
Kiwanis Junior (ungdommer 16-26 år). 

Kortfattade synpunkter fra KIDNs Lovkomite 

 

 Medlemmar i Kiwanis Junior är inte Kiwanier och därmed inte 

medlemmar i District Norden och i Kiwanis International. 

 Kiwanis Junior är en sponsrad organisation inom programmet 

SLP (Service Leadership Program) som distriktet enligt 

stadgarna skall stödja (Jfr. Artikel III, §4 e). 

 Medlemmar i Kiwanis Junior Club är medlemmar i Kiwanis 

International – European Federation. 

Klubben är ”non-districted” men finns inom vårt distrikts 

gränser och District Norden betraktas som ”sponsrande 

distrikt”. 

 Juniorklubbar skall inte redovisas i District Nordens 

medlemsregister eftersom de inte är fullvärdiga medlemmar 

och inte betalar medlemsavgifter som styrs av det registret. 

 Juniorklubbar bör redovisas i enkelt ”eget register” som givetvis 

kan läggas ut på nätet som information. 

 Juniorklubben har inte rätt att sända delegater till District 

Nordens konvent/årsmöte. Däremot är det lämpligt att man är 

representerad som deltagare/observatörer. 

 Juniorklubbar betalar inga medlemsavgifter, men den 

sponsrande klubben skall årligen betala en avgift/kontingent til 

KI-EF (for tiden 8 €/individ i juniorklubben).  

 Distriktet kan besluta om ”junior-avgift” till District Norden som 

då betalas av sponsrande klubb. 

Den här informationen grundas på KI-EF utgåva av ”Kiwanis Junior 

Club Bylaws, version 2.3, 2013”. 



Behov av DS beslut eller inriktning 
 

 Skall District Norden svara för att redovisa och offentliggöra 

medlemmar i Kiwanis Junior Club? 

Vedtak på DS 1 2015-16: NEI. Det er opp til den aktuelle 

Juniorklubbs sponsorklubb å bestemme om de ønsker å 

offentliggjøre Juniorklubbens medlemmer. 

 

 Skall District Norden regelmässigt inbjuda representant/-er för 

Kiwanis Junior Club som deltagare/observatörer vid distriktets 

konvent/årsmöte? 

Vedtak på DS 1 2015-16: JA. 2 (to) representanter fra aktuelle 

Juniorklubber vil bli invitert, på KIDNs kostnad, til aktuelle 

Konvent/Årsmøter. 

 

 Skall distriktet införa en ”junior-avgift”? 

Vedtak på DS 1 2015-16: NEI. Det er imidlertid opp til den 

aktuelle Juniorklubbs sponsorklubb å avgjøre om Juniorklubben 

skal betale en avgift/kontingent til Juniorklubbens 

sponsorklubb, herunder også avgjøre størrelsen på en eventuell 

avgift/kontingent.  


