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1. Forord/Innledning 
 
Hensikten med Kvalitetshåndboken er å etablere og beskrive rutiner for administrasjon av Kiwanis 
International District Norden (KIDN). Den er basert på de lover og forskrifter som gjelder for 
Kiwanis International, Kiwanis International European Federationan Federation og Kiwanis 
International District Norden. Alle disse er utlagt på KIDNs nettsted. 
Distriktsloven og Lovpraksis (Forskrifter og Allmenne Råd) - finnes utlagt på KIDNs nettsted; 
Medlemssider -->Ressurser -->Lover - Distriktsloven. ”Forskrifter og Allmenne råd” er i tillegg satt 
inn i vedlegg H i denne håndboka. 
 
Prosedyrene i denne boken utfyller lovene med detaljer om hvordan distriktet skal administreres. 
Den er videre basert på beskrivelser i distriktets øvrige håndbøker av ansvar, plikter, oppgaver og 
gjøremål for de enkelte deler av organisasjonen og for organisasjonens tillitsvalgte. 
 
Kiwanis International District Norden har utarbeidet og vedlikeholder nedenstående håndbøker. 
Disse inngår i grunnlaget for de rutiner og prosedyrer som Kvalitetshåndboken fastsetter for District 
Norden: 
 

 Håndbok for Kiwanis Tillitsvalgte 

 Håndbok for Kiwanismedlemmer 

 Konventhåndboken 

 Vedtaksprotokollen. 
 
 
Kvalitetshåndboken har følgende kapitler i tillegg til Forord/Innledning: 
 
Rutiner for saksbehandling i distriktet ....................... nr 2 
Distriktssekretæren ................................................... nr 3 
Distriktskassereren .................................................... nr 4 
Møter ......................................................................... nr 5  
Postbehandling og arkivering .................................... nr 6  
Rapportering .............................................................. nr 7 
Økonomistyring ......................................................... nr 8 
Fullmakter og signaturregler ...................................... nr 9 
Brevark og dokumentmaler ....................................... nr 10 
Vedlegg ..................................................................... nr 11 

 
 
 

”Å gjøre de riktige tingene,  
riktig, 

første gang” 
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2. RUTINER FOR SAKSBEHANDLING I KIDN 
 

SAKSBEHANDLINGSORGANER 
 
Guvernørkollegiet - består av forrige, sittende, neste guvernør og fremtidig guvernør. 
Dette kollegiet har det overordnede ansvar for at distriktsstyret, gjennom saksbehandling og 
beslutninger, følger vedtatte Strategiplan, og at konsekvenser av beslutninger blir fulgt opp. I tillegg 
har kollegiet ansvar for PR-koordinering av Distriktets eksterne aktiviteter, med fokus på Kiwanis 
synliggjøring. 
Guvernørkollegiet påvirker ikke KIDNs budsjett da ALL saksbehandling foregår pr. e-post (eller 
direkte i forbindelse med DS-møter). 
Begrepet «Guvernørkollegiet» er ikke nedfelt i Distriktsloven, men de aktuelle guvernørers 
ansvar/oppgaver er nedfelt både i Distriktsloven og her i Kvalitetshåndboken, samt i eget mandat. 
 
Administrasjonen - omfatter forrige, sittende, neste og fremtidig guvernør, samt distriktssekretær 
og distriktskasserer. 
Administrasjonen behandler alle aktuelle saker som har behov for ekstra tilretteleggelse til selve 
saksbehandlingen på DS-møtene.  
Administrasjonen er KIDNs signeringsorgan overfor aktuelle myndigheter (se mer i kap. 9). 
Administrasjonen påvirker ikke KIDNs budsjett da ALL saksbehandling foregår pr. e-post (eller 
direkte i forbindelse med DS-møter). 
Administrasjonens forskjellige gjøremål er nedfelt i de etterfølgende kapitler i denne håndboken, 
herunder signeringsrutiner, distriktssekretærens ansvar (bl.a. tilrettelegging av saksfremstillinger til 
DS, innkalling – og referatfrister o.l.), distriktskasserers ansvar (økonomirapportering, regnskaps-
frister o.l.) samt andre aktuelle rutiner. 
Det vises også til ansvar og oppgaver som er nedfelt i Distriktsloven for det enkelte medlem av 
administrasjonen. 
 
Distriktsstyret - består av forrige, sittende, neste og fremtidig guvernør + distriktssekretær og 
distriktskasserer + alle viseguvernørene i KIDN. 
Distriktsstyret behandler alle sakene som blir fremlagt på DS-møtene, og har ansvaret for at saker 
som utsettes blir fulgt opp og sluttbehandlet. 
Distriktsstyrets ansvar/oppgaver er nedfelt i Distriktsloven og i Kvalitetshåndboken. 
 
Distriktskomiteer - oppnevnes av guvernøren, med godkjenning fra distriktsstyret, og arbeider ut 
fra aktuell komite-/prosjektmandat. 
Distriktskomiteenes ansvar/oppgaver er nedfelt i Distriktsloven (Art V) og i Kvalitetshåndboken. 
 
Divisjonsmøte - består av representanter (fortrinnsvis president, neste president og sekretær) fra 
hver klubb i aktuelle Divisjon, og ledes av sittende viseguvernør. 
Divisjonsmøtet kan behandle saker som den enkelte klubb i divisjonen ønsker behandlet, og møtet 
kan fatte beslutninger på vegne av divisjonen.  
Divisjonsmøtets ansvar/oppgaver er nedfelt i Håndbok for Tillitsvalgte. 
 
Den enkelte Kiwanisklubb - består av Kiwanismedlemmer. 
Klubbvirksomhet (rettigheter og plikter) er nedfelt i Distriktsloven og den enkelte klubbs Klubblov.  
 

SAKSGANGEN 
 
Den enkelte klubb kan sende saker direkte til Distriktsstyret (via distriktssekretæren).  
Tidsfrister er nedfelt i øvrige kapitler i denne Håndboken, Håndbok for tillitsvalgte og Distriktsloven. 
 
Den enkelt Divisjon kan sende saker til Distriktsstyret (via distriktssekretæren). 
Tidsfrister er nedfelt i øvrige kapitler i denne Håndboken og Håndbok for tillitsvalgte. 
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Distriktsstyret (guvernørkollegiet, administrasjonen, viseguvernørene) kan selv ta opp saker, men 
kan ikke sluttbehandle dem uten at de har vært ute til behandling hos klubbene. 

 
SAKSBEHANDLINGEN 
 
Klubbene. Det er viktig at sakene er grundig behandlet og flertallsbesluttet før de sendes til 
distriktssekretæren. Dette gjelder selvsagt også saker som er sendt ut fra DS. 
Det er også viktig at tidsfrister overholdes slik at distriktssekretæren kan legge ved en 
saksfremstilling til den aktuelle DS-møteinnkalling. 
 
Divisjonene. Det er viktig at sakene er grundig behandlet og flertallsbesluttet før de sendes til 
distriktssekretæren (gjelder også saker som er sendt ut fra DS). 
Det er også her viktig at tidsfrister overholdes slik at distriktssekretæren kan legge ved en 
saksfremstilling til den aktuelle DS-møteinnkalling. 
 
Distriktsstyret. Så langt det er mulig skal distriktssekretæren sørge for at saksdokumenter for den 
enkelte sak blir utsendt til alle aktuelle ledd (distriktsstyret, komitelederne, klubbene). 
Ved behandling på DS-møtene er det viktig at distriktsstyrets medlemmer møter forberedt, dvs. at 
de har gått igjennom saksdokumentene på forhånd, eventuelt tatt sakene opp til behandling på 
Divisjonsmøter, - og at man under selve saksbehandlingen holder seg til saken og unngår 
unødige, uaktuelle innspill. 
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3. DISTRIKTSSEKRETÆREN 
 
Distriktssekretærens ansvar og oppgaver er nedfelt i Distriktslovens Artikkel III - § 9 – pkt a til f. Det 
finnes også ansvarsspesifikasjon nedfelt i Kvalitetshåndboken. 
I tillegg er det andre viktige, administrative rutiner som krever spesiell oppmerksomhet beskrevet i 
dette kapitlet. 

Kiwanis International District Norden - KIDN 

Generelt. Distriktssekretæren har ansvaret for endringsmeldinger til Brønnøysundregistrene, 
herunder styreendringsmeldinger og innsending av signerte regnskap. 
Videre har Distriktssekretæren ansvar for oppdatering av andre aktuelle opplysninger som er 
offentlige, eksempelvis KIDNs medlemskap i Frivillighet Norge. 
 
Distriktsstyremøter. Distriktssekretæren skal i samarbeid med guvernøren utarbeide agenda og 
aktuelle saksdokumenter til alle DS-møter. Distriktssekretæren sender ut innkalling/ agenda/ saks-
dokumenter 3 uker før møtedato. Distriktssekretæren skriver referat fra hvert DS-møte, og sender 
dette til distriktsstyremedlemmer, komiteledere, klubbene og andre aktuelle mottakere, innen 30 
dager etter møtedato (Distriktslovens Artikkel IV - § 9). Distriktssekretæren har også ansvaret for 
klubbe og messingklokke samt deltakernavneskilt på DS-møter. 
 
Årsmøter. Distriktssekretæren har ansvaret for å fremskaffe aktuelle saksdokumenter, og i 
samarbeid med guvernøren, utarbeide agenda og innkalling.  
Frist for utsending av selve innkalling er 60 dager før årsmøtedato (Distriktslovens Artikkel VI - § 
3). Kopi av innkallingen skal også sendes KI og KI-EFF. 
Frist for utsending av saksdokumenter/resolusjonsforslag er 30 dager før årsmøtedato 
(Distriktslovens Artikkel VI - § 18 – pkt c).  
Distriktssekretæren sender, i god tid, melding til alle klubbene og minner om fristen for innsending 
av årsmøtesaker til distriktssekretæren, som er 60 dager før årsmøtedato (Distriktslovens Artikkel 
VI - § 10 – pkt a). 
Distriktssekretæren er, i henhold til Distriktslovens Artikkel III - § 9 – pkt e, fast referent på alle 
årsmøter (det er praksis i KIDN å velge en tilleggsreferent). 
I henhold til Distriktslovens Artikkel VI - § 6, skal årsmøtedelegater være godkjent av sin klubbs 
president og sekretær gjennom et «sertifikat» (klubbdelegatskjema). Det er Distriktssekretærens 
oppgave å innhente aktuelle delegatskjemaer fra den enkelte klubb, og legge disse frem for 
Årsmøtets fullmaktskomite og valgkomite (se Distriktslovens Artikkel VII - § 4 – pkt a og b). 

Kiwanis International European Federation - (KI-EFF) 

Verv i KI-EF  
Distriktssekretæren har ansvaret med videreformidling til alle tidligere guvernører spørsmålet om 
mulige kandidater til verv i KI-EF, når det er aktuelt. Distriktssekretæren vil, når det er aktuelt, få en 
henvendelse fra sekretæren i KI-EF, og starter da følgende prosess: 

Nominasjon for innstilling av person til visepresident i KI-EF 

1. Etter å ha mottatt en henvendelse fra KI-EF (vanligvis i løpet av oktober måned) sendes en 
«invitasjon» til alle tidligere guvernører i KIDN, hvor det anmodes om å komme med forslag til 
kandidater. Hovedkriteriet for et kandidatur er at personen MÅ ha vært distriktsguvernør.  
Forslagene skal sendes distriktssekretæren med kopi til guvernøren innen 10. januar. 
 
2. Kandidatforslagene blir behandlet på første DS-møte etter 10. januar, og resultatet av valget 
(hvem som ble valgt) sendes til KI-EF innen 90 dager før KI-EFs årsmøte. 
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Kiwanis International - (KI) 

Verv i KI 
Distriktssekretæren har ansvaret med videreformidling til alle tidligere guvernører spørsmålet om 
mulige kandidater til verv i KI, når det er aktuelt. Distriktssekretæren vil, når det er aktuelt, få en 
henvendelse fra sekretæren eller andre ansvarlige i KI, og starter da følgende prosess: 

Nominasjon av kandidat fra KI-EF til KI Trustee: 

1. Etter å ha mottatt en henvendelse fra KI-EF (vanligvis i løpet av oktober måned) sendes en 
«invitasjon» til alle tidligere guvernører i KIDN, hvor det anmodes om å komme med forslag til 
kandidater. Hovedkriteriet for et kandidatur er at personen MÅ ha vært distriktsguvernør.  
Forslagene skal sendes distriktssekretæren med kopi til guvernøren innen 10. januar. 
 
2. Kandidatforslagene blir behandlet på første DS-møte etter 10. januar, og resultatet av valget 
(hvem som ble valgt) sendes til KI-EF innen 90 dager før KI-EFs årsmøte. 
 
 
OBS: 
Der KIDN stiller kandidater til valg på internasjonale tillitsverv (som nevnt ovenfor) dekkes 
kandidatens kostnader til reise og opphold av KIDN, etter fremleggelse av dokumenterte 
utgifter.  
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4. DISTRIKTSKASSEREREN 
 
Distriktskassererens ansvar og oppgaver er nedfelt i Distriktslovens Artikkel III - § 10 – pkt a til e.  
Det finnes også ansvarsspesifikasjon nedfelt i kapittel 5; ”Økonomistyring” og i kapittel 9; 
”Fullmakter og signaturregler” i denne håndboken. Se også vedlegg C - Økonomi. 
I tillegg beskriver dette kapitlet andre viktige, administrative rutiner som krever spesiell  
oppmerksomhet.  
 
Skifte av distriktskasserer. Det er av stor viktighet at forberedelsene til skiftet starter tidlig slik at 
distriktets neste kasserer overtar oppgavene snarest etter årsmøtet og har tilgang til alle bankkonti. 
Sittende kasserer er behjelpelig med å fremskaffe de nødvendige fullmaktsskjema.  
 
Ved skifte av distriktskasserer skal fullmaktsdokumenter/bank-ID-brikke leveres banken slik at 

kassereren kan utføre sine oppgaver. Aktuelle fullmaktsdokumenter må underskrives av styret (det 

styret som er registrert i Brønnøysund på aktuelle tidspunkt), og det må fremvises kopi av aktuell 
Brønnøysundregistrering. Forrige distriktskasserer beholder fullmakt på bankkontoen ca en måned 
etter 1. oktober for å betale regninger relatert til årsmøtet og konventet. 
  
Kontingenter. Kasserer fakturerer medlemmenes kontingent, både til KIDN, KI-EF og KI, i en 
samlefaktura.  
Opplysninger om antall medlemmer og adresser oppgis av Medlemsregisteransvarlig. 
 
Rapportering. Kasserer legger frem: 

 Regnskapsoversikt mot budsjett, på hvert DS-møte 

 regnskapsprognose på årsmøtet 

 foregående års regnskap, med nødvendige signaturer og revisjonsberetning, legges frem på 
årsmøtet og presenteres av foregående års distriktskasserer. 

 
Momskompensasjon. Distriktskassereren leder KIDNs arbeid med de årlige søknader om 
momskompensasjon. Dette omfatter å bekjentgjøre tidsfrister (fastsettes av Lotteri og Stiftelses-
tilsynet årlig) og skjema til klubbene, innhente rapporter fra klubbene om totale driftskostnader 
hentet fra revidert regnskap, utarbeide en sammenstilling basert på de innrapporterte søknadsdata 
fra klubbene, fylle ut søknad for hele KIDN og sende denne til Lotteri- og Stiftelsestilsynet i 
samsvar med retningslinjer og tidsfrister derfra, samt å fordele kompensasjonen til klubbene når 
den er utbetalt til distriktet. (Se mer i Håndbok for tillitsvalgte) 
 
Arkivering av regnskap. Originalt, signert regnskap skal settes inn i dertil egnet mappe/protokoll. 
Regnskapene skal lagres for all fremtid. 
Regnskapsdokumenter, som bilag, kassedagbok, revisorrapport etc. lagres i ti – 10 - år før det 
destrueres. Korrespondanse vedrørende regnskapet lagres i ett år etter avsluttet regnskap. 
 
Annet. Prosjektkomiteen for det enkelte konvent kan få kr. 20.000,- til forberedelse av Konventet. 
Beløpet er et forskudd på konventavgiften og kan utbetales inntil 2 år før konventet finner sted 
(etter 1. okt). 
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5. MØTER OG KONFERANSER  
 
Hensikten med denne prosedyren er å beskrive hvordan og med hvilken frist det skal innkalles til 
møter, krav til saksdokumenter og rapporter fra årsmøtet og møter i distriktsstyret. Se vedlegg G 
for utfyllende forskrifter og allmenne råd. 

Sakspapirer 

I alle saker hvor det skal treffes beslutninger skal det utarbeides et saksdokument som så langt 
som mulig skal sendes ut sammen med innkallingen. Saksdokumentet skal gi en beskrivelse av 
saken og eventuelt forslag til vedtak. Sakspapiret skal spesielt beskrive forholdet til evt. lover og 
hvilke konsekvenser vedtaket vil medføre. Er saksfremlegget langt skal det lages et kort 
sammendrag. Distriktssekretæren er ansvarlig for innsamling av data, oppsett og utsendelse av 
sakspapirene til distriktsstyremøtene og årsmøtet.  
Alle sakspapirer merkes med saksnummer og dato – se kap. 6; Postbehandling og arkivering. Det 
benyttes egne maler for innkalling og referat fra møter i distriktsstyret – se kap. 10; Brevark og 
dokumentmaler. 

Årsmøtet  

Årsmøte arrangeres årlig i forbindelse med det årlige konventet. En klubb/divisjon som ønsker å 
arrangere konvent/ årsmøte, skal i samarbeid med Distriktets konventkomité sende inn søknad 
inkludert økonomisk ramme, om å arrangere konvent/ årsmøte innen 1. januar 2 ½ år før 
arrangementet. Distriktsstyret behandler søknaden på påfølgende styremøte slik at kontrakt med 
konventstedet kan inngås. 
Distriktet er ansvarlig for selve årsmøtet. Gjennomføringen av årsmøtet er beskrevet i Konvent-
håndboken. 
Regler for årsforsamlingen og årsmøtet finnes i Distriktslovens Artikler VI og VII, samt i ”Forskrifter 
og Allmenne råd for KIDN” - se vedlegg G. 
 
Årsmøtet behandler saker som er bestemt av Distriktsstyret (Distriktslovens Artikkel VI - § 17).  
Årsrapporten utarbeides av sittende guvernør og skal være Distriktssekretæren i hende innen 30. 
juli. 
Årsrapporten skal gi en kortfattet rapport av aktiviteten til distriktet, spesielt sett i forhold til målene 
for året. 
Det skal utarbeides egne årsrapporter for komiteene, som skal foreligge hos Distriktssekretæren 
innen 15. juli.  
OBS: Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond (SKIDNF) har samme tidsfrister som 
District Norden (KIDN). 
 
Når det aktuelle årets regnskap (for foregående Kiwanisår) er ferdig skal det utarbeides en formell 
årsberetning (det finnes egen mal for hvordan denne skal se ut). Fullstendig regnskap med noter, 
signert balanse, signert revisjonsberetning og signert årsberetning legges frem til godkjenning på 
første aktuelle årsmøte.  
For inneværende Kiwanisår legges det normalt frem en regnskapsoversikt, til orientering. 
 
Alle kvalifiserte kandidater til tillitsverv kan selv melde sitt kandidatur til distriktssekretæren 
(Distriktslovens Artikkel VII - § 3 – pkt a til e). Frist for innmelding av kandidatur til distrikts-
sekretæren er 60 dager før årsmøtedato. 
Kandidatene presenteres i saksdokumentene (som utsendes 30 dager før årsmøtedato), og på 
KIDNs nettside.  
 
Distriktssekretæren koordinerer arbeidet med å fremskaffe saksdokumentene og sørger for at de 
blir utsendt i samsvar med de frister som Distriktsloven fastsetter.  
Kopi av innkallingen sendes KI og KI-EF. 
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Protokoll fra årsmøtet skal være ferdig utarbeidet innen 30 dager etter at møtet er avholdt 
(Distriktslovens Artikkel 6 - § 15). Kopi av protokollen sendes klubbene, distriktsstyret, komité-
lederne, KI og KI-EF (Protokollen til KI og KI-EF skal sendes på et eget skjema).  
 
Viktig: Merk spesielt lovens bestemmelser om at ”guvernøren oppnevner Fullmaktskomite og 
Valgkomite» (Distriktslovens Artikkel VI - § 5).  
Fullmaktskomiteen skal kontrollere/godkjenne delegatfullmakter og Valgkomiteen skal ha styring 
på valgene, innsamling og opptelling av stemmesedler (Distriktslovens Artikkel VII- § 4 a-b).  
OBS: Det er praksis i KIDN at den lokale «prosjektkomite» for det aktuelle Konventet/Årsmøtet, 
utøver Fullmaktskomiteens oppgaver 
Se også vedlegg G. 
 

DISTRIKTSSTYREMØTER (DS) 
 
Distriktslovens Artikkel IV - § 3 lyder: ”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».  
KIDN praktiserer 4 møter i året, hvorav DS 1 avholdes i løpet av oktober, og DS 4 avholdes i 
forbindelse med distriktskonventet. 
Distriktssekretæren fører vedtaksprotokoll etter hvert DS-møte. 
 
For øvrig vises det til spesifikasjon over distriktssekretærens oppgaver i kap.3. 
 
 

MOTIVASJONS-/PLANLEGGINGSKONFERANSER 

 
KIDN avholder hvert år (vanligvis i april måned) en kombinert planleggings– og motivasjons-
konferanse. Deltakere er neste års distriktsstyre, komiteledere og eventuelt andre aktuelle 
tillitsvalgte, samt alle klubbpresidenter. 
Ansvarlig for konferansen er neste guvernør, som ved behov, kan utpeke en konferanseleder. 
Konferansens hensikt og mål er å bidra til at distriktets alle tillitsvalgte, gjennom motivasjon og 
engasjement, god Kiwaniskunnskap og god teamforståelse, er i stand til å utføre sine verv til beste 
for Kiwanis.  
I tillegg benyttes konferansen til å legge grunnlaget for neste Kiwanisårs budsjett (se også side 14 
– budsjettering). 
 
OBS: KIDN har for tiden utpekt en person (PR – og utdanningskoordinator) som er neste 
guvernørs konferansemedhjelper. 
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6. POSTBEHANDLING OG ARKIVERING 
 
Hensikten med denne prosedyren er å regulere postrutinene innen distriktet og distriktets komiteer, 
fastsette arkivsystem for korrespondanse, samt gi regler for lagring og utfasing av dokumenter. 

 
Ansvar. Distriktssekretæren er ansvarlig for distriktets arkiv med unntak av korrespondanse 
knyttet til medlemsmasse og rapportering som arkiveres av Medlemsegisteransvarlig.  
Inn og utmeldinger samt valgrapporter lagres av Medlemsegisteransvarlig. 
Komitelederne er ansvarlig for komiteenes arkiv. 
 
Postgangen innen distriktet. Alle originaler av dokumenter som er stilet til eller utsendt fra 
distriktet eller distriktets komiteer skal umiddelbart sendes distriktssekretær/respektive komitéleder 
for arkivering. Det samme gjelder kopi av korrespondanse som er sendt på vegne av distriktet eller 
en komité.  
Dette gjelder ikke rapporter og korrespondanse i forbindelse med medlemsarkiv etc. som 
Medlemsegisteransvarlig har ansvar for. 
 
Lagring av dokumenter. All inn- og utgående korrespondanse i løpet av inneværende år lagres 
på papir, evt med elektronisk backup.  E-post og vedlegg til e-post i form av brev eller dokument av 
betydning bør også skrives ut og arkiveres.   
 
Arkivering. Ved Kiwanisårets slutt skal distriktssekretær, respektive komitéledere, rydde i arkivet og 
kaste dokumenter som ikke skal arkiveres i lengre tid. Dokumenter bør fortrinnsvis arkiveres på 
elektronisk medium - CD/DVD/ekstern harddisk - og det skal forefinnes minst to ekstra kopier av 
arkivet. Elektronisk arkivering er ikke særlig plasskrevende og reduserer behovet for rydding og kas-
ting betydelig. Dette gjør det mulig å arkivere stoff av historisk betydning, inklusive bilder og videoer. 
Reglene for arkivering av dokumenter er (alle tidsangivelser regnes etter avsluttet Kiwanisår): 
 
Distriktet 

 Arkiveres for all fremtid: 
Protokoller fra årsmøter 
Signerte regnskap (se Økonomistyring) 
Sammensetning av distriktsstyret og komiteer. 

 Arkiveres i 5 år: 
Protokoller fra distriktsstyremøter 
Distriktets korrespondanse som tar opp saker av viktighet som lovendringsforslag og eller 
saker av mer prinsipiell karakter etc. 

 Arkiveres i 1 år: 
Rundskriv fra KI/KIEF 
Annen løpende korrespondanse som gjelder driften angjeldende år og som ikke ansees 
som nødvendig å oppbevare. 
 

Komiteene 

 Arkiveres i 5 år: 
Protokoller fra møter i komiteen. 

 Arkiveres i 1 år: 
Løpende korrespondanse som gjelder driften angjeldende år. 
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7. RAPPORTERING 
Hensikten med denne prosedyren er å beskrive hvilken informasjon som skal rapporteres fra 
klubbene til distriktet og videre til Kiwanis International mht. medlemsendring, valg etc., på hvilken 
måte det skal skje og når. For detaljer om rapporter og rapporteringsrutiner vises det til vedlegg A. 
 
Kvartalsrapport. Hvert kvartal, innen henholdsvis den 15. desember, 5. april, 15. juni og 5. 
oktober skal klubbene utarbeide en kvartalsrapport som sendes til viseguvernøren i divisjonen. 
Rapporteringen skal foregå på fastsatt Kvartalsrapportskjema for klubbene. På grunnlag av 
rapportene fra klubbene setter viseguvernørene sammen en kvartalsrapport for divisjonen på 
fastsatt Kvartalsrapportskjema for viseguvernøren.  
5 dager etter ovennevnte datoer, sendes viseguvernørrapporten til guvernøren, som utarbeider en 
sammenfatning for distriktet. Distriktets kvartalsrapport med eventuelle merknader fra guvernøren 
sendes etter dette distriktsstyret og klubbene. (Se detaljer i vedlegg A). 
OBS: Guvernøren skal, på bakgrunn av årets 4 guvernørkvartalsrapporter, utarbeide en 
«Årsaktivitetsrapport», som skal sendes Distriktsstyret og alle klubbene innen utgangen av oktober 
måned respektive år. Distriktssekretæren sørger for at denne «Årsaktivitetsrapport» sendes til 
aktuelle riksdekkende media, og legges på KIDNs Facebook-side, og på KIDNs nettside.  
 
Årsrapport. Hvert år, innen 20. oktober, skal klubbene utarbeide en årsrapport for klubbens  
virksomhet, siste år. Rapporten skal inneholde minst følgende punkter: 

 Hvilken klubb og år rapporten er for. 

 Organisatorisk; styret, medlemsmassen, styremøter. 

 Den sosiale virksomheten; møtevirksomheten, sosiale tilstelninger. 

 Den humanitære virksomheten; donasjoner, humanitært arbeid. 

 Datering og underskrift av president og sekretær. 
Denne klubbårsrapporten er klubbenes viktigste, historiske dokument og SKAL arkiveres hos 
klubbene for ALL fremtid. 
 
Endring i medlemsmassen - Member Form.  Klubbene skal fortløpende melde endringer i 
medlemsmassen (tilgang/avgang/adresseendring) på skjema ”Member form” til Medlemsregister-
ansvarlig, som umiddelbart etter å ha mottatt melding om endring skal oppdatere distriktets 
elektroniske medlemsdatabase. 
Medlemsregisteransvarlig skal sørge for at det tas forsvarlig kopi av medlemsdatabasen. Det kan 
for eksempel skje ved at distriktssekretær mottar månedlige kopier av medlemsdatabasen og at 
det oppbevares utskrift av de siste endringene som er foretatt. 
Medlemsregisteransvarlig sender hvert år innen 5. oktober oversikt over antall medlemmer 
registrert per klubb per 1. oktober til KI-EF og KI som grunnlag for kontingentinnkreving. 
 
Oppdatering av matrikkelen. Hvert år i mai/juni sender Medlemsregisteransvarlig ut medlemsliste 
for kontroll til matrikkelen. Disse skal klubbene kontrollere og returnere snarest.  
For øvrig er det Medlemsregisteransvarlig som har ansvaret med en kontinuerlig oppdatering av 
matrikkelen som ligger på KIDNs nettside. 
 
Klubbvalg. Klubbene anmodes om innen 28. februar å ha foretatt valg for påfølgende Kiwanisår. 
Valget bør umiddelbart, og innen 5. mars, være meldt på skjemaet ”Klubbvalg” til Viseguvernør og 
Medlemsregisteransvarlig, som sender samlet oversikt over klubbvalgene til KI-EF innen 1. Juni. 
 
Annen rapportering. Distriktssekretæren har ansvaret for oppdatering og evt. innrapportering av 
endringer til aktuelle myndigheter, herunder innsending av endringsmeldinger, regnskap og 
vedtekter/lover til Brønnøysundregistrene. Dette gjelder ikke for SKIDNF (District Nordens Fond) 
som har egne rutiner for dette. 
Melding om styreendring sendes Brønnøysundregistrene i oktober hvert år, ”Samordnet register-
melding, forenklet blankett for foreninger” benyttes. Denne blanketten kan hentes ut fra 
Brønnøysundregistrenes nettsider. Adresse, fødselsnummer og tittel fylles ut, og hele styret må 
underskrive blanketten. Postadresse blir distriktssekretærens adresse, mens forretningsadresse 
blir guvernørens adresse. 
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8. ØKONOMISTYRING 
 
Denne prosedyren beskriver økonomistyringen ved distriktet og Administrasjonens arbeidsopp-
gaver i den forbindelse, regler for attestering og anvisning av regninger og krav til føring av 
regnskap, samt rutiner for behandling av søknader om midler til humanitære aktiviteter/prosjekter.  
En del praktiske forhold i distriktskassererens oppgaver, eks. vis overtagelse/oppstart av 
distriktskasserervervet, er beskrevet i kapittel 4; Distriktskassereren. 
 

Regnskap i KIDN 
 
På distriktsnivå er det i District Norden følgende to regnskap: 
 

- Driftsregnskap og prosjektregnskap (ansvar distriktskasserer og regnskapsfører). 
- Konventregnskap (inngår som en del av KIDNs hovedregnskap) (ansvar distriktskasserer 

og regnskapsfører samt prosjektkomiteen for respektive konvent). 
 

Det føres ikke regnskap utover dette.  
Distriktskomiteenes økonomiske virksomhet, prosjekter på distriktsnivå og Konventregnskapet 
inngår i regnskapet for District Norden og revideres sammen med dette. 

 
Utpeking av distriktskasserer 
 
Neste guvernør utpeker sin distriktskasserer som presenteres for årsforsamlingen. 
Distriktskassereren er medlem av distriktsstyret med full stemmerett.  

 
Distriktskassererens lovpålagte oppgaver 
 
Distriktskassererens oppgaver er fastsatt i Distriktslovens Artikkel III - § 10 - pkt a - e. En del  
viktige, administrative rutiner som krever spesiell oppmerksomhet er beskrevet i dette kapitlet. 
 
Distriktskassereren mottar alle midler som innbetales til distriktet og oppbevarer disse i bank. 
Videre sørger Distriktskassereren for innkreving av klubbenes avgifter til distriktet (herunder også 
medlemskontingent til KI-EF og KI). 
Alle utbetalinger skjer etter anvisning av Guvernør eller Distriktskassereren.  
Distriktskassereren og Guvernøren disponerer distriktets bankkonti.  
 
Distriktskassereren legger frem regnskapsoversikter til distriktsstyremøter og for årsforsamlingen, 
og sørger for at et avsluttet og revidert regnskap bilagt revisjonens beretning overleveres 
distriktsstyret. 

 
Arbeidsoppgaver 
 
Distriktskassereren er ansvarlig for distriktets budsjett og regnskap. En regnskapsfører, utpekt av 
Distriktsstyret, fører regnskapet på vegne av distriktskasserer. Distriktskasserer skal kontrollere at 
reglene for attestasjon og anvisning av fakturaer følges, at de føres på riktig konto og at driften 
holdes innenfor budsjettets rammer. 
 
Distriktskasserer foretar utbetalinger av utgående fakturaer samt attesterer alle bilag før 
oversendelse til regnskapsfører. Dersom det er usikkerhet med hensyn til godkjennelse av 
kostnader, skal dette tas opp med guvernør, før betaling finner sted. 
 
Distriktskassereren kontrollerer likviditeten løpende og påser at fordringene innbetales ved forfall. 
Disponible midler kan være begrenset inntil kontingenten kommer inn. Likviditeten kan om 
nødvendig styrkes midlertidig ved avtale om betalingsutsettelse. 
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Andre oppgaver som krever spesiell oppmerksomhet:  
 Kasserer skal kontrollere og attestere ALLE regninger før utbetaling. 

 Eventuelle utgifter for ledsagere og privatforbruk betales av den enkelte på stedet. 

 Når det benyttes ekstern regnskapsfører, sendes bilagene hver måned til denne for registrering 
og utarbeidelse av regnskapsrapporter. 

 Distriktet disponerer i dag konti i Nordea. Det kan ikke opprettes eller slettes konti uten etter 
godkjenning av distriktsstyret. Komiteer og prosjekter kan ikke ha egen bankkonto. 
 

OBS: For prosjekter på distriktsplan er det viktig at regnskapet synliggjør bruken av både 
prosjektmidler og administrasjonstilskudd, for det enkelte prosjekt, slik at rapportering til bidragsyter 
blir transparent. 

Viktige rutiner og tidsfrister  

Innlevering av reiseregninger og/eller andre utgifter som dekkes av KIDN skal sendes distrikts-
kasserer fortløpende. Absolutt siste frist er 5. oktober.  
Ferdig regnskap (inkl Konventregnskapet) skal legges frem på DS 1. Straks regnskapet er 
godkjent av DS skal det sendes til revisor. Revidert regnskap legges frem på DS 2. 

Budsjettering  

Budsjettarbeidet skal være en kontinuerlig prosess og bør starte umiddelbart etter 1. oktober av 
”Neste guvernør”, med beregning av «faste kostnader» (guvernørens reiser o.l.) og andre 
kostnader det er mulig å beregne på det tidspunktet. 
Den videre utarbeidelsen legges til Motivasjonskonferansen (avholdes normalt i april), der det 
avsettes tid for det neste distriktsstyret til budsjettarbeid (viseguvernørene er valgt innen 28. 
februar, og både distriktskasserer, distriktssekretær og komiteledere bør være utpekt innen samme 
dato). 
Både viseguvernørene og komitelederne utarbeider sine aktivitetsplaner (med budsjett) slik at 
disse kan legges frem som grunnlag for budsjettarbeidet på den årlige Motivasjonskonferansen. 
Det utarbeidede budsjettet legges frem som et «budsjettutkast» på DS-møtet i mai, revideres (om 
nødvendig) på DS-møtet i forbindelse med Konventet, legges frem til orientering på Årsmøtet, og 
vedtas på DS 1. 

 
Attestasjons- og anvisningsregler 
 
Den som har gjort innkjøpet skal attestere fakturaen. Med attestasjonen bekreftes at varen er 
bestilt og leveransen skjedd i forhold til bestilling. Distriktskasserer kontrollerer at fakturaen er 
korrekt attestert før utbetaling. Distriktskasserer anviser fakturaen, dvs. autoriserer den for 
utbetaling. Dersom distriktskasserer er bestiller, skal guvernøren anvise. 
Guvernøren skal signere og distriktskasserer kontrasignere på dokumenter som binder distriktet 
økonomisk for beløp over NOK 10 000 eller en løpetid over ett år. 
  

Rutiner for behandling av søknader om humanitære midler  

 
Eksterne søknader (andre enn Kiwanisklubber søker om midler). Distriktet mottar fra tid til 
annen søknader fra andre foreninger, lag og organisasjoner om støtte til humanitære 
aktiviteter/prosjekter, og i slike tilfeller sender distriktssekretæren følgende svar: 
 
Hei – takk for din henvendelse. 
Kiwanis International District Norden (KIDN) er KUN et service/administrasjonsorgan for 
Kiwanisklubbene i Norden og har ingen egen konto for utbetaling til humanitære tiltak, utenom 
KIDNs egne definerte fellesprosjekter. 
Det er den enkelte Kiwanisklub som avgjør hvilke humanitære prosjekter de ønsker å støtte, og du 
kan gå inn på www.kiwanis.no for å sjekke om det er Kiwanisklubber i din nærhet. 

http://www.kiwanis.no/
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PS: Det er også mulig å søke gjennom Kiwanisfondet – send e-post til fondet@kiwanis.no . 
For øvrig lykke til med prosjektet. 
 
INTERNE SØKNADER (Kiwanisklubber sender søknader til KIDN) 
1. Midler fra KIDNs administrasjonstilskuddsoverskudd: 
DS 2 2016-17 vedtok at klubber kan søke om midler til sine humanitære aktiviteter/prosjekter.  
Søknad sendes sekretar@kiwanis.no  
2. Midler fra såkalt «Herreløs arv» (administreres av Kulturdepartementet), kan søkes via KIDNs 
Prosjektgruppe – send e-post til prosjektkoordinator@kiwanis.no med kopi til sekretar@kiwanis.no  
PS: Det gis midler KUN til prosjekter rettet mot barn og unge. 

mailto:fondet@kiwanis.no
mailto:sekretar@kiwanis.no
mailto:prosjektkoordinator@kiwanis.no
mailto:sekretar@kiwanis.no
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9. FULLMAKTER OG SIGNATURREGLER 
 
Denne prosedyren fastsetter hvem som kan signere på vegne av District Norden og hvem som har 
fullmakt til å signere i bestemte tilfeller.  
 
Om signering. Ved signering skal original signatur påføres brevet/dokumentet. Dersom brevet/ 
dokumentet sendes ut uten original signatur (for eksempel via e-post) skal ’(sign.)’ påføres under 
avsenderens navn. 
 
Guvernøren er valgt av årsforsamlingen og har signaturrett på vegne av District Norden. All 
korrespondanse i saker som er av stor viktighet eller binder District Norden, økonomisk eller på 
annen måte, skal signeres av guvernøren, og evt. kontrasigneres av vedkommende tillitsvalgt som 
har skrevet brevet. Er det tvil om brevet bør undertegnes av guvernøren, forespørres guvernøren. 
 
Distriktskasserer har fullmakt til å signere korrespondanse som gjelder økonomi og regnskaps-
messige forhold i den daglige driften av distriktet. For attestering av regninger, se prosedyren for 
regnskap. 
 
Distriktssekretær har fullmakt til å signere korrespondanse som gjelder administrative forhold i 
den daglige driften av distriktet slik som rutinemessig håndtering av forespørsler fra KI og KI-EF, 
henvendelser fra klubber, henvendelser utenfra som kan behandles rutinemessig, herunder 
signere meldinger til Brønnøysundregistrene. 
 
Medlemsregisteransvarlig har fullmakt til å signere korrespondanse som gjelder rutinemessig 
oppfølging i forbindelse med medlemsregister. I andre saker underskriver Distriktssekretær og 
Medlems-ansvarlig kontrasignerer. 
 
Kiwanisnyttredaktøren har fullmakt til å signere korrespondanse som gjelder Kiwanis Nytt. Denne 
retten omfatter også bestillinger etc. innenfor de budsjettmessige rammer som er tildelt Kiwanis 
Nytt. 
 
Komitélederne har fullmakt til å signere korrespondanse som gjelder den komiteen de har ansvar 
for. Brev skrevet av komitémedlemmer på vegne av komiteen skal underskrives av komitéleder og 
kontrasigneres av komitémedlemmet. 
 
Neste guvernør (guvernør elect) og forrige guvernør (past guvernør) har fullmakt til å signere 
korrespondanse i de saker der de er delegert av guvernøren.  
Neste guvernør har rett til å signere korrespondanse som gjelder aktuelle funksjonsår. 

 
Fullmakt til signering av årsrapport, årsberetning og regnskap   
 
Sittende guvernør, forrige guvernør, neste guvernør, fremtidig guvernør, distriktskasserer og 
distriktssekretær (heretter kalt ”administrasjonen”) er de styremedlemmer som skal innmeldes til 
Brønnøysundregistrene. 
 
ADMINISTRASJONEN har fullmakt til, på vegne av hele distriktsstyret, å signere på følgende: 

 ÅRSBERETNING (dette er KIDNs offisielle beretning og det er utarbeidet mal for hvordan den 
skal skrives). 

 REGNSKAP/BALANSE (dette er KIDNs offisielle regnskap og følger gjeldende regnskaps-
regler). 

 
OBS! 
 ÅRSRAPPORTEN er sittende guvernørs rapport og skal signeres kun av guvernøren. 
 
ADMINISTRASJONEN er gitt fullmakt til budsjettfrihet innenfor budsjettets hovedposter (se også 
side 14 - Budsjettering). 
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10. BREVARK OG DOKUMENTMALER 
 
Denne prosedyren beskriver hvordan brevark, møteinnkalling, referater og skjemaer skal se ut for 
å gi distriktet en ensartet og profesjonell grafisk profil. 

Diverse 

Distriktssekretæren er ansvarlig for å fastsette og oppdatere dokumentmalene. Malene skal 
foreligge som WORD-maler og korrekt Kiwanislogo benyttes.  
Oppdaterte maler skal foreligge til starten av Kiwanisåret 1. oktober. Malene skal foreligge på 
norsk og svensk.  
Brukerne skal ikke endre på malenes utseende, bortsett fra å legge til egne identifikasjonsopp-
lysninger. 

Brevark 

Distriktets mal for brevark brukes av alle tillitsvalgte. For komiteene skal det foreligge mal hvor 
komiteens navn kommer tydelig frem. I malen legges inn navn på den som innehar vervet som 
komiteleder, med adresse, telefon, e-post etc.  
Malene finnes på nettsidene - Medlemssider > Maler og skjema > Brevmaler, og kan lastes ned 
derfra.  
Grunnmalene kan enkelt tilpasses det enkelte behov på PC av den enkelte bruker (v.h.a. 
topp/bunntekst).   

Møteinnkalling og referat 

Det skal være WORD-maler for møteinnkalling og referat.  

Skjemaer 

Følgende skjemaer skal finnes som Excel/ WORD-mal eller Excel/ WORD-dokument: 
 

 Kvartalsrapport for klubber 

 Kvartalsrapport for divisjoner (viseguvernøren) 

 Kvartalsrapport, Guvernørens 

 ”Memberform” – Inn og utmelding av medlemmer, samt endringer 

 Klubbvalg 

 Mal: Innkalling DS 

 Mal: Referat DS 

 Mal: Referat Årsmøte 
 

Statutter 

Følgende statutter skal forefinnes og holdes oppdatert: 
 

 Statutter: Kiwanis Ærespris (Hesten) 

 Statutter: Ivar Øiens Minnemedalje. 
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11. VEDLEGG 
 
Dette kapitlet inneholder en del vedlegg om diverse fakta og forslag som er felles for hele distriktet. 
Dette er de samme vedleggene som står i ”Håndbok for Tillitsvalgte”, med unntak for vedlegg G. 
 
Vedleggene er nummerert med store bokstaver slik: 
 
A. Rapportering 

- Bakgrunn og oversikt over rapporter m/kommentarer til den enkelte. 
  

B. Kiwanisåret – milepeler og gjøremål  
- Liste over viktige datoer i Kiwanisåret; starter på 1. oktober. 

C. Økonomi  
- Referanser til dokumenter, regnskaper og regnskapsregler for Kiwanis, budsjetter, lover 
og diverse registre. 

D. Mal for prosjektplan  
- hjelpemiddel for planlegging og oppfølging av prosjekter i District Norden. 

E. Brevmaler  
- brevmal som kan tilpasses til eget bruk, med beskrivelse hvordan det gjøres. Finnes på 
hjemmesidene på Medlemssider/Maler og skjema/Brevmaler. Der finnes også en enkel 
dokumentmal for mer intern bruk. 

F. Kart over Norden m/divisjoner og klubber – side 31. 
- se også Håndbok for Tillitsvalgte, og nettsidene under lenken Divisjoner og klubber. 

G. Forskrifter og allmenne råd for KIDN - side 32. 

H. Klubbutvikling - Rapportering og oppfølgning - side 36. 
 

Rapportblanketter/skjema er av praktiske grunner ikke vedlagt håndbøkene. De finnes, for 
nedlastning og utfylling, på hjemmesidene under Medlemssider > Maler og skjema > 
Rapportskjema.  
Der finnes til en hver tid oppdaterte skjema i Excel- eller Word- og pdf-format. 

 
 
Merknad: Disse vedleggene er identiske med tilsvarende vedlegg i Håndbok for Tillitsvalgte, og er 
tatt med her av rent praktiske hensyn - man skal slippe å lete i den andre boken etter informasjon 
som er allmenngyldig innen District Norden og brukes av alle.  
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VEDLEGG A - RAPPORTERING 
 

 Om rapportering. 
  
Former for rapportering: 

 uformelle korte, muntlige meldinger 

 mer formell informasjon på telefon/e-post/SMS 

 periodiske, skriftlige rapporter   

 rapporter etter gjennomføring av prosjekter og lignende.  
 

Uformell rapportering foregår ikke etter et fast mønster, inneholder kort og ikke fast strukturert 
informasjon og formidles som en samtale eller i stikkords form på elektroniske midler.  
 
Formell rapportering omfatter tilfeldige rapporter når noe skjer/har skjedd, eller periodiske 
rapporter etter et fastsatt mønster, strukturert på formularer eller skjema. Kan også være skriftlige 
situasjonsrapporter mens et prosjekt pågår, eller som en sluttrapport ved prosjektets avslutning. 
 
Rapporter er egentlig systematisering av informasjonsflyten, og de formidler opplysninger som 
noen trenger enten for å gjøre seg kjent med tingenes tilstand, eller som bakgrunn for å ta 
beslutninger. 
God ledelse bygger bl. a på god kjennskap til organisasjonen. Gjennom rapportering skaffes den 
kunnskap (ledelsesinformasjon) som er nødvendig for å ta gode og riktige beslutninger. All rappor-
tering bør derfor konsentreres om informasjon som er nyttig for mottakeren i utførelsen av jobben.  
 
Dette kapitlet konsentrerer seg om den formelle rapportering som foregår innen District Norden. 
Blant tilfeldige rapporter finner vi medlemsrapportering (Memberform) for ajourhold av medlems-
registeret, prosjektrapporter og evt. rapporter når noe uforutsett skjer.  
Innen periodisk rapportering har man kvartalsrapporter, årsrapporter og valgrapport. I enkelte 
divisjoner er det også laget en formell klubbrapport i forbindelse med divisjonsrådsmøter. 
 
Nedenstående tabell oppsummerer fakta om fastsatte rapporter innen distriktet:  
 
 

Rapport type Format Sendes når Til hvem Kopi til Innhold 

Memberform 
Fast 

blankett 
Ved endringer i 
medlemsdata 

Medlems-ansvarlig 
Vise- 

guvernør 

Inn-/ut-melding 
medl. Endring i 
persondata. 
 

Kvartalsrapport 
fra 

klubbpresident 

Fast 
blankett 

15.des (kv. I) 
05.apr (kv. II) 
15. jun (kv. III) 
05. okt (kv. IV) 

Viseguvernør 

 Fakta om medlem-
mer, humanitær inn-
sats, kiwanisdukker 
og gjester. Vurdering 
og om 
klubbutvikling. 

Kvartalsrapport 
fra viseguvernør 

Fast 
blankett 

20. des (kv I) 
10. apr (kv II) 
20. jun (kv. III) 
10. okt (kv IV) 
 

Guvernøren 
(Evt. 

klubbene) 

Sammendrag av 
klubbenes rapporter. 
Rapport om klubb-

utvikling i del 2. 

Kvartalsrapport 
Guvernørens 

 

Fast 
blankett 

I f m Distrikts-
styremøter 

 

Distriktsstyret og 
klubbene. 

 
Sammendrag av 

VG’enes rapporter 

Rapport om 
klubbvalg 

 

Fast 
blankett Senest 05. mar 

Viseguvernør 
Medlemsreg.ansvarlig 

 
Klubbdata og data  

for tillitsvalgte 

Årsrapport 
klubb 

Egen 
mal 

Innen 20. okt 
hvert år 

Oppbevares i aktuelle 
klubb 

 Klubben virksomhet 
og aktiviteter. 
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Skjema for de rapporter som står i tabellen finnes på distriktets hjemmesider og kan lastes ned derfra (noen 
kan utfylles på pc-skjermen). 
 
 

   
 
 
 
 
 
Alle rapportene kan sendes som e-post eller brev. Sending med e-post bør prioriteres da det er raskest, 
billigst og arbeidsbesparende for både sender og mottaker. 

Kommentarer til de enkelte rapporter 
 
Memberform. Det er mange grunner til å ha et best mulig oppdatert medlemsregister; først og fremst for at 
opplysningene skal være riktige, men også for at man skal få tak i personer ved behov og for å unngå 
kjedelige episoder i forskjellige situasjoner hos den enkelte. Medlemsregisteret er også grunnlaget for 
oppsett av den årlige matrikkelen og kontinuerlige rettelser til nettutgaven av denne. Mangelfull og sen 
rapportering fører til feil og merarbeid for de som gjør denne jobben. Klubbene kan bidra her ved å 
rapportere endringer så fort de har skjedd!  
 
Medlemsregisteransvarlig sender årlig, innen 5. oktober, oversikt til KI-EF og KI om klubbenes medlemstall 
som grunnlag for beregning av kontingent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartalsrapporter gir samlet opplysninger om resultatet av vårt arbeid, og gir oss alle informasjon om 
hvorvidt det går godt eller dårlig på flere felt, om vi lykkes i vårt arbeid og om vi når de mål som er satt. De 
brukes også til statistiske oversikter og som et ledd i PR for organisasjonen. Dette er en viktig del av 
styrings- og ledelsesinformasjonen. Guvernørens samlerapport blir også utlagt på hjemmesidene og kan 
studeres der av klubber og medlemmer.  
 
Rapport om klubbvalg inngår bl. a i grunnlaget for matrikkelen og gir kunnskap om organiseringen og hvem 
som gjør hva; hvor. Medlemsregisteransvarlig sender en samlet oversikt over valgene til KI-EF innen 1. juni. 
Dette er også viktig informasjon for de fleste, både medlemmer som vil gjøre seg kjent og for ledere og styrer 
overalt i organisasjonen.  
Gjeldende klubblov, Artikkel 3 – pkt 3, sier at valgmøte skal holdes i tiden 1. januar – 15. mai, MEN, for å 
kunne avholde planleggings/treningskonferanser på mest mulig gunstig tidspunkt (og etter at valgene er 
gjennomført) har Distriktsstyret vedtatt å anmode klubbene om å gjennomføre dette valget før utgangen av 
februar måned (innen 28. feb.), og sende valgrapportene til Medlemsregisteransvarlig innen 5. mars. 
Tilsvarende bør også gjelde for valg av viseguvernører i divisjonene, med samme argument. 
 
Årsrapport - klubb. Denne skal inneholde klubbstyrets årsberetning og regnskap/regnskapsoversikt. 
Følgende punkter skal som et minimum være med: 
 

- klubbnavn og rapporteringsår 
- organiseringen; styret, medlemmene og styremøter 
- den sosiale virksomheten; møter og sosiale tilstelninger 
- den humanitære virksomheten; donasjoner, humanitært arbeid 
- datering og underskrift av president og sekretær 

 
OBS: Denne klubbårsrapporten er klubbenes viktigste, historiske dokument, og den enkelte klubb SKAL 
oppbevare rapporten i ALL fremtid. 

  

Gjennom de siste årene har det foregått en vurdering og en forenkling av blankettene. Det er bl. a derfor 
uhyre viktig at det brukes riktig skjema; det sikrer at de rette opplysningene kommer med på riktig måte, 
sparer mottakeren for å skrive om informasjonen før den behandles og evt. videresendes.  
Omfanget av opplysninger som skal rapporteres vurderes stadig, og ved bruk av gamle formularer kan 
det bli gjort en masse unyttig arbeid. 

 

Av ovenstående går det klart frem at det er spesielt viktig å rapportere endringer i klubbenes medlems-
tall i tiden like før overgangen til nytt Kiwanisår – d v s i siste halvdel av september måned. Det beste er 
imidlertid å rapportere endringer så snart de oppstår. På den måten unngås det årlige fenomenet med 
at medlemstallet svinger unormalt mye omkring dette årsskiftet, og det samme gjelder endringer i fakta. 
Dette fører til ekstra arbeidsbyrder og evt. også forsinkelser for flere når oversikter m m skal ajourføres.   
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VEDLEGG B – KIWANISÅRET 

Milepeler og gjøremål 

 
01. oktober- Kiwanisåret begynner. Alle tillitsvalgte tiltrer og nye styrer m.m. trer i funksjon. 

Komiteene starter sitt arbeid. Forberedte planer, laget i månedene før, settes i verk. 
 Webmaster oppdaterer e-postsystemet etter innspill fra distriktssekretær, divisjoner og 

klubber.  

05.oktober- Frist for sending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal IV (forrige år) til respektive 
viseguvernører (forrige viseguvernør) (se egen blankett). 

10. oktober- Viseguvernørene sender frem sin kvartalsrapport for kvartal IV til Guvernøren (forrige 
guvernør), basert på klubbenes rapporter (se egen blankett).  
Guvernøren sammenfatter rapportene (Årsaktivitetsrapport) og fremlegger den for 
Distriktsstyret og sender kopi av sin rapport til divisjoner og klubber. 
Se også Kapittel 7 – Rapportering. 

Innen 31. oktober - Distriktsstyremøte nr 1 (DS 1). Klubber og divisjoner gjennomgår sakslisten slik at 
viseguvernøren kan ta med seg divisjonens saker til DS-møtet. 

15.desember- Frist for sending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal I til viseguvernøren. 
 

20. desember- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal I til Guvernøren, som i sin tur 
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport etter samme prosedyre som nevnt 
ovenfor (10.okt). 

Januar/februar- DS 2 avholdes. Forberedelser i divisjoner og klubber som nevnt ovenfor (okt). 

21. januar- Kiwanis fødselsdag – ble stiftet på denne dato i 1915 i Detroit.  

Februar- Divisjoner og klubber avholder valgmøter og velger tillitsvalgte for neste Kiwanisår, 
innen 28. februar. Gjelder også valg av viseguvernør. 

05. mars- Valgrapport fra klubbene fremsendes innen denne dato til respektive viseguvernører, 
samt til Medlemsansvarlig som sender samlet oversikt til KI-EFF noe senere på våren. 
Denne rapporten danner også grunnlag for oppdatering av neste års matrikkel. 

 
05. april- Den internasjonale Kiwanisdagen. Sentrale og lokale tilstelninger kan måtte tilpasses p 

g a evt. kollisjon med påsken enkelte år. Frist for sending av klubbenes kvartalsrapport 
for kvartal II til respektive viseguvernører. 

 
10.april- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal II til Guvernøren som i sin tur 

sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport etter samme prosedyre som ovenfor 
(10.okt). 

 
April- Motivasjons/treningskonferanse for det nye distriktsstyret og klubbpresidenter. 

Gjennomføres på samme sted og delvis felles. Etter denne konferansen avholder 
divisjonene og klubbene egne treningskonferanser og iverksetter opplæringstiltak frem 
til september måned, som forberedelse for de tillitsvalgte som skal overta 1. oktober.  

Mai-juni DS 3 avholdes.  

Juni- Juni måned er tiden for Europa-konventet og det Internasjonale konventet. 

15. juni- Frist for sending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal III til respektive vise-
guvernører. 
Mange klubber har en såkalt ”sommeravslutning” i denne måneden. 

Komite 
  

Komite 
  

Internasjonale 

Komiteer 
  

Region V 

Latin – 

Amerika 
1 Distrikt 

Øvrige 

Områder i 

verden 
  

Divisjoner 
Klubber 

  

  
  

Internasjonale 

Komiteer 
  

Internasjonale 

Komiteer 
  

Internasjonale 

Komiteer 
  

Internasjonale 

Komiteer 
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20.juni- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal III til Guvernøren som i sin tur 
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport etter samme prosedyre som tidligere 
rapporter. 

30. juni- Omkring denne dato er fristen for påmelding til deltakelse på konventet. 

 
1. – 7. Juli Frist for utsendelse av innkalling til Årsmøte fra distriktssekretæren er 60 dager før 

årsmøtedato. 
 Frist for innsending til distriktssekretæren av saker som klubber og DS ønsker 

behandlet på Årsmøtet er 60 dager før årsmøtedato.   
1. – 7. august Frist for utsending av saksdokumenter til Årsmøtet fra distriktssekretæren er 30 dager 

før årsmøtedato.   
 
August- Divisjoner og klubber forbereder seg til årsmøtet og distriktskonventet.  

Påtroppende tillitsvalgte forbereder overtakelse av sine stillinger for neste Kiwanisår 
og nødvendig trening og opplæring foretas. 

   
September- Årsmøte/distriktskonventet avholdes første helg i september. Klubbene forbereder 

sine egne årsmøter som skal avholdes så nær 1. oktober som mulig. 
 

- OG SÅ STARTER DET HELE FRA TOPPEN IGJEN! 
 

 
 
Andre dager som det kan være nyttig å merke seg: 
 

05. oktober- Internasjonal barnedag 
 
10. oktober Verdensdagen for psykisk helse. 
 
20. november- Barnedagen - FNs internasjonale barnedag 
 
03. desember- Funksjonshemmedes dag - FNs Internasjonale dag for funksjonshemmede. 
 
05. desember- Frivillighetsdagen - FNs internasjonale frivillighetsdag. 
   Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling 

 

For oversikt over FNs internasjonale dager se: http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-dager-og-aar 

 

http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-dager-og-aar
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VEDLEGG C – ØKONOMI  

Generelt 
Økonomi er en av de viktigste hovedpilarer som en hver organisasjon hviler på. En god og stabil økonomi gir 
således klubbene et godt grunnlag for gjennomføringen av den humanitære innsatsen og en god intern drift. 
Enhver klubb bør ha en styrt økonomi. Det gjøres best gjennom: 
 
- vel funderte, årlige budsjetter som grunnlag for driften 
- nøyaktige og oversiktlig førte regnskaper (drifts- og humanitærregnskap) med attesterte bilag  
- jevnlig kontroll av økonomien fra styrets side  
- årlige, reviderte regnskaper som fremlegges for godkjenning av årsmøtet. 
 
Som selvstendige, autonome enheter står klubbene fritt til selv å organisere økonomitjenesten, innenfor 
rammen av fastsatte lover og regler; av samfunnet eller av Kiwanis selv.     

Referanser 
a. (NO) Lotteriloven; Lov om lotterier m.v. LOV 1995-02-24 nr 11 (www.lovdata.no).  

Se også Forskrift til loven – FOR 1995-02-24 nr 185.    
b. (NO) Lotteri og stiftelsestilsynet; se Lotteriloven § 4. (Detaljer på www.lottstift.no ). 
c. Distriktsloven; se årlige matrikler eller www.kiwanis.no -. 
d. Standard klubblov; se årlige matrikler eller www.kiwanis.no -. 
e. Kiwanis regnskapsregler (gjengitt nedenfor) 
f. Kvalitetshåndbok for KI District Norden; om økonomistyring. (www.kiwanis.no).  

Regnskapsregler 
Bruk av Kiwanisnavnet i forbindelse med pengeinnsamlinger og ved aksjoner. 
Kiwanisnavnet skal benyttes i alle forbindelser hvor en aktivitet har et humanitært formål. 
Bruk av navnet er en viktig faktor i synliggjøringen av organisasjonen, og er et av de viktigste virkemidler for 
å oppnå best mulig PR for Kiwanis.  
Opp mot den fokusering som har vært på misbruk av innsamlede midler/ bevilgninger til diverse 
organisasjoner, samt andel av midlene som går vekk til å dekke administrative kostnader, kreves det at vår 
organisasjon har entydige spilleregler for slike aktiviteter på alle nivåer. 
 
 
 
 
 
 
På klubbnivå. Klubbene har ansvar for alle sine inntekter og utgifter. Det skal føres separate regnskaper for 
klubbens drift og humanitære aktiviteter. Midler skal oppbevares på atskilte bankkonti. Se for øvrig 
referanser angitt ovenfor.  
Klubbene kan normalt benytte intern revisor. Viseguvernør har innsynsrett til klubbenes regnskaper.    
For inntekter som kommer inn under reglene i Lotteriloven skal disse følges. 

 
Dekning av administrative kostnader.  
 
1. Inntekter som kommer til klubbene uten innsats fra klubbene. 

 
Innkomne midler går i sin helhet til humanitærkonto. Dokumenterbare kostnader dekkes. 
 

2. Inntekter som kommer til klubbene med begrenset innsats fra klubbene 
 
Klubbene kan beholde inntil 15 % til dekning av administrative kostnader. 
 

3.  Inntekter som kommer til klubbene ved egeninnsats fra klubbene.  
 
Klubbene kan beholde inntil 30 % av nettoresultatet til dekning av egeninnsats/ administrative 
kostnader. 

   

Det må aldri herske tvil om 
organisasjonens redelighet 

http://www.lovdata.no/
http://www.lottstift.no/
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/


 24 

Fellesaktiviteter mellom klubber. Ved fellesaktiviteter utpekes en klubb som har det formelle ansvar og 
som også ivaretar regnskapsplikten. Det føres eget regnskap for aktiviteten. Regnskapet revideres av 
ansvarlig klubbs revisor. Unntak: Ved aktiviteter som omfattes av Lotteriloven skal Lotterilovens regler 
følges. Ansvarlig klubb arkiverer regnskapene. 
Forøvrig følges reglene til klubbaktiviteter. 
Fordeling av innsamlede midler avgjøres av deltakerne i aktiviteten. Den enkelte klubb tar ansvar for sin 
andel og innarbeider dette i sine regnskaper. 
 
På divisjonsnivå. Aktiviteter på divisjonsnivå skal følge samme regler som for fellesaktiviteter på klubbnivå.  
Ved fellesaktiviteter på divisjonsnivå skal det utpekes en klubb som har det formelle ansvar og som ivaretar 
regnskapsplikten. 
Det føres eget regnskap for aktiviteten. Regnskapet revideres av ansvarlig klubbs revisor, i tillegg skal 
regnskapet godkjennes av viseguvernør i divisjonen. Ansvarlig klubb arkiverer regnskapene. 
Fordeling av innsamlede midler avgjøres av deltakerne i aktiviteten. Den enkelte klubb tar ansvar for sin 
andel og innarbeider dette i sine regnskaper. 
 
På distriktsnivå. Distriktsstyret har ansvar for regnskapene til Distrikt Norden, inkludert Driftskonto, 
Aksjonskonto til fellesaksjoner, herunder prosjektregnskap for eksterne prosjekter, Kiwanisnytt samt 
Konventkonto. 
Distriktsstyret har ansvar for alle aktiviteter på distriktsnivå, evt. som del av aktiviteter i regi av KI-EFF eller 
KI. Distriktsstyrets ansvar inkluderer oppfølging av innsamlede midler for aktiviteter på distriktsnivå som 
overføres distriktet fra klubbene, både med hensyn til regnskapsføring og overføring videre. Distriktskasserer 
fører eget regnskap for aktiviteten. Regnskapene revideres av distriktets revisor og fremlegges Årsmøtet for 
godkjenning. 
Distriktskasserer pålegges å fremlegge oversikter over innkomne midler til klubbene fortløpende. 
Jfr. ellers Kvalitetshåndboka for District Norden – nevnt under Referanser ovenfor. 
 
Spesielle aktiviteter 
 
a. Kiwanisbutikken. Fra og med 10. mai 2010 er driften av Kiwanisbutikken delegert til Kiwanis Club 

Horten, og tidligere avtale ble kansellert. (R&T 17.apr-11) 
 

b. Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond. Styret i Stiftelsen Kiwanis International District 
Nordens Fond har ansvar for fondets regnskaper. Regnskapene revideres av registrert eller 
statsautorisert revisor i h t Fondets Vedtekter. Regnskapene skal innsendes Regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. Regnskapene følger kalenderåret og forelegges Årsmøtet. (Ref: Egne vedtekter for 
Fondet; se bl. a Matrikkelen eller distriktets hjemmesider). 

Budsjetter  
Oppsett av årlige budsjetter (driftsbudsjett og humanitærbudsjett), evt. også langtidsbudsjetter der det synes 
tjenlig, er et godt middel for å holde kontroll med økonomien til enhver tid. Budsjettet settes opp på bakgrunn 
av neste periodes arbeidsplan for å sikre at det er samsvar mellom disponible midler, og de midler man må 
bruke for å gjennomføre arbeidsplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Budsjettet bør settes opp med en inntektsside og en utgiftsside. Har man en fast kontoplan for 
regnskapsføringen bør postene i budsjettet være tilsvarende. Da kan man lett sammenlikne resultatene fra 
år til år, og tidligere års regnskaper gir således god støtte til budsjettarbeidet. 
Under arbeidet med budsjettet bør det tas hensyn til evt. økte priser, renteutviklingen, endret medlemstall og 
aktivitetsnivå i klubben, og for større prosjekter bør det foreligge en prosjektplan som viser de økonomiske 
forutsetningene. Foreligger ikke dette når budsjettet lages bruker man grove estimater, evt. avsetter midler i 
en sekkepost. For å unngå at regnskapet viser underskudd på driftskontoen år etter år (det virker negativt på 
oppfatningen av økonomitjenesten) bør en vurdere å dekke utgifter til større, enkeltstående prosjekter direkte 
fra formuen. Dette er et fint middel til å regulere størrelsen på formuen, dersom man nå har en slik.  

  

En ofte brukt metode har vært å sette opp budsjettet etter forrige års budsjett med 
mindre, tilfeldige justeringer. Det fører i mange tilfeller galt av sted, man har egentlig 
ingen kontroll over midlene, verken inn- eller utgående. Det må derfor være de 
planer man har for neste år for inntektsbringende tiltak og kjente utgifter som må 
være styrende for budsjettet. Da blir det samsvar mellom handlinger og midler. 

 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Regnskaper 

 
Klubbene har normalt ingen regnskapsplikt til det offentlige. Unntaket er dersom man har påtatt seg dette 
overfor Brønnøysundregistrene, samt andre registre som f. eks Lotteriregisteret og Innsamlingsregisteret. Se 
egne punkter om disse lenger nede, eller på respektive hjemmesider. 
 
For øvrig er klubbenes regnskapsplikt nedlagt i Standard klubblov, Artikkel 8 – Fond og Regnskap.  
Selve regnskapsplikten er imidlertid klart uttrykt i ovenstående Regnskapsregler; under overskriften ”På 
klubbnivå”. 
 
Det er opp til den enkelte klubb å velge hvordan regnskapet føres. Det finnes i dag i handelen mange 
elektroniske regnskapssystemer tilpasset organisasjoner av en hver størrelse. Siden klubbregnskaper for en 
stor del er enkle regnskaper, er det fremdeles mulig å føre det i en protokoll for hånd. Det finnes også i de 
fleste kontorpakker for PC-bruk, programmer spesielt egnet for tallbehandling; eks vis Microsoft Excel.  
Som et tilbud til klubber som ønsker hjelp til å skaffe seg et enkelt program for regnskapsføring er det laget 
et regnskapsoppsett i nettopp Excel som klubbene kan få ved henvendelse til Distriktskassereren. Her finnes 
også nødvendig informasjon for bruken. Forslaget er lagt ut under Medlemssider på distriktets hjemmeside 
(se under Håndbøker; Håndbok for tillitsvalgte). 
I dette forslaget finnes det eksempel på en kontoplan, samlet driftsbudsjett med egne muligheter for føring 
innen hver post i kontoplanen, et oppsett for føring av humanitære aksjoner, et for andre aksjoner samt 
oversikt over bankkontoer; kort sagt: - et komplett klubbregnskap. 
 

NB! De etterfølgende 6 avsnittene refererer til norske lover og bestemmelser. Evt 
tilsvarende lover og bestemmelser for Sverige er inntatt som tillegg i den svenske 
utgaven av håndboken.  

Informasjon om svenske lover, registre og diverse liknende ordninger legges inn senere. 

Lotteriloven (Kun norske klubber) 

Formålet med loven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på 
å forebygge negative konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en 
god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid. Loven definerer de forskjellige spillformer innen 
dens virkeområde, samt fastsetter at Lotteritilsynet (se nedenfor) er den instans som fører kontroll med at 
loven blir overholdt. Den fastsetter også at godkjenninger, autorisasjon og ev tillatelser i f m automater skal 
registreres i et sentralt register; Lotteriregisteret. Her finner man videre bl. a bestemmelser om 
lotteritillatelser, trekning, aldersgrenser, gevinster og om innsyn i regnskaper. (se referanser ovenfor). 
Mer detaljerte bestemmelser finnes i en egen forskrift til loven (se ref. side 35). 

Lotteri- og stiftelsestilsynet (Kun norske klubber) 

Dette er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn med felles direktør og administrasjon – Lotteri-
tilsynet og Stiftelsestilsynet. 

Det har gjennom årene vært en endeløs diskusjon om etablering av formuer i vår 
organisasjon, og formuens størrelse. Det sier seg selv at det tærer på oppfatningen 
av organisasjonens redelighet dersom man sitter inne med store formuer. Det kan gi 
grobunn for mistanker om misbruk av innsamlede midler/ bevilgninger samt mange 
kan få følelsen av at uforholdsmessig store midler går vekk til å dekke administrative 
kostnader. Slike saker dukker stadig opp i media. 
På en annen side kan det godt hevdes at en viss økonomisk plattform er en 
forutsetning for å ha en sunn og god økonomi. Det må her også tas hensyn til evt. 
langsiktige forpliktelser som klubber har tatt på seg, og planer på lengre sikt for 
prosjekter, i f m jubileer o. l.. Poenget blir at man må ha en plan med de pengene 
man har på bok, og formuen må ikke bli så stor at det vekker oppsikt. På denne 
bakgrunn bør klubbstyrene vurdere størrelsen av en evt. formue, iverksette tiltak for 
å redusere denne eller fremlegge en plan for disponering av midlene.  
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I utgangspunktet er spill med penger ikke lovlig i Norge. Det er likevel åpnet for avgrensede tillatelser, og det 
private lotterimarkedet er regulert av Lotteriloven. Lotteritilsynet forvalter og kontrollerer private lotteri, 
forvalter og kontrollerer lotteri, og kontrollerer statlige pengespill. 
Private lotteri omfatter bingo og ulike forhånds- og etterhåndstrukne lotteri, i tillegg til basar, møtelotteri og 
meldingslotteri. 
Lotteri er enhver virksomhet der deltakerne mot innskudd kan få gevinst som følge av en trekning, gjetning 
eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall. Slik faller også spill som bingo, basar og 
poker inn under lotteriloven. 
 
Det er krav om godkjenning som lotteriverdig organisasjon for å kunne avholde enkelte typer lotteri. Det er 
Lotteritilsynet som etter søknad godkjenner lotteriverdige organisasjoner. Organisasjoner og foreninger som i 
sin virksomhet ivaretar et humanitært eller samfunnsnyttig formål kan få slik godkjenning. 
Organisasjonene må ha organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for å kunne godkjennes.  
Det blir krevd inn et gebyr på kr 1300,- for godkjenning og registrering i Lotteriregisteret. Dette er et 
engangsgebyr. Lotteriregisteret inneholder oversikt over godkjente aktører i lotterimarkedet samt oversikt 
over tillatelser for spill (lotteri og bingo). 
 
Lotterier deles inn i tre typer; - basar, - smålotteri (omsetning under 150 000) og lotteri (omsetning over 
150 000). Basar skal ikke meldes til Lotteritilsynet. For smålotteri skal Lotteritilsynet ha melding 14 dager før 
loddsalget begynner og melding om avslutning innen 1 måned etter at lotteriet er avsluttet. 
For å kunne avholde lotteri (over 150 000) må en ha godkjenning som lotteriverdig organisasjon og ha et 
organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Bingo regnes som lotteri og de samme regler 
gjelder derfor her.  
 
Detaljert informasjon om bestemmelser o s v finnes på www.lottstift.no – og der finner en også nødvendige 
skjema og orienteringer om alt en trenger i denne forbindelse. Her er også lenke for oppslag i 
Lotteriregisteret. 
 

Innsamlingsregisteret (Kun norske klubber) 
  
Med bakgrunn i Lov om registrering av innsamlinger – LOV 2007-06-29 nr 87 – er Innsamlingsregisteret 
etablert. Til å være registerfører og kontrollorgan for dette registeret er Stiftelsen Innsamlingskontrollen i 
Norge opprettet.  
Loven fastsetter at ”alle registrerte innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de innsamlede midler 
skal gå uavkortet til det oppgitte formål med innsamlingen. Beregning av minsteandelen kan skje i forhold til 
en tidsperiode på maksimalt 3 år”.  
Deltakelse i dette registeret er frivillig, men her har vi en god indikator på hvor samfunnets krav til bruk av 
humanitære midler til enhver tid ligger.  
  
Innsamlingsregisteret innfører en frivillig registreringsordning for innsamlinger av penger eller gaver som er 
rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål. Målet er at Innsamlingsregisteret skal bidra til 
økt kredibilitet for de registrerte organisasjonene. Forholdet vil kunne ha betydning ved vurderingen av 
organisasjonenes seriøsitet og følgelig publikums holdninger og giverglede. Det forhold at organisasjonene 
er registrert i Innsamlingsregisteret er i seg selv et kvalitetsstempel. Det bør for giverne være et relevant 
spørsmål om hvorfor en organisasjon velger ikke å registrere seg.  
Gjennom Innsamlingsregisteret ønsker man å bevisstgjøre publikum med hensyn til hvilke organisasjoner 
som bør støttes. Registeret vil føre til større åpenhet med hensyn til organisasjonsopplysninger og 
økonomiforvaltning. Ved registrering i Innsamlingsregisteret forplikter organisasjonene seg til å følge 
spesifikke regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll.  
Registrering er, som nevnt ovenfor, frivillig. For å bli registrert som innsamlingsorganisasjon må 
organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret (se nedenfor) uten at det er tatt forbehold om 

offentliggjøring av vedtekter eller regnskaper. Medlemskap betyr også en del andre forpliktelser som man 
bør sette seg inn i før en evt. søknad om registrering. Detaljer finnes på Innsamlingskontrollens 
hjemmeside www.innsamlingskontrollen.no -. 

Brønnøysundregistrene (Kun norske klubber) 
 
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og 
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og 
effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. For detaljer vises det til registrenes hjemmeside 
www.brreg.no -. 

http://www.lottstift.no/
http://www.innsamlingskontrollen.no/
http://www.brreg.no/
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Det finnes her et stort antall forskjellig registre. For klubbene er det først og fremst Enhetsregisteret og 
Frivillighetsregisteret som er interessant – les mer om disse på hjemmesiden nevnt ovenfor. Lotteriregisteret 
driftes også av Brønnøysund for Lotteritilsynet. 
 
Enhetsregisteret. Hittil har det vært mulig å drive vår virksomhet uten tanke på offentlig registrering. Likevel 
har mange funnet det formålstjenlig å være registrert. Ved innmelding i Enhetsregisteret får organisasjonen 
et Organisasjonsnummer som samfunnet stadig oftere etterspør i mange forbindelser. Ovenfor har vi sett at 
for å kunne søke om å bli Lotteriverdig organisasjon må en være registrert her. Videre har vi sett at for å 
kunne bli registrert i Innsamlingsregisteret (se ovenfor) må en stå i Frivillighetsregisteret. Dette er også en 
forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen (se nedenfor) hos Norsk Tipping. Mange banker krever også 
nå at foreninger har et organisasjonsnummer. Det er også en forutsetning for å kunne delta i ordningen med 
momsrefusjon for frivillige organisasjoner (innført i 2010) at en står i Frivillighetsregisteret. 
Det er således mange gode grunner for at klubbene registrerer seg i både Enhetsregisteret og 
Frivillighetsregisteret. Den utvikling som foregår i vår tid tilsier at det ikke er lenge til at slik registrering blir et 
krav i de fleste tilfeller. 

Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige 
myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan registreres i 
Frivillighetsregisteret. Ingen organisasjoner har plikt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, men alle 
organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere. 
 
Når en registrerer seg i Frivillighetsregisteret blir en samtidig med i Enhetsregisteret. Når man først er 
registrert er det viktig å sørge for at data for organisasjonen til enhver tid er oppdatert. Dette er spesielt viktig 
når det er endringer i styresammensetning og adresser. Det bør derfor være fast oppsatte rutiner i klubben 
for dette. (Jfr. Kvalitetshåndboka). 
Registrering fra nytt gjøres ved bruk av blanketten ”Samordnet registermelding” (se registrenes hjemmeside 
der en finner all den informasjon som er nødvendig). Samme blankett brukes også ved endringer til tidligere 
registrering.  
Registrering kan foregå elektronisk, direkte på skjermen eller den kan gjøres manuelt ved å laste ned 
blanketten og fylle ut for hånd og sendes via Posten. Den elektroniske metoden er å foretrekke da den går 
langt raskere og godkjenningen foreligger som oftest tidligere. 
På registrenes hjemmeside er det også muligheter for oppslag i en del av registrene. Alt som trenges er 
organisasjonsnummer dersom det søkes etter en bestemt organisasjon. Det kan imidlertid også søkes på 
navn, eks vis Kiwanis, og en får da opp alle organisasjoner som har dette ordet i sitt navn.  

Grasrotandelen (Kun norske klubber)  

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009, og det er Norsk Tipping som er operatør for denne ordningen. 
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en 
andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon. Grasrotandelen gjelder for alle 
spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.  
En forutsetning for å delta i Grasrotandelen er at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret.      
Oversikt over organisasjoner som deltar i Grasrotandelen kan finnes på www.grasrotandelen.no . Her finnes 
også nødvendig informasjon om ordningen, og her kan en slå opp og se hvilket beløp som er opptjent.  
Spillere hos Norsk Tipping kan selv velge hvilken organisasjon de vil støtte. Det er også anledning til å endre 
støtteobjekt når en ønsker det. For klubber som deltar i Grasrotandelen er det viktig å gjøre oppmerksom på 
at en deltar, og jo flere støttespillere en har dess større inntekter får en. Kommersiell reklame er ikke tillatt for 
å samle støtte. Et godt tips er å lage en form for visittkort der organisasjonsnummer og evt. strekkoden står, 
og som kan deles ut til mulige støttepersoner. 
Fyldig informasjon om Grasrotandelen finnes hos Brønnøysundregistrene, hos Norsk Tipping og hos Altinn 
(se nedenfor). 

 
Momskompensasjon (Kun norske klubber) 

 
En ordning for ”Kompensasjon av merverdikostnader til frivillige organisasjoner” er innført fra 1/1-2010 
gjennom Stortingets budsjettvedtak – se Forskrift av 7. juni 2010 fra Kulturdepartementet. 
Forskriften finnes på nettsidene, eller på www.lottstift.no -. Lotteritilsynet administrerer ordningen. 
Formålet er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer 
og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid innenfor en ramme som Stortinget bevilger for hvert år; 
over Kulturdepartementets budsjett. 

http://www.grasrotandelen.no/
http://www.lottstift.no/
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De klubber som ønsker kompensasjon melder hvert år (fristen kunngjøres) inn sine totale driftskostnader til 
Distriktskassereren, som fremsender en samlet søknad til Lotteritilsynet (forenklet modell). Utbetaling av 
kompensasjon skjer så fra distriktet i desember måned.  
Tallet som skal innrapporteres er beløpet for totale driftskostnader i Kiwanisåret, tatt fra revidert og 
årsmøtegodkjent regnskap. For de som har eiendommer/hus e.l. gjelder at det bare er drifts- og 
vedlikeholdsutgifter knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom som omfattes av ordningen. Investeringer i og 
påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil IKKE omfattes av ordningen.  
 
Fra 2011 er det et krav at alle klubber (lokalledd) er registrert i Frivillighetsregisteret (over), og at vedtektene 
også er registrert.  

Altinn (Kun norske klubber) 

Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, men tilbyr 
også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlige registre. 
Selvangivelsen (både for næringsliv og privatpersoner) er den mest brukte tjenesten i Altinn. I den 
forbindelse har alle fått tilsendt kodebrev fra skatteetaten eller koder på bestilling fra Altinn. Gjennom 
registreringsarbeid i Brønnøysundregistrene kommer man – både som privatperson og tillitsvalgt i 
organisasjoner o.l. - raskt i kontakt med Altinn; eks vis gjennom blanketten ”Samordnet registermelding”.  
Det finnes mengder av informasjon på  www.altinn.no -. 
 

Annet 
Hverken distriktet eller klubbene er innberetningspliktig for utbetalt bilgodtgjørelse. 

http://www.altinn.no/
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VEDLEGG D – PROSJEKTPLAN 

Mal for prosjektplan.  
Humanitært arbeid på alle nivå kan med fordel organiseres som prosjekter. Dette medfører en klar 
oppgavefordeling, økonomisk forutsigbarhet og evne til å være fleksibel. Et prosjekt kan ikke forlenges uten 
at det har blitt evaluert. Hvis det skal forlenges må det inkluderes i neste års handlings- og tiltaksplan.  
 
Nedenstående skjema (neste side) for Prosjektplan kan kopieres og limes (Lim inn) inn på et blankt ark på 
skjermen, og deretter fylles ut; et skjema for hvert prosjekt.  
Skjema kan også lastes ned fra distriktets nettsider – Medlemssider/Maler og skjema; evt. fylles ut på 
skjermen (Word eller PDF) og lagres. Merk at en av pdf-versjonene ikke kan lagres, men må skrives ut etter 
at den er utfylt. Det finnes imidlertid en mulighet for å lagre den også dersom du skriver den ut i PDF-format 
(forutsetter at du har program for skriving av pdf-filer).  
 
Momenter for utfylling av skjema (på skjerm): 
 

a. WORD-versjonen tillater endringer i rubrikknavnene, slik at de passer til situasjonen. Særlig kan 
dette være ønskelig for noen i den øverste boksen med Bakgrunnsfakta. Merk teksten som ønskes 
endret og skriv inn ny – lagre under nytt filnavn. 

b. Alle rubrikker har innlagt tekstbrytning, og den enkelte rubrikk utvider seg nedover dersom teksten 
trenger flere linjer. Dette betyr at skjemaet til slutt evt. dekker mer enn 1 side. Evt kan man endre 
fontstørrelsen slik at alt går inn på 1 side. 

c. Fonten (bokstavtypen) som benyttes i Word er Calibri størrelse 11. PC-er som ikke har denne vil 
finne en font som ligger nært opptil dette. Endringer gjøres ved å merke alt og velge ny font og evt 
størrelse. I PDF-versjonene kan det ikke gjøres endringer. 

 
Den øverste boksen - Nyttige bakgrunnsfakta - fylles ut etter behov. For å sikre en god og gjennomtenkt plan 
bør alle rubrikkene i den nederste boksen – Prosjektdetaljer – fylles ut. 
 
Ved problemer med utfyllingen o. l. kontakt med webmaster. 
 
Andre momenter 
 
Det bør fastsettes rapporteringsrutiner for prosjektet dersom det ikke er laget faster rutiner for dette fra før. 
Dette sikrer fornøden kontroll underveis slik at uønskede overraskelser ikke oppstår og gjør det mulig å 
korrigere fremdriften når det evt. blir nødvendig.  
 
Fokusering på organisering av prosjektarbeidet i District Norden er noe som har skjedd i de siste årene. 
Distriktsstyret har hatt saken oppe flere ganger og arbeider med å videreutvikle dette til et hendig redskap for 
å lage gode, vel gjennomtenkte prosjekter som det hele veien er kontroll med. Etter hvert vil det kunne bli 
utarbeidet en veiledning i slikt arbeid til glede for både klubber, divisjoner, komiteer og Distriktsstyret. Den 
forutsettes innsatt i håndbøkene. 
 
Prosjektplanene med prosjektskjemaene for de enkelte prosjekter bør vedlegges arbeidsplanene.  
 
Skjema for prosjektplan – se neste side! 
 
 
Merknad: Prosjektskjema er selve hoveddokumentet i et prosjekt og trekker opp de grunnleggende og 
styrende rammer. Detaljer og delutredninger forutsettes laget som vedlegg til Prosjektskjemaet. 
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                                              District Norden 

 

  

 

 

Prosjektskjema 
 

NYTTIGE BAKGRUNNSFAKTA: 

Organisasjon 
(Komite/div/klubb):  

Avdeling (tilsv.):  Adresse : 
 

E-post  

Prosjekt start år:  Måned :  Dato:  

Kontaktperson:  Telefon :  E-post:  

Bakgrunn for 
prosjektet:  

 
PROSJEKTDETALJER: 

Prosjektnavn:  

Tiltak  

Mål   

Målgruppe  

Aktiviteter  

Partnere  

Tiltaksansvarlig  

Varighet  

Kostnad/ 
finansiering 

 

Avtaler  

 
DATO OG UNDERSKRIFTER: 

 

Sett inn org.navn           www.kiwanis.no 
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          DISTRICT NORDEN Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

Stilling/gruppe  Fornavn Etternavn, Adresse, Postnr og sted e-post@kiwanis.no 

 Tlf:+xx xx xx xx 
 

VEDLEGG E - BREVMALER 
 
BREVMAL 1  
Utformet for dokumenter av mer formell karakter. Kan selvsagt også brukes internt. 
Er utlagt på våre nettsider, og kan lastes ned derfra og tilpasses og lagres.  
 
Beskrivelsen nedenfor er tilpasset nettutgaven. 
 
SLIK BRUKES MALEN 

 
Dette er en brevmal der det faste stoffet er innlagt som topptekst og bunntekst. Når du åpner den 
og skriver så vil de innlagte tekstene øverst og nederst se gråaktig ut – ved utskrift så blir det 
skarpt og klart – se på Forhåndsvisning.  
Malen kan lagres som en egen fil i en valgt mappe, eller den kan lagres i filtypen Word-mal (velges 
under Filtype i boksen ”Lagre som”). 
 
Malen kan tilpasses til et hvert behov innen District Norden og de enkelte ledd og den enkelte 
person kan sette inn sine egne data og ha sin egen mal. 
 
Malen har innlagt automatisk sidenummerering; sidenummer på første side er utelatt. Topp- og 
bunnteksten er innlagt bare på første side. 
 
Denne malen står i Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte i kapittel 9, vedlegg F – brevmaler. 
 
 
SLIK TILPASSES MALEN 
Dobbeltklikk på topp/bunn-teksten. 
Rediger innholdet på vanlig måte, sett inn dine egne data. Under det blå båndet kan du ved behov 
legge inn flere linjer og justere skriftstørrelsen. Logoen kan fjernes – klikk på den og trykk Delete 
på tastaturet.  
Bunnteksten tilpasses på samme måte (evt). 
Når du er ferdig med justeringen; dobbeltklikk på midten av arket (toppen blir gråaktig) 
Merk denne forklaringen og trykk Delete – teksten forsvinner og skriveflaten blir ren 
 
Lagre malen under eget filnavn.  
Kan med fordel lagres som filtypen Word-mal slik at du kan åpne den fra ” Ny” og velge malen i 
boksen med maler.  
 
TIPS. Når du skriver legges det inn koder i teksten for alle tegn og linjeskift m m. Disse vises 
normalt ikke. De kan vises ved å trykke CTRL + SKIFT + (   
Koder som står etter siste linje i din tekst bør fjernes (Merk og slett). Da slipper du eks. vis at en 
blank side følger med når du skriver ut.     

 

 

 

Eksempel - komiteen           www.kiwanis.no 

   
 

mailto:e-post@kiwanis.no
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DIV TELEMARK 
BAMBLE KONVALEN 
LANGESUND 
PORSGRUNN 
SKEN 
SKIEN NORA 

KC TRONDHEIM 

DIV SØRLANDET 
ARENDAL 
GJERSTAD 
KRISTIANSAND 
RISØR 
TVEDESTRAND 

DIV SVERIGE 
KARLSKOGA 
KARLSTAD 
KRISTINEHAMN 

DIV INDRE ØSTLAND 
ELVERUM 
EIDSVOLL 
KONGSVINGER 
SKEDSMO 

DIV ØSTFOLD 
ASKIM 
FREDRIKSTAD 
FREDR.GLOMMEN 
HALDEN 
JALUND 
KRÅKERØY 
MOSS 
RYGGE 
SARPSBORG 
STRÖMSTAD 
VÅLER 

DIV AKERSHUS 
DRØBAK 
NESODDEN 
NORDBY 
SIGGERUD 
SKI 
ÅS 

DIV VIKEN 
BYRGIN 
BÆRUM 
OSLO 
OSLO HOLMLIA 
OSLO. ST 
HALLVARD 
 

 

DIV VESTFOLD 
BRUNLANES 
HOLMESTRAND 
HORTEN 
HORTEN FREIA 
LARVIK BØKEN 
SANDEFJORD 
SANDEFJ. HVALEN 
TØNSBERG 
TØNSBERG BLANCA 
ÅSGÅRDSTRAND 
ÅSGÅRDSTRAND 

KC TRONDHEIM 

DIV BUSKERUD 
KONGSBERG 
OG NUMEDAL 
KONNERUD 
LIER 
NEDRE EIKER 
RINGERIKE 
SVELVIK 
ØVRE EIKER 
 
 

VEDLEGG F - KARTOVERSIKT 
 

Divisjoner og klubber i District Norden 
District Norden omfatter Norge, Sverige og Danmark. 

Distriktet har for tiden 62 klubber, 58 norske, 4 svenske. 

Inndelt i 10 divisjoner. 

Medlemstallet er ca 1240. 

 

 

DIV VESTLANDET 
ASKØY 
BERGEN-FYLLINGSDALEN 
HAUGESUND 
HAUGESUND KAIA 
SOTRA 
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VEDLEGG G – FORSKRIFTER OG ALLMENNE RÅD 
 
 
 

Forskrifter og Allmenne Råd for Kiwanis 
International - District Norden  

FORSKRIFTER OG ALLMENNE RÅD SOM UTFYLLING TIL DISTRIKTSLOVEN 
 

Tegnforklaring 
Normal stil = Forskrift 
Kursiv stil = Allment Råd 

Forskrift/Allmenne Råd 

§ ARTIKKEL II - FORMÅL OG STRUKTUR 

3 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 rettet mot barn og unge. 

4 Distrikt Norden inndeles i følgende divisjoner:  
Akershus 

Klubbene Drøbak, Nesodden, Nordby, Siggerud, Ski og Ås 
Buskerud 

Klubbene Kongsberg og Numedal, Konnerud, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Svelvik og Øvre Eiker 
Indre Østland 

Klubbene Eidsvoll, Elverum, Kongsvinger, Skedsmo og Trondheim 
Sverige 

Klubbene Karlskoga, Karlstad og Kristinehamn 
Sørlandet 

Klubbene Arendal, Gjerstad, Kristiansand, Risør og Tvedestrand 
Telemark 

Klubbene Bamble Konvalen, Langesund, Porsgrunn, Skien og Skien-Nora 
Vestfold 

Klubbene Brunlanes, Holmestrand, Horten, Horten Freia, Larvik Bøken, Sandefjord, Sandefjord 
Hvalen, Tønsberg, Tønsberg Blanca og Åsgårdstrand 

Vestlandet 
Klubbene Askøy, Bergen-Fyllingsdalen, Haugesund, Haugesund Kaia og Sotra 

Viken 
Klubbene Byrgin, Bærum, Oslo, Oslo Holmlia og Oslo St. Hallvard 

Østfold 
Klubbene Askim, Fredrikstad, Fredrikstad Glommen, Halden, Kråkerøy, Moss, Moss Jalund, 
Rygge, Råde, Sarpsborg, Strömstad og 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 
1 Dersom Viseguvernøren ikke kan stille på Distriktsstyremøte kan aktuell Divisjon velge en erstatter til 

møtet. 
Erstatteren er Neste Viseguvernør, eller kan velges blant Tidligere Viseguvernører. 
 

§ ARTIKKEL V – KOMITEER  

1 Anbefalte faste komitéer er angitt i KI Policies & Procedures, punkt 220.2. 
Mandatdokumentene er å finne på distriktets nettsted www.kiwanis.no  

3 
 

Det henvises til gjeldene komitemandater. 
Mandatdokumentene er å finne på distriktets nettsted www.kiwanis.no   

4 I District Norden er det praksis at Guvernøren utpeker ledere for komiteene og at disse selv velger sine 
medarbeidere som siden godkjennes av Distriktsstyret. 
 

§ ARTIKKEL VI - ÅRSMØTER 

4 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. 
 

5 Prosjektkomiteen for det enkelte års konvent er District Nordens faste Fullmaktskomite. 

8 Definisjon av «frie delegater»: Internasjonalt benyttes uttrykket «at-large-delegate». I motsetning til en 
klubbdelegat som i henhold til Distriktsloven 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. 
 

17 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 arbeide 
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) 
b) Visepresident i Kiwanis International – European Federation 

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
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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. 
 

19 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.  
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. 
 

§ ARTIKKEL VII - NOMINASJON OG VALG AV TILLITSVALGTE 

5 b I Distrikt Norden skal valg av Viseguvernør og klubbens styre gjennomføres og innrapporteres innen 5. 
mars. 
Dette tidspunktet er valgt for at planlagte utdannningsaktiviteter (slik som f. eks Distriktets 
Motivasjonskonferanse) skal kunne gjennomføres. 
 

§ ARTIKKEL X - INNTEKTER 

1 Beløpet til District Norden er NOK 570/medlem (Kiwanisåret 2016-2017). 
 
Fakturaen som Distriktskassereren sender til klubber inkluderer tilsvarende medlemsavgifter til KI - US$ 
52, og KI-EF - € 8,5. 

2 Beløpet til District Norden er NOK 40/medlem/måned (Kiwanisåret 2016-2017).  
Fakturaen som Distriktskassereren sender til klubber inkluderer tilsvarende medlemsavgifter til KI og KI-
EF. 
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§ ARTIKKEL  XI - ØKONOMI 

1 Økonomisk resultat jevnført med fastsatt budsjett fremlegges av Distriktskassereren ved hvert 
distriktsstyremøte. 
Distriktsstyret kan ved behov fastsette nytt, revidert budsjett. 

5 Informasjon till klubber gjennomføres gjennom Distriktsstyrereferater, og en fullstendig redegjørelse 
under Årsmøtet. 
 

§ ARTIKKEL XII.  ØVRIGE MYNDIGHETER/LOVKILDER 

1 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 

1 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. 
 

 
 
 
 
  



 37 

VEDLEGG H - KLUBBUTVIKLING RAPPORTER OG RUTINER  

 
Dette vedlegget inneholder Distriktsstyrets vedtak av oktober 2013 angående nye rutiner for 
rapportering og oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter - jfr. referat fra DS 1 - 2013/14. 
Vedleggets innhold er reflektert i teksten i de enkelte kapitler i håndboken i  nødvendig grad. 
______________________________________________________________________________ 

Rutiner for rapportering og oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter 

 
 

Klubbenes ansvar og plikter 
 
1. Alle klubber bør ha en klubbutviklingskomite som bl. a. består av forrige, sittende og neste 

president. 
2. Komiteen skal lage en treårs aktivitetsplan for klubbutvikling.  

Aktivitetsplanen skal inneholde: Målsetting – Tiltak – Handlingsplaner, med definert 
ansvarsfordeling, rapportering og evaluering.  

3. Aktivitetsplanen skal ha fokus på følgende områder: 
a. Møtestruktur og møteinnhold. 

 b. Humanitære aktiviteter i nærmiljø rettet mot barn og unge. 
c. Medlemsverving. 

4. Komiteen skal rapportere til Viseguvernøren (i del 2 av klubbens kvartalsrapport). 
 
Komiteens hjelpemidler er: Distriktets klubbutviklingskomite – sterke klubber. 
 
Viseguvernørens ansvar og plikter 
 
1. Motta klubbenes møteprogram, og formidle disse til de andre klubbene i Divisjonen. 
2. Motta og gjennomgå rapporter fra respektive klubbers klubbutviklingskomite (sette dette 

punktet opp som et «fast» punkt på alle Divisjonsmøter). 
3. I samarbeid med Divisjonens klubber lage fremdriftsplan for opprettelse av nye klubber. 
4. Viseguvernøren skal rapportere divisjonens utviklingsaktiviteter til distriktets 

klubbutviklingskomite (i del 2 av sin kvartalsrapport til guvernøren). 
 
Viseguvernørens hjelpemidler er: Divisjonens klubber og distriktets klubbutviklingskomite. 
 
Distriktsstyrets ansvar og plikter 
 
1. Motta rapport fra distriktets klubbutviklingskomite på hvert DS-møte (klubbutviklingskomiteen 

fremlegger konkrete forslag til tiltak der det i henhold til VG-rapportene er nødvendig). 
2. Tilrettelegge Motivasjonskonferansen slik at den også blir en arena for utarbeidelse av 

klubbenes utviklingsaktiviteter. 
   
 
 
Merk! Dette vedlegget er identisk med vedlegg O i Håndbok for Tillitsvalgte. 


