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§ ARTIKEL II - ÄNDAMÅL OCH STRUKTUR 

3 Motto och mål för Kiwanis International är ”serving the children of the world”, och av det 
framgår att ett av Kiwanis International – District Nordens huvudmål är att arbeta med 
humanitära aktiviteter, främst riktade mot barn och unga. 

4 Distrikt Norden indelas i följande divisioner:  
Akershus 

Klubbarna Drøbak, Nesodden, Nordby, Siggerud, Ski och Ås 
Buskerud 

Klubbarna Kongsberg och Numedal, Konnerud, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Svelvik och Øvre 
Eiker 

Indre Østland 
Klubbarna Eidsvoll, Elverum, Kongsvinger, Skedsmo och Trondheim 

Sverige 
Klubbarna Karlskoga, Karlstad och Kristinehamn 

Sørlandet 
Klubbarna Arendal, Gjerstad, Kristiansand, Risør och Tvedestrand 

Telemark 
Klubbarna Bamble Konvalen, Langesund, Porsgrunn, Skien och Skien-Nora 

Vestfold 
Klubbarna Brunlanes, Holmestrand, Horten, Horten Freia, Larvik Bøken, Sandefjord, 
Sandefjord Hvalen, Tønsberg, Tønsberg Blanca och Åsgårdstrand 

Vestlandet 
Klubbarna Askøy, Bergen-Fyllingsdalen, Haugesund, Haugesund Kaia och Sotra 

Viken 
Klubbarna Byrgin, Bærum, Oslo, Oslo Holmlia och Oslo St. Hallvard 

Østfold 
Klubbarna Askim, Fredrikstad, Fredrikstad-Glommen, Halden, Kråkerøy, Moss, Moss Jalund, 
Rygge, Råde, Sarpsborg, Strömstad och Våler 
 
Divisjoner indelas främst med hänsyn til geografiska och administrativa förhållanden och 
består normalt av högst 10 klubbar. 
 
 
 
 



§ ARTIKEL IV - DISTRIKTSSTYRELSE 

1 Om Viseguvernören inte kan delta på Distriktsstyrelsemöte kan aktuell division välja en 
ersättare till mötet. 
Ersättaren är Nästa Viceguvernör, eller kan väljas bland Tidigare Viceguvernörer. 
 

§ ARTIKEL V – KOMMITÉER  

1 Föreslagna fasta kommittéer är angivna i KI Policies & Procedures, punkt 220.2. 
Mandatdokumenten finns på distriktets nätsida www.kiwanis.no  

3 Här hänvisas till gällande kommittémandat. 
Mandatdokumenten finns på distriktets nätsida www.kiwanis.no  

4 I District Norden är det praxis att Guvernören utser ordförande för kommittéerna och att dessa 
själv väljer sina medarbetare som seden godkänns av Distriktsstyrelsen. 
 

§ ARTIKEL VI - ÅRSMÖTE 

4 I District Norden utser Guvernören en mötesordförande som godkänns av Årsmötet. 
I District Norden utser Guvernören en person som skall vara Distriktssekreterarens biträdande 
protokollsförare och denna person godkänns av Årsmötet. 
I District Norden utser Guvernören en parlamentariker som godkänns av Årsmötet och som 
skall se till att saksbehandlingarna genomförs i enlighet med gällande regelverk. 
Som parlamentariker väljs företrädesvis en medlem från Distriktets Stadgekommitté. 

5 Projektkommittén för det aktuella årets konvent är District Nordens fasta Fullmaktskommitté. 

8 Definition av ”fria delegater”: Internationellt används uttrycket ”at-large-delegate”. I motsatts 
till klubbdelegat som enligt Distriktsstadgarnas ARTIKEL VI - § 6, skall godkännas genom ett 
certifikat som är bevittnat av klubbens president och sekreterare, är en ”fri delegat” 
röstberättigad på Distriktets Årsmöte i kraft av sin befattning som förtroendevald i sittande 
Distriktsstyrelse eller som Tidigare Guvernör. ”Frie delegater” påverkar inte respektive 
klubbars rätt att sända upp till tre (3) klubbdelegater till varje Årsmöte. 

17 Årsmötet behandlar normalt följande saker: 
1. Öppning 
2. Minnesord över avlidna medlemmar 
3. Hälsningar 
4. Konstituering 
a) Mötesordförande 
b) Parlamentariker 
c) Referent och protokollsignering 
d) Valkommitté 
5. Årsrapport för District Norden 
6. Årsrapport rörande internationellt arbete 
7. Årsräkenskap för föregående år 
a) Revisors berättelse 
b) Ansvarsfrihet 
8. Årsräkenskap för Stiftelsen Kiwanis International – District Nordens Fond 
a) Revisors berättelse 
b) Ansvarsfrihet 
9. Räkenskaps- och budgetöversikt för innevarande år 
10. Val av Guvernör, Näste Guvernör och Framtida Guvernör 
11. Val av Styrelsemedlem i Stiftelsen Kiwanis International – District Nordens Fond 
12. Val av revisor 
13. Val av distriktets kandidat för positioner i KI respektive KI-EF: 
a) Styrelsemedlem i Kiwanis International styrelse (om aktuellt) 
b) Vicepresident i Kiwanis International – European Federation 

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


14. Inkomna förslag 
a) XXXXXX 
b) NNNNN 
15. Medlemsavgift för nästa år samt avgift till årsmötet 
16. Information om ambitionsnivå och budgetkonsekvenser för kommande år 

19 Årsmötesregler 
1. Klubbarnas delegater, distriktets förtroendevalda och alla tidigare guvernörer har 

rösträtt. 
2. Yttrande- och förslagsrätt har alla medlemmar i Kiwanis International - District Norden.  
3. Endast skriftliga förslag som kommit in inom tidsfristen, skall behandlas av årsmötet. 

Ev. ändrings- och/eller tilläggsförslag skall formuleras skriftligt, och lämnas till 
distriktssekreteraren före eller under debatten. 

4. Ingen får tala mer än 3 minuter utan tillåtelse från mötesordföranden eller en 
majoritet av de röstberättigade. 

5. Ingen får tala för samma sak en andra gång innan andra som begärt ordet har fått 
yttra sig. Mötesordföranden avgör om frågor kan besvaras. 

6. Förslagsställaren skall ha förtur till att tala för sitt förslag om han/hon inte överlämnar 
ordet till någon annan. 

7. I en debatt skall man, så långt det är möjligt, låta varannan talare för och emot 
komma till tals. 

8. En delegat kan inte tala för eller emot en sak och samtidigt framlägga förslag om att 
avsluta debatten. 

9. En kandidat som inte har motkandidater, kan väljas med acklamation. 
10. Antalet röstberättigade, som är närvarande i salen omedelbart före röstningen, utgör 

basen för att avgöra hur många som röstat för eller emot eller avstått. 
11. Alla debatter bör vara begränsade till 30 minuter. 
12. Ett förslag om att avsluta en debatt kan inte framföras förrän efter 10 minuters debatt, 

eller när inga fler begärt ordet. 
13. Om en delegat uttalar sig på ett grovt och otillbörligt sätt, kan vem som helst annan 

delegat påpeka detta, och mötesordföranden skall då anmoda den som har felat att 
sätta sig ner. Om den felande fortsätter kan årsmötet besluta att vederbörande skall 
lämna salen. I mycket grova fall kan årsmötet frånta vederbörande rätten att vara 
delegat på resten av årsmötet, eller för all framtid (Roberts Rules of Order). 

14. Vanliga riktlinjer för årsmöten, speciellt ”Roberts Rules of Order”, skall användas av 
parlamentariker när ovan nämnda regler och Kiwanis Internationals stadgar eller 
Policies and Procedures inte kan användas. 
 

§ ARTIKEL VII - NOMINERING OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

5 b I Distrikt Norden skall val av Viceguvernör och klubbens styrelse genomföras och 
inrapporteras före 5 mars. 
Denna tidpunkt är vald för att planlagda utbildningsaktiviteter (som t ex Distriktets 
Motivationskonferens) skall kunna genomföras. 
 

§ ARTIKEL X - INTÄKTER 

1 Beloppet för District Norden är NOK 570/medlem (Kiwanisåret 2016-2017). 
Fakturan som Distriktskassören sänder till klubbar inkluderar motsvarande medlemsavgifter 
till KI - US$ 52, och KI-EF - € 8,35. 

2 Beloppet för District Norden är NOK 40/medlem/månad (Kiwanisåret 2016-2017).  
Fakturan som Distriktskassören sänder till klubbar inkluderar motsvarande medlemsavgifter 
till KI och KI-EF. 
 



§ ARTIKEL XI - EKONOMI 

1 Ekonomiskt resultat jämfört med fastställd budget redovisas av Distriktskassören vid varje 
Distriktsstyrelsemöte. 
Distriktsstyrelsen kan vid behov fastställa ny, reviderad budget. 

5 Information till klubbar genomförs genom protokoll från Distriktsstyrelsen och fullständig 
redovisning på årsmötet. 
 

§ ARTIKEL XII - ÖVRIGA MYNDIGHETER/REGELKÄLLOR 

1 Bakgrund: Norska myndigheter kräver att alla föreningar/organisationer skall, i sina 
stadgar/förskrifter, minst ange föreningens/organisationens ändamål. 
Kiwanis International - District Nordens ändamål framgår av ARTIKEL II, § 3. 
 

§ ARTIKEL XV - REGISTRERING OCH UPPLÖSNING 

1 Bakgrund: Norska myndigheter kräver att alla föreningar/organisationer skall, i sina 
stadgar/föreskrifter, minst ange föreningens bestämmelser om avyttring av 
föreningens/organisationens ägande (finanser och ägarandelar) vid avveckling. 
 
Registrering av distriktet sker hos ”Brønnøysundregistrene” och för svenska klubbar hos 
Bolagsverket. 
 
Vid avveckling/nedläggning av Distriktet (klubben) skall ägande som står på Distriktets 
(klubbens) driftskonto och på Distriktets (klubbens) humanitära konto (inkluderande annat 
Kiwanisrelaterat ägande med avdrag för skulder) överföras/utbetalas till ett humanitärt 
projekt som beslutas av minst ¾ majoritet i den styrelse som är vald under avvecklings-
/nedläggningsåret, Stiftelsen Kiwanis International - District Nordens Fond eller Kiwanis 
International Foundation. 

 

  


