, 

utövas av distriktsstyrelsen under övervakning av styrelsen i KI. Distriktsstyrelsen kan anta 

kompletterande föreskrifter och allmänna råd under förutsättning att de inte strider mot någon 

överordnad lag/stadga eller högre nationell dokumentation. 
 

§ 3. Distriktets styrelse skall genomföra minst två (2) ordinarie möten varje år, varav ett före den 31 

oktober på plats och tid som bestäms av Guvernör. Om första mötet hålls före 1 oktober träder alla 

beslut i kraft först efter 1 oktober om inte annat anges. 
 

§ 4. Särskilt styrelsemöte kan inkallas av Guvernören eller av två tredjedelar (2/3) delar av hela 

styrelsen. 
 
§ 5. Om nationell lag och föreskrifter tillåter så kan distriktsstyrelsen genomföra möten och fatta 
beslut under vilken metod som helst som medger deltagarna att simultant tala med varandra eller på 

annat sätt som nationell lag och föreskrifter tillåter. Medverkan i sådant möte räknas som närvaro. 
Normala regler och rutiner för distriktsstyrelsemöten skall användas om inte distriktsstyrelsen 
bestämmer annat. 
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§ 6. Distriktssekreteraren skall skriftligen meddela samtliga medlemmar av 

distriktsstyrelsen och Verkställande Direktören i KI dag, tid och plats för alla ordinarie styrelsemöten 
minst tre (3) veckor före mötet och för särskilt möte minst tre (3) dagar i förhand. 

 

§ 7. Om Guvernören (eller Tillförordnad Guvernör) inte är närvarande vid mötet utser 
distriktsstyrelsen en av medlemmarna att vara ordförande. 

 
§ 8. Hälften (½) av distriktsstyrelsens samtliga medlemmar är beslutsmässigt antal och de 
närvarande beslutar med enkel majoritet i alla ärenden om inte annat krävs i dessa stadgar. 

 

§ 9. Distriktssekreteraren skall inom trettio (30) dagar efter ett styrelsemöte sända utkast till protokoll 
eller minnesanteckningar över vidtagna åtgärder till KI och kopia skall delges klubbarna i distriktet. 

Distriktet skall delge KI en kopia av det officiella protokollet från varje styrelsemöte trettio (30) dagar 
efter distriktsstyrelsen godkännande.   

 

ARTIKEL V - KOMMITTÉER 

§ 1. Namn, organisation och uppgifter för fasta kommittéer skall vara i överensstämmelse med det 
som beskrivs i dokumentation från KI. 
 
§ 2. De fasta kommittéerna skall samarbeta med motsvarande kommittéer i KI-EF och KI. 
 
§ 3. Guvernören kan, med distriktsstyrelsens godkännande, sätta samman speciella kommittéer. 
 
§ 4. Guvernören skall, med distriktsstyrelsens godkännande, utse alla kommittéordförande och 
medlemmar. 
 
§ 5. Guvernören skall som medlem kunna delta i alla distriktes fasta eller speciella kommittéer. 
 
§ 6. Alla kommittémedlemmar kan utbytas av Guvernören. 
 

ARTIKEL VI - ÅRSMÖTE 
§ 1. Under det administrativa året skall det genomföras ett (1) ordinarie årsmöte på plats och tid, 
mellan 15 mars och 15 september, som överenskoms mellan distriktsstyrelsen och KI styrelse. Årsmötet 
kan inte hållas under den period som avgränsas av trettio (30) dagar före, under eller efter det att KI-EF 
och KI konvent genomförs, om inte annat godkänns av respektive styrelse(r). Om KI-EF eller KI årliga 
konvent anordnas inom distriktets geografiska gränser får distriktet genomföra sitt konvent i 
samverkan med dessa. I sådant fall får inte distriktes formella möten genomföras under KI-EF eller KI 
årsmötesdelar.  

 

§ 2. På begäran av en majoritet av klubbar i distriktet som anses ha accepterad status eller på 

begäran från tre fjärdedelar (3/4) av distriktsstyrelsens medlemmar skall Guvernören kalla till extra 
årsmöte. 

 
§ 3. Distriktssekreteraren skall sända officiell kallelse till årsmöte till samtliga klubbar och till den 
Verkställande Direktören i KI minst sextio (60) dagar före datum då årsmötet skall genomföras och 
kallelse till extra årsmöte minst trettio (30) dagar före dess datum. 

 

§ 4. Distriktsstyrelsen skall ha absolut överinseende och ledning av alla årsmöten. 

 
§ 5. Till varje årsmöte skall Guvernören utse en fullmaktskommitté och en valkommitté, vardera 
bestående av minst tre (3) medlemmar. Alla medlemmar av valkommittén skall vara delegater eller 
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obundna delegater. 
 
§ 6. Vid varje årsmöte är klubbar i distriktet berättigade till plats för upp till tre (3) delegater. Två 

(2) av dessa delegater bör vara klubbens President och Pågående President. Klubbarna kan även 
nominera tre (3) ersättare som träder in om någon delegat är frånvarande. Klubbars delegater och 
ersättare skall vara aktiv medlem i de klubbar de representerar. Dessutom kan en Viceguvernör eller 
Tidigare Viceguvernör representera vilken klubb som helst inom sin division om denne inte har tre (3) 
delegater. Delegater och ersättare skall väljas före årsmötet och valet skall bestyrkas av Presidenten 

och Klubbsekreteraren och meddelas till Distriktssekreteraren. Viceguvernör eller Tidigare 
Viceguvernör som representerar en klubb kan godkännas av fullmaktskommittén eller person som 
denne utser.  
 

§ 7. Delegater från en nyligen organiserad Kiwanis klubb skall beviljas fullständiga rättigheter vid 
distriktets årsmöte efter det att charter har godkänts av styrelsen i KI även om detta inte formellt har 
överlämnats till klubben.  

 
§ 8. Alla styrelseledamöter och Tidigare Guvernörer i distriktet som är aktiva medlemmar i en klubb 
i distriktet skall vara obundna delegater vid alla distriktets årsmöten. 
 

§ 9. För att bli godkänd måste en delegat ha betalat registreringsavgift för konventet om sådan 
krävs. 

 
§ 10. Röstning genom fullmakt eller rösning genom insänd röst är inte tillåtet. 
 

§ 11. Distriktsstyrelsen kan fastsälla en registreringsavgift för årsmöte som skall betalas av alla 
personer som är närvarande vid detta. Behållningen som tas in från sådan registreringsavgift får 

endast användas efter godkännande av distriktsstyrelsen. 
 

§ 12. Under hela konventet deltagarna kan föreslå, diskutera och anta resolutioner och föreslå 
åtgärder som berör KI-EF och KI. Deltagarna skall också överväga och agera utifrån frågor som sänts 
till konventet från KI-EF eller KI. 
 

§ 13. Om Guvernören inte är närvarande vid årsmöte skall distriktsstyrelsen utse någon 
styrelseledamot till att leda mötet.  
          
§ 14. Ett årsmöte är beslutsmässigt när de officiella delegaterna representerar minst en tredjedel 

(1/3) av det totala antalet klubbar i distriktet och för beslut i alla angelägenheter krävs majoritet av 
alla avgivna röster om inte annat krävs enligt dessa stadgar. 
 

§ 15. Inom trettio (30) dagar efter årsmöte skall Distriktssekreteraren sända en rapport, godkänt av 
Guvernör, över tagna beslut till Verkställande Direktören i KI. Kopia av rapporten skall delges 
distriktets klubbar.  
 
§ 16. Om distriktsstyrelsen tar beslut om att det råder en sådan kritisk situation i distriktet att 

årsmötet måste inställas skall distriktsstyrelsen omedelbart informera KI-EF, KI och distriktets klubbar 
och välja någon av följande procedurer för att behandla alla ärenden som normalt skulle ha 
behandlats vid årsmöte. I första hand bör årsmötet omplaneras. Alternativt kan man kalla till ett möte 
med alla personer som har statusen obundna delegater vid distriktets konvent och då är en majoritet 

av dessa beslutsmässiga. 
 
§ 17. Det officiella programmet som godkänts av distriktsstyrelsen skall vara gällande dagordning för 
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alla sammanträden. Ändringar i programmet för årsmötet kan beslutas av en majoritet av närvarande. 
 
§ 18. Resolutioner 

a. Förslag till beslut/uttalande i ett ärende kan sändas, efter majoritetsbeslut i en klubb eller 
dess styrelse, till Distriktssekreteraren minst sextio (60) dagar före datum för årsmöte. Förslag 
till beslut/uttalande kan också läggas fram av distriktsstyrelsen. 

b. Alla förslag till beslut/uttalande skall sändas till distriktets stadgekommitté för övervägande 
och därefter förslag till distriktsstyrelsen. Kommittén får modifiera, kombinera, redigera eller 

bestämma att inte acceptera klubbars förslag. Distriktsstyrelsen skall ha högsta 
beslutanderätten över vilka resolutioner som skall behandlas vid konventet. 

c. Distriktssekreteraren skall senast trettio (30) dagar före årsmötet delge alla klubbar i distriktet 
kopior på alla föreslag till beslut/uttalande. 

d. Beslut/uttalande antas med enkel majoritet av de röster som avges av de närvarande med 
undantag av de som föreslagits av distriktsstyrelsen mindre än sextio (60) dagar i förväg, vilka 
kräver två tredjedels (2/3) majoritet för att antas. 

 
§ 19. Årsmötet skall besluta om stående regler för mötets genomförande. 

 

ARTIKEL VII - NOMINERING OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

§ 1. Val av styrelseledamöter, med undantag av de som på annat sätt anges i dessa stadgar, skall ske 
på årsmöte. Det officiella programmet för konventet skall ange tid och plats för valen.  
 
§ 2. Distriktssekreterare och Distriktskassör som börjar som styrelseledamot 1 oktober skall utses av 
vald Näste Guvernör med godkännande av vald pågående distriktstyrelse. 
 
§ 3. Nominering- och valproceduren för styrelseledamöter som skall väljas på årsmötet är som följer: 

a. Näste Guvernör skall vara den ende kandidaten att väljas som Guvernör och Framtida Guvernör 
skall vara den ende kandidaten för val som Näste Guvernör. 

b. Alla kvalificerade kandidater till styrelsebefattning som skall väljas på årsmötet skall lämna 
skriftligt meddelande om kandidatur till Distriktssekreteraren minst sextio (60) dagar före 
årsmötet. 

c. Kvalificerade kandidater som Guvernör, Näste Guvernör och Framtida Guvernör skall: 

 Sända in en undertecknad överenskommelse till KI om att fullgöra de uppgifter som 
befattningen kräver. 

 Ha fläckfritt brottsregister som kontrolleras och verifieras av KI. 
d. Före val skall Distriktssekreteraren meddela årsmötet vilka kvalificerade kandidater som finns. 
e. Ingenting i denna artikel begränsar rättigheten att godkända delegater direkt anmäler 

kvalificerade kandidater under förhandlingarna på årsmötet. 
f. Det krävs enkel majoritet för val av befattningshavare vid konvent. Om ingen av de nominerade 

kandidaterna når majoritet skall ny omröstning ske omedelbart där den kandidat som fått minst 
antal röster tas bort från den förnyade omröstningen. Förfarandet fortsätter tills en kandidat får 
majoritet. 

g. Sluten, skriftlig omröstning används endas om det finns två (2) eller fler kandidater till samma 
befattning. 

h. Kumulativ röstning är inte tillåten. 
 
§ 4. Uppgifter för fullmaktskommitté och valkommitté 

a. Fullmaktskommittén skall kontrollera alla delegater och besluta om eventuellt godkännande av 
delegater som inte tidigare anmälts av sin klubb. Före innan val genomförs skall 
fullmaktskommittén rapportera antalet godkända delegater till Distriktssekreteraren och 
valkommittén och, på begäran, tillhandahålla en lista över dessa. 
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b. Valkommittén skall ha ansvaret för den allmänna övervakningen av valen, se till att röstsedlar 
finns och direkt rapportera till årsmötet resultatet av omröstningar. En skriftlig rapport skall 
undertecknas av en majoritet av kommitténs medlemmar. 

 
§ 5. Val av Viceguvernör och Näste Viceguvernör 

a. Varje division skall självständigt besluta om tjänstgöringsperioden för Viceguvernör och Näste 
Viceguvernör skall vara ett (1) eller två (2) år. 

b. Viceguvernören i varje division skall, tidigast under första veckan i det administrativa året och 
senast vid det konvent som föregår utgången av Viceguvernörens tjänstgöringsperiod ordna ett 
möte med syfte att välja Viceguvernör och Näste Viceguvernör för nästa period. Tid och plats för 
mötet bestäms av Viceguvernören. Presidenten i varje klubb i divisionen skall meddelas minst tio 
(10) dagar i förväg. Tidigare Guvernörer och Tidigare Viceguvernörer som är aktiva medlemmar i 
en klubb i divisionen och även klubbmedlemmar som inte är delegater skall också inbjudas till 
mötet med yttranderätt men inte rösträtt. 

c. Varje klubb i divisionen är berättigad till upp till tre (3) delegater av vilka två (2) skall vara 
klubbens President och Pågående President och kan nominera tre (3) ersättare som träder in om 
någon delegat inte är närvarande. Alla klubbdelegater och deras ersättare skall vara aktiva 
medlemmar. 

d. Delegater från åtminstone en majoritet av klubbarna i divisionen gör att mötet blir 
beslutsmässigt. 

e. Viceguvernören leder valen såvida inte han/hon själv är en av kandidaterna. Om den som skall 
hålla mötet inte är närvarande eller hindrad att leda skall mötet välja en av delegaterna till att 
genomföra valen. 

f. Ingen individ skall betraktas som kandidat som Viceguvernör eller Näste Viceguvernör utan att 
han/hon först sagt sig villig och lovat att påta sig de uppgifter och ansvar som följer av 
befattningen. 

g. Näste Viceguvernören skall vara den ende kandidaten till befattningen Viceguvernör. Men, inget 
hindrar direkt nominering av kvalificerade kandidater under mötet. 

h. Sluten, skriftlig omröstning används endas om det finns två (2) eller fler kandidater till samma 
befattning. Det krävs enkel majoritet för val av befattningshavaren. Om ingen av de nominerade 
kandidaterna når majoritet skall ny omröstning ske omedelbart där den kandidat som fått minst 
antal röster tas bort från den förnyade omröstningen. Förfarandet fortsätter tills en kandidat får 
majoritet. Om valutgången blir lika avgör Viceguvernören med utslagsröst. 

i. Mötesledaren rapporterar omedelbart valresultaten till Distriktssekreteraren som rapporterar 
till KI. 

j. Näste Viceguvernör är inte förtroendeman inom distriktet. 
 

ARTIKEL VIII - VAKANSER BLAND STYRELSELEDAMÖTERNA 
§ 1.  Om befattningen som Guvernör, Näste Guvernör eller Framtida Guvernör blir vakant under ett 
verksamhetsår skall distriktsstyrelsen med enkel majoritet fylla vakansen med en kvalificerad Tidigare 
Guvernör, en Viceguvernör eller Tidigare Viceguvernör. 
 
§ 2.  Om befattningen som Föregående Guvernör blir vakant under ett verksamhetsår skall den 
kvalificerade medlem som närmast före vakansen innehade positionen automatiskt bli Föregående 
guvernör om han/hon är villig. 

 
§ 3.  Om befattningen som Distriktssekreterare eller Distriktskassör blir vakant under 
verksamhetsåret skall Guvernören med distriktsstyrelsens medgivande utse en kompetent medlem från 
någon klubb i distriktet att fylla vakansen. 
 
§ 4. Om en vakans för Viceguvernör uppstår under verksamhetsåret skall fyllas enligt följande: 

a. Om kvarvarande tjänstgöringsperiod är ett år eller mindre skall en kvalificerad medlem från en 
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klubb i samma division väljas med majoritet av distriktsstyrelsen för att inneha befattningen för 
resterande del av perioden. 

b. Om kvarvarande tjänstgöringsperiod är mer än ett (1) år skall distriktet meddela klubbarna i 
divisionen att en ersättare för Viceguvernören kan väljas på ett divisionsmöte inom sextio (60) 
dagar efter det att vakansen uppstod. Om inte ersättare väljs av divisionen skall en kvalificerad 
medlem i samma division med majoritet väljas av distriktsstyrelsen. 

 
§ 5. Om val av befattningshavare till någon position inom distriktet av någon anledning inte kan 
genomföras kan distriktsstyrelsen förklara befattningen vakant och därefter fylla vakansen på sätt som 
anges i dessa stadgar. 
 

§ 6. Om, efter val och före 1 oktober, någon pågående styrelseledamot inte har möjlighet att 

tjänstgöra det år för vilket han/hon är vald skall den pågående distriktsstyrelsen tillsätta befattningen 

som om den är vakant på sätt som anges i dessa stadgar. Uppstår hinder eller oförmåga hos en vald 
Guvernör att tjänstgöra det år för vilket han/hon är vald skall detta i första hand avgöras av två 
tredjedels (2/3) majoritet av hela den pågående distriktsstyrelsen.   
 
§ 7. Om Guvernören tillfälligt är oförmögen att arbeta och inte kan fullfölja sina skyldigheter skall 

distriktsstyrelsen med majoritet från hela styrelsen välja en kvalificerad Tidigare Guvernör, 

Viceguvernör eller Tidigare Viceguvernör som Tillförordnad Guvernör till dess att Guvernören är i stånd 
att tjänstgöra igen. Så länge Guvernören är arbetsoförmögen är den Tillförordnade Guvernören 
verkställande direktör för distriktet och tillerkänns alla skyldigheter, ansvar och bestämmanderätt som 

tillskrivs Guvernör i enlighet med dessa stadgar och stadgarna i KI-EF och KI. Om det efter sextio (60) 
dagar är uppenbart för distriktsstyrelsen att Guvernören fortsatt förblir arbetsoförmögen och därför 

inte kan återta sina skyldigheter kan distriktsstyrelsen förklara befattningen som Guvernör som vakant 
och vakansen skall då fyllas på sätt som anges i dessa stadgar. 

 

ARTIKEL  IX  -  DICIPLINÄRA ÅTGÄRDER MOT BEFATTNINGSHAVARE 

§ 1. Om Guvernören eller två tredjedelar (2/3) av distriktsstyrelsen påstår att en styrelseledamot 
underlåter att utföra sina uppgifter skall distriktsstyrelsen utreda påståendet och avgöra ärendet vid ett 

möte inom fyrtiofem (45) dagar efter det att en undersökning genomförts eller så snart det är möjligt. 

Skriftligt meddelande om påståendet, utredning och möte skall ges till den anklagade ledamoten minst 
trettio (30) dagar före mötet. Den anklagade ledamoten skall tillåtas delta i mötet och presentera ett 
försvar.  Om påstående bedöms korrekt av inte mindre än två tredjedels (2/3) majoritet av hela 
styrelsen skall befattningen förklaras vakant. 
 

§ 2. 
a. ”Ett uppförande som inte anstår en medlem av Kiwanis-familjen” definieras i KI policy som ett 

uppförande som: 
 Är oförenligt med det bästa för allmänheten och för medlemmar av Kiwanis-familjen eller 
 tenderar att skada Kiwanis ställning i det lokala eller globala samhället. 

b. Om ett påstående om ”uppförande som inte anstår en medlem av Kiwanis-familjen” riktas mot 
en styrelseledamot och som påstås ha inträffat när han/hon var engagerad i samband med sina 

uppgifter som befattningshavare i distriktet skall Guvernören omedelbart begära att från KI få en 
detaljerad beskrivning av proceduren som skall följas av distriktet och utse en särskild utredare 
för att undersöka saken. Om ett påstående riktas mot Guvernören skall ärendet hänskjutas till 
Kiwanis Internationella President och Verkställande Direktören vid KI för att hanteras inom 
proceduren som gäller för Kiwanis internationella befattningshavare. Om undersökningen 

resulterar i att det finns rimliga skäl till påståendet skall Guvernören meddela den anklagade 
ledamoten och överlämna ärendet till distriktsstyrelsen för att genomföra en förhandling för att 

avgöra frågan. Styrelsen skall sammanträda och därefter meddela sitt beslut om den anklagade 
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ledamoten är skyldig eller inte skyldig till ”opassande uppförande” och baserat på beslutet ange 
den lämpliga disciplinära åtgärden enligt följande: Rådgivning, en muntlig eller skriftlig 
anmärkning, avstängning eller entledigande. 

c. Om antingen den anklagade ledamoten eller den särskilde utredaren tror att delar av 
undersökningen var felaktig eller att beslutet var inkorrekt har båda parter rätt att skriftligt 
begära omprövning hos distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen avgör det slutliga beslutet. 

d. Om det under någon del i processen rörande ”opassande uppförande” upptäcks möjliga 
kriminella förseelser skall detta anmälas till behörig myndighet. 

e. Allt material, fakta och annan information som sammanhänger med undersökningen, beslutet 
och överprövningen (om sådan genomförts) skall hela tiden behandlas konfidentiellt av alla 
parter och personer som varit inblandad i någon del av processen. 

f.  Distriktet skall behålla alla officiell dokumentation i frågan (Rapport om påståendet, 

utredningsrapporten, förhörsanteckningar, styrelsens rapport och anteckningar om överprövning 
(om sådan genomförts)) i konfidentiellt arkiv/fil så länge som krävs enligt gällande lag och delge 
KI kopior som där förvaras i konfidentiellt arkiv/fil. 

 
§ 3. Om distriktet anställer Distriktssekreteraren eller Distriktskassören eller annan styrelseledamot 
ersätter beslutade anställningsförhållande de åtgärder som kan vidtas. 
 

§ 4.  Om en styrelseledamot i distriktet skiljs från sin befattning på grund av ”Ett uppförande som inte 
anstår en medlem av Kiwanis-familjen” eller för underlåtenhet att utöva befattningen som 

styrelseledamot kan distriktsstyrelsen förklara individen oförmögen att inneha en förtroendepost eller 
utnämning i framtiden. 
 

ARTIKEL  X – INTÄKTER 

§ 1. Alla klubbar skall betala avgift för varje aktiv klubbmedlem till distriktet med ett belopp som 
bestäms med två tredjedels (2/3) majoritet på årsmötet. Avgiften skall grundas på klubben årlig 
medlemsrapport till KI den 30 september och gäller då som årsavgift efter 1 oktober med betalningsfrist 
30 november. 
 
§ 2. Avgiften för nya medlemmar från föregående år betalas med ett belopp som bestäms av 
distriktsstyrelsen. 
 
§ 3. Distriktsstyrelsen får fastställa registreringsavgifter för distriktskonferenser och andra möten.  
 
§ 4. Inga ekonomiska åtaganden än de intäkter som föreskrivs i denna artikel får läggas på klubbarna, 
förutom sådana som tagits in i dessa stadgar eller beslutad med två tredjedels (2/3) majoritet vid 
årsmöte. 
 

ARTIKEL XI – EKONOMI 

§ 1. Distriktsstyrelsen skall senast 31 oktober fastställa en budget för året innehållande beräknade 
intäkter och utgifter inklusive kapitalförbrukning. 
 
§ 2. Distriktets bokföring skall revideras åtminstone en gång under varje budgetår av oberoende 
revisor(-er) som valts av distriktsstyrelsen. Personen(na) skall vara kvalificerade att utföra sådant arbete 
inom aktuellt lagområde. Kopia på revisionsberättelsen skall sändas till Verkställande Direktören i KI och 
berörd distriktsstyrelse senast 31 mars och skall på begäran delges klubbar och medlemmar i distriktet. 
 
§ 3. Distriktsstyrelsen beslutar om den/de officiella bank/er som används för förvaringen av 
distriktets tillgångar och utser de personer som disponerar ekonomiska konton. 
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§ 4. Distriktet skall följa alla statliga rapporteringskrav för ekonomi, skatter, sysselsättning och annan 
verksamhet. 
 
§ 5. Distriktet skall årligen informera klubbar, KI-EF och KI styrelse om distriktets ekonomiska 
situation och på begäran visa detaljer. 
 

ARTIKEL XII – ÖVRIGA MYNDIGHETER/REGELKÄLLOR 

§ 1. Distriktets stadgar, föreskrifter och allmänna råd skall överensstämma med alla tillämpliga lagar 
inom aktuellt område. 
 
§ 2. För stöd i alla ärenden som inte särskilt redovisas i dessa stadgar skall följande dokument 
användas i prioritetsordning för att avgöra sådant ärende: 
I första hand KI Bylaws 
I andra hand KI Policies and Procedures 
I tredje hand KI-EF Bylaws 
I fjärde hand Distriktets föreskrifter och allmänna råd 
I femte hand Roberts Rules of Order Newly Revised 
 

ARTIKEL XIII – ÄNDRINGAR/TILLÄGG 

§ 1. 
a. Klubbar kan, med majoritets av klubbens medlemmar, föreslå ändringar av dessa stadgar att 

behandlas på årsmöte under om förslagen sänts till Distriktssekreteraren minst sextio (60) dagar 
före årsmötet. Ändringar kan också föreslås av distriktsstyrelsen. 

b. Distriktssekreteraren skall minst trettio (30) dagar informera alla klubbar om alla förslag till 
ändringar. 

c. Ändringar till dessa stadgar kan antas med två tredjedels (2/3) majoritet av årsmöte. 
 
§ 2. Dessa stadgar och eventuella ändringar skall vara samstämmiga med KI stadgar och 
”Standardmallen för distriktsstadgar”. Ändringar som i förväg kontrollerats av KI och funnits 
samstämmiga kan omedelbart börja gälla om inte annat anges. Alla ändringar som saknar 
samstämmighet gäller först efter godkännande av KI styrelse. 
 
§ 3. Om KI stadgar ändras på ett sådant sätt att det innebär en revidering av ”Standardmallen för 
distriktsstadgar” skall distriktsstyrelsen vid nästa fullfölja ändringen i dessa stadgar och informera 
klubbar och medlemmar. 
 

ARTIKEL XIV - GILTIGHET 

§ 1. Om någon bestämmelse i dessa stadgar förklaras ogiltig så gäller fortfarande alla andra 
bestämmelser. 
 

ARTIKEL XV – REGISTRERING OCH UPPLÖSNING 

§ 1. Distriktet skall gå in under och registrera sig hos de samhällsorgan som krävs enligt gällande lag 
och uppdatera sådan registrering. 
 
§ 2.  Om distriktet av någon anledning upphör med sin verksamhetverksamhet skall sista 
distriktsstyrelsen svara för korrekt fördelning av distriktets medel eller andra tillgångar enligt gällande 
lag. Om distriktsstyrelsen inte genomför detta skall KI styrelse göra det. 
 

ARTIKEL XVI – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 1. Distriktet får inte på något sätt utnyttjas för politiska syften, inklusive samhällspropaganda och 
försök att påverka lagstiftning, och får inte som distrikt aktivt delta i politiskt stöd för någon person. 
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§ 2. Distriktets administrativa år och budgetår är 1 oktober – 30 september. 
 

ANTAGNING OCH GODKÄNNANDE 

Om distriktets stadgar ändras skall en kopia av alla antagna ändringar och en kopia av de reviderade 
stadgarna sändas till KI ledningsspecialist (governance@kiwanis.org) för granskning, godkännande och 
arkivering. Därefter meddelas distriktet när ändringarna är godkända av KI. 
 
Dessa stadgar antogs av Kiwanis International – District Norden 2015-09-05. 
 
 
Bestyrks:  
  Dag Gladsø 
  Distriktssekreterare 
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