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Vedtekter for NN Rotaryklubb 

NOTE: 

Klubbvedtekter supplerer Standard Rotary Club Constitution (Lover for Rotaryklubber) med felles 
klubbpraksis. Vedtektene i dette dokumentet er anbefalinger, men når de er vedtatt på klubbens 
Årsmøte (eller ekstraordinært Årsmøte) er de bindende for medlemmene av klubben. Tilpass dem for 
å gjenspeile klubbens praksis, og bekreft at de ikke er i konflikt med lover for RI og vedtektene for RI, 
Lover for Rotaryklubben (unntatt der det er tillatt), og Rotary Code of Policies. paragrafer som 
klubben din er pålagt å inkludere er notert nedenfor. 

§1 Definisjoner 
• Styret: Styret i klubben. 

• Styremedlem Et medlem i klubbens styre. 

• Medlem: Et medlem av klubben, unntatt et æresmedlem. 

• Beslutningsdyktighet: Minimum antall deltakere som må være til stede for at et 
vedtak skal være gyldig: En tredjedel av klubbens medlemmer 
for klubb-beslutninger og et flertall av styrets medlemmer for 
klubbens styrebeslutninger. Ved stemmelikhet har 
presidenten dobbeltstemme. 

• RI: Rotary International. 

• Rotaryår: 12-månedersperioden fra 1. Juli til 30. Juni. 

NOTE: Klubben kan selv velge hvordan den definerer beslutningsdyktighet for stemmeformål. 

§2 Styret 

Det styrende organet i klubben er styret, som et minimum består av presidenten, forrige års 
president, innkommende president, sekretær og kasserer. 

NOTE: Standard Rotary Club Constitution krever at klubbens vedtekter inkluderer §2. Tillitsvalgte 
nevnt ovenfor er pålagt å være medlemmer av klubbstyret. Klubbens styre kan ha flere medlemmer, 
som visepresident, president-nominert eller andre styremedlemmer. Hvis klubben har satellittklubber 
så ta gjerne også inn denne klubbens klubbstyremedlemmer i denne paragrafen. 

§3 Valg og vilkår for tillitsvalgte 
•  Senest en måned før valget, nomineres kandidater til innkommende president, sekretær, 

kasserer og eventuelle andre ledige styreposisjoner. Nominasjonene kan presenteres 
av en nominasjonskomité, av medlemmer i klubben, eller begge deler. 

•  Kandidaten som får flertall av stemmene for hver posisjon, er valgt til denne posisjonen. 

•  Hvis et styremedlem fratrer sin posisjon, kan de gjenværende medlemmene av styret 
utnevne en erstatter. 

•  Funsjonstid for hver rolle i styret er:  

 a) President Ett år 

 b) Forrige års President Ett år 

 c) Innkommende President Ett år 
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 d) Kasserer Valgfritt 

 e) Sekretær Valgfritt 

 f) Klubbmester Valgfritt 

 g) Styremedlem Valgfritt 

• Styrets sekretær registrerer protokollen fra Årsmøtet vedr. styrevalg i 
Brønnøysundregistrene. Ved evt. senere endringer i styrets sammensetning skal 
Brønnøysundregistrene oppdateres. 

• Klubben skal være registrert i Frivillighetsregisteret. 

NOTE: Standard Rotary Club Constitution krever at klubbens vedtekter spesifiserer en valgprosess. 
Hvis en nominasjonskomité brukes så ta med detaljer om hvordan den oppnevnes. Funksjonstid for en 
klubbpresident er spesifisert som ett år i Standard Rotary Club Constitution. Når en etterfølger ikke 
velges, kan den sittende presidentens periode forlenges i opptil ett år. 

§4 Tillitsvalgtes plikter 
4.1 Presidenten leder klubb- og styremøter. 
4.2 Forrige års president fungerer som styremedlem i klubbstyret. 
4.3 Innkommende president forbereder sitt år og fungerer som styremedlem. 
4.4 Presidenten utpeker stedfortreder til å lede klubb- og styremøter i sitt fravær. 
4.5 Et styremedlem deltar på styremøtene i tillegg til klubbmøter. 
4.6 Sekretæren fører medlems- og oppmøteregister. 
4.7 Kassereren fører tilsyn med alle midler og avlegger et årsregnskap. 
4.8 Klubbmester eller liknende tilrettelegger for gjennomføring av klubbmøter. 

NOTE: Se Rotary klubblederhåndbøker for detaljer om klubbens roller og ansvar 

§5 Møter  
5.1 Årsmøte i klubben avholdes senest 31. desember for å velge ledere og styremeldemmer som 

skal tiltre neste Rotaryår. 
5.2 Klubben møtes som følger: (her beskrives ukedag, tid og sted). Rimelig varsel om eventuelle 

endringer eller kansellering av det vanlige møtet skal meddeles alle klubbmedlemmene. 
5.3 Styremøter avholdes minst 4 ganger i året. Særskilte møter i styret kalles inn med rimelig 

varsel av presidenten eller etter anmodning fra minst to styremedlemmer. 

NOTE: Se Rotary klubblederhåndbøker for detaljer om klubbens roller og ansvar: Standard Rotary 
Club Constitution krever at klubb vedtekter inkluderer paragraf 5, §2. 

§6 Avgifter 
6.1 Årlige klubbavgifter er kr. (her anføres beløpet) 

6.2 Årlige klubbavgifter inkluderer: 

 a. RIs medlemsavgifter 

 b. Abonnement på Rotarys offisielle magasin 

 c. Andre Rotary- eller distriktsavgifter pr. medlem 

6.3 Klubbavgifter betales som følger: (her beskrives kontonummer og fordeling)  

NOTE: Standard Rotary Club Constitution krever at klubblov inkluderer paragraf 6. 
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§7 Stemmegivning  
Stemmegivning i klubben gjennomføres ved skriftlig avstemming, håndsopprekning eller 
akklamasjon. Dersom ett eller flere medlem krever det, skal det gjennomføres skriftlig avstemning.  

NOTE: Inkluder satellittklubbs stemmeprosedyrer her. 

§8 Komiteer  
8.1 Klubbens komiteer omfatter de som er oppført i «Standard Rotary Club Constitution Paragraf 

11, §7», samt følgende:  

8.2 Presidenten har møterett i alle komiteer. 

8.3 Hver komités leder er ansvarlig for komiteens regelmessige møter og aktiviteter, fører tilsyn 
og koordinerer sitt arbeid, og rapporterer til styret om alle komitéaktiviteter.  

NOTE: Klubbkomiteer koordinerer sin innsats for å nå klubbens årlige og langsiktige mål. 

§9 Finans  
9.1 Før hvert regnskapsår starter, utarbeider styret et årlig budsjett med estimerte inntekter og 

utgifter. 

9.2 Kassereren setter inn klubbmidler i klubbens bank, som er valgt av styret, delt inn i to konti: 
én for klubbdrift og én for prosjekter. 

9.3 Regninger betales av kassereren eller en annen autorisert tillitsvalgt og godkjennes av to 
andre tillitsvalgte eller styremedlemmer. 

9.4 En kvalifisert person gjennomfører årlig en grundig gjennomgang av alle finansielle 
transaksjoner. 

9.5 Klubbens årsregnskap presenteres for klubbens medlemmer. En finansrapport midt i året, 
med nåværende og foregående års inntekter og utgifter, presenteres på Årsmøtet.9.6
 Regnskapsåret er fra 1. juli til 30. juni. 

§10 Rekruttering av medlemmer 
10.1 Personer kan søke om å bli medlem eller kan foreslås som kandidat til medlemskap for styret 

og/eller medlemskomitéen, eller ved at en annen klubb foreslår overføring av nåværende- 
eller tidligere medlemmer. 

10.2 Styret skal behandle kandidatens medlemskap innen 30 dager og varsler det foreslåtte 
medlemmet om vedtaket. 

10.3 Hvis styret godkjenner kandidatens medlemskap, inviteres det potensielle medlemmet til å 
bli med i klubben.  

NOTE: En prosess for å ta opp innvendinger reist av nåværende medlemmer kan også inkluderes her. 

§11 Endringer 
Klubbens vedtekter kan endres på et vanlig klubbmøte. Endring av klubbvedtektene krever at det 
sendes skriftlig varsel til hvert medlem senest 21 dager før møtet og at to tredjedeler av stemmene 
støtter endringen. Endringer i disse vedtektene må være i samsvar med Standard Rotary Club 
Constitution, RI Constitution og Bylaws, og Rotary Code of Policies. 


