
 

 

 

   

 

            VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT 2290 
 

       
Fastsatt på årsmøte 11.09.2016   

 
§ 1. Navn 
Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med 
organisasjonsnummer 992197544. 

 
I disse vedtekter forkortes slik: 

- DG; distriktsguvernør 
- VG; Viseguvernør 
- IPDG; umiddelbart foregående distriktsguvernør 
- PDG; foregående distriktsguvernør 
- DGE; distriktsguvernør som etterfølger DG 
- DGN; etterfølger DGE 
- DGND; etterfølger DGN 
- RI; Rotary International 
- Distriktet; Rotary Distrikt 2290 
- PETS; President Elect Training Seminar 
- AG; assisterende guvernør 
 

 
§ 2. Formål. 
Distriktet er en forening som skal fremme RIs tjenestearbeid overfor yrkesliv og samfunnsliv, nasjonalt og 
internasjonalt. Distriktet skal fungere i henhold til RIs bestemmelser, uttrykt i Manual of Procedure. Gjennom 
gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling skal distriktet støtte, motivere og koordinere arbeidet i klubbene. 
Distriktet har ansvar for distriktsoppgaver og multidistriktsoppgaver.  
Disse vedtektene fastsetter distriktets forretningsorden.  

  
 
§ 3. Organisatorisk tilknytning. 
Distriktet er en frittstående, norsk forening som er tilknyttet Rotarys internasjonale organisasjon gjennom RI. 

 
 
§ 4.  Medlemmer. 
Alle Rotaryklubber som geografisk tilhører distriktet er medlemmer av foreningen og omfatter alle klubbene i 
fylkene Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.  Endringer i distriktet og dets grenser fastsettes av RI. 

 
 
§ 5. Stemmerett og valgbarhet. 
Hver Rotaryklubb har stemmerett og valgbarhet til tillitsverv.  

 
 
§ 6. Kontingent og budsjett 
DGE fremlegger forslag til kontingent og budsjett på Distriktssamlingen  i tilslutning til PETS. Distriktssamlingen 
gjør vedtak som skal gjelde for det kommende rotaryåret. Årsmøtet orienteres om vedtaket.  



 

 

Kontingenten beregnes ut fra antall medlemmer i Rotary Medlemsnett pr. 1. juli og 1. januar og betales for hvert 
halvår.  Betalingsfrister for klubbene er 31. august og 28. februar. 

 
 
§ 7. Regnskapsperiode og tillitsvalgtes utgifter. 
Regnskapsåret for distriktet følger rotaryåret.  
Tillitsvalgte mottar refusjon for faktiske utgifter. 

 
 

§ 8. Årsmøte. 
Årsmøtet holdes i tilslutning til Distriktskonferansen hvert år.  Årsmøtet innkalles av DG med minst 1 måneds 
varsel til klubbene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til DG senest 2 uker før årsmøtet.  

 
Hver klubb i distriktet skal velge, klarere og sende til årsmøtet minst 1 stemmeberettiget representant. Enhver 
klubb som har flere enn 25 medlemmer, skal ha rett til en ekstra stemmeberettiget representant når de har flere 
medlemmer enn halvparten av nye 25, slik at klubber med inntil 37 medlemmer har en stemme, klubber med 38 – 
62 medlemmer har 2 stemmer, klubber med 63 – 87 medlemmer har 3 stemmer, klubber med mer enn 87 
medlemmer har 4 stemmer osv. Antall medlemmer retter seg etter siste kontingentinnbetaling til Rotary 
International. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Suspenderte klubber har 
ingen stemmerettigheter. Stemmegivning på vegne av andre klubber kan ikke skje ved fullmakt.  

 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten og utsendt senest 1 
uke før årsmøtet.  

 
Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent. Det skal føres fortegnelse over klubbene som er representert. Det skal 
velges protokollfører og 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.  

 
Årsmøtet skal: 

1. behandle IPDGs årsmelding. 
2. behandle IPDGs regnskap med revisjonsberetning 
3. velge Distriktsråd, se § 12 
4. behandle innkomne forslag.. 
5. velge DGN, se § 9 
6. velge representanter til  RIs styrende organer 
7. avholde årsmøte i Rotary Distrikt  2290 – Interesseforening   
8. velge revisor. 

 
 
§  9 Valg av guvernør 
DG, DGE, IPDG utgjør komiteen som nominerer kandidat til å bli DG og VG.    
IPDG er komiteens leder. Bestemmelsene om kravene til kandidat, saksbehandling og tidsfrister er fastsatt i 
notatet Nominering av guvernør.   
Notatet følger disse vedtektene som vedlegg 
Nominasjonsprosessen starter 1. juli 3 år før tiltredelse og avsluttes 31.desember. DG skal innen 15. februar 
sende nominasjonen til RI. Kandidaten presenteres på distriktssamlingen i tilknytningen til PETS og godkjennes 
av distriktet på årsmøtet.  
. 
 
§ 10. Ekstraordinære årsmøter. 
Ekstraordinære årsmøter holdes når distriktsrådet bestemmer det, eller dersom minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede klubbene krever det.  
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 



 

 

 
§ 11. Distriktsguvernøren 
DG er RI’s representant og øverste embedsmann i distriktet. DG er distriktsrådets leder og tegner og 
representerer foreningen utad. Hvis DG blir syk eller av andre tungtveiende grunner ikke kan fungere i vervet, vil 
VG tre inn i posisjonen og ivareta alle DGs oppgaver og plikter i perioden. 

 
 

§ 12. Distriktsråd 

Distriktsrådet er Distriktets styre og ledes av DG.  
DG, DGE, DGN, IPDG og normalt de tre siste PDG’er er distriktsrådets medlemmer. DGN er møtets referent. 
DGND møter som observatør. 
 
Som Viseguvernør velges fortrinnsvis IPDG. Viseguvernør velges for ett år. 
Leder av TRF-komiteen, medlemskapsansvarlig og controller har møte- og talerett i Distriktsrådet og utnevnes for 
3 år. 
 

Distriktsrådet skal holde møter etter innkalling fra DG.  

  
§ 13. Vedtektsendringer. 
Endringer av disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

 
Endringer i de internasjonale bestemmelsene skal, når de settes i verk, gjelde umiddelbart for distriktet. 
Tilpasninger skal foretas i disse vedtektene når det ikke er overenstemmelse. Slike tilpasninger er ikke 
vedtektsendring, men skal fremlegges på årsmøtet til orientering. 

 
§ 14.  Oppløsning . 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 
innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 
2/3 flertall. 
  



 

 

 
 
 
 

 NOMINERING AV GUVERNØR 

Vedlegg til vedtekter for Rotary International Distrikt 2290   

Innledning 

Når klubbene skal fremme kandidat for nominering til guvernør så er det formelle krav som må tilfredsstilles gitt i 

”Manual of Procedure”, og i tillegg må kandidaten være kjent med og ha tid til den arbeidsbelastning i 3-4 år 

vervet medfører. Dersom vedkommende skulle bli valgt inn i NORFO´s styret som representant for sitt 

guvernørkull så medfører dette ytterligere 3 års engasjement. 

Tidsaksen for nominasjon og funksjon for distriktsguvernør fra  forslag til  past guvernør:   

Første rotaryår Rotaryår  2 Rotaryår  3 Rotaryår 4 Rotaryår 5 Fra Rotaryår  6 

og videre 

15.sep-

tember 

Frist for 

forslag til 

kandidat 

for nomi-

nasjon 

 

Innen 15. 

februar: 

Nomina-

sjons- 

komite-en  

rappor-

terer til  RI 

valg av 

DGN  

 

Status til 

30.juni: 

DGND og 

observa-

tør i 

Distrikts-

rådet. 

Fra 1.07. 

DGN. 

Presenteres  

på distriktets 

årsmøte. 

 

Medlem og 

referent i 

Distrikts-rådet 

 

Medlem i 

nomina-

sjonskomi-

teen 

DGE 

 

Medlem i 

Distriktsrådet 

 

Medlem i 

nominasjonsk

omiteen 

 

Observatør i 

NORFO 

(Fra DGE 

kullet velges 

representant til 

NORFOs 

styre, varighet 

3 år.) 

DG 

 

Leder i 

Distriktsrådet 

 

Medlem i 

nomina-sjon-

komiteen 

 

Medlem i 

NORFO 

 

(og evt. 

styre-

medlem i 

NORFO) 

IPDG 

Medlem i 

Distriktsrådet  

 

Leder av 

nomina-

sjonsko-

miteen 

 

PDG 

 

Medlem i 

Distriktsrådet i to 

år til  og med 7. 

rotaryår  

 

(Evt styremedlem 

  og leder i  

NORFO ) 

 

  



 

 

 

Kvalifikasjonskrav til Guvernør-nominee. 

 

Kvalifikasjonene som kreves for å bli nominert er listet i ”Manual of Procedure” og omfatter blant annet: 

• Medlem av en aktiv klubb 

• Vært President i en hel periode, eller som president i en ny klubb dersom perioden er på minst seks 
måneder 

• Være fullt inneforstått med og fysisk i stand til utføre de forpliktelser guvernørvervet medfører. 

• Må ha gjennomført International Assembly (Guvernørskolen) 
 

Når en klubb fremmer en kandidat så må klubben forvisse seg om at vedkommende har de nødvendige 

kvalifikasjoner til å utøve lederskap og har tilstrekkelig engelskkunnskaper til å kunne delta i diskusjoner på dette 

språk. 

 

Klubbens ansvar 

Når en klubb bestemmer seg for å fremme en kandidat så påtar klubben seg også ansvaret med å støtte 

vedkommende i utførelsen av oppgaven fra det øyeblikk nominasjonene er et faktum og fram til guvernøråret er 

avsluttet. 

 

Kampanje, stemmeverving. 

En rotarianer skal ikke verve stemmer eller ordne kampanjer for valg til embete innenfor Rotary International og 

heller ikke tillate stemmeverving av noe andre på sine vegner; heller ikke skal brosjyrer, litteratur, brev eller annet 

materiale distribueres eller sirkuleres av en rotarianer eller på hans/hennes vegne til klubber eller 

klubbmedlemmer.  

 

Tidsplan 

Nominasjonsprosessen for kandidater starter 1.juli (3 år før tiltredelse) og avsluttes innen 31. desember som 

følger: 

1. juli: Nominasjonskomiteen konstitueres 
15. juli: DG ber klubbene foreslå kandidater innen 15.september  
30. september: Tidsfrist for Nominasjonskomiteens nominasjon av kandidat. Leder av komiteen 

underrette kandidatene om komiteens vedtak. 
10. oktober: DG kunngjør navn og klubb på kandidat og angir 25. oktober som frist for å fremme 

konkurrerende kandidat. 
5. november: DG kunngjør konkurrerende kandidat(er) til klubbene 
20. november: Tidsfrist for når klubbvedtak som støtter en eller flere konkurrerende kandidater skal 

være DG i hende. 
1.desember: DG sender ut stemmesedler for valg som er overklaget når det finnes minst en gyldig 

konkurrerende kandidat som støttes av fem eller flere klubber. 



 

 

21: desember: Tidsfrist for innsending av stemmesedler. 
31: desember: Tidsfrist for opptelling av stemmesedler av Valgkomite som oppnevnes av DG. Valg av 

kandidat kunngjøres 
15. februar: DG´s  frist for å sende ”GOVERNOR-NOMINEE DATA” med ”Uppgifter om 

guvernørkandidat” til Zürich. 
 
 
Oppgaver for den nominerte kandidat. 

Når kandidaten formelt er presentert på Distriktskonferansen så må vedkommende være forberedt på å inngå i 

distriktsadministrasjonen og avsette tid til deltagelse hvert år på Ledergruppe seminar, Distriktsrådsmøter, 

Presidentsamlinger, PETS, Distriktssamlinger og Distriktskonferanser. Alle disser er stort sett week-end 

samlinger. 

Opplæringsprogrammet som guvernør går i tre faser som følger: 

• Governor Elect Training Seminar (GETS) i regi av NORFO. Normalt i april på Gardermoen i det året 
vedkommende er DGN. 

• GETS i regi av Rotary International som er forberedelse til ”Guvernørskolen”. og foregår normalt i 
september/oktober et sted innenfor Zone 16.i det året en er DGE. 

• International Assembly (Guvernørskolen) En uke i San Diego,Cal, USA og kombineres normalt med 
en ukes Homestay i Florida,USA i forkant av reisen til California. 

 

Det forutsettes at ledsager deltar på alle disse opplæringsprogrammene og det er derfor meget viktig at 

ledsager er inneforstått med dette. 

Før vedkommende møter på første GETS på Gardermoen er det en forutsetning at det drives egenstudier for å 

tilegne seg Rotary kunnskaper. Det omfatter blant annet at en setter seg inn i ”Manual of Procedure” med spesiell 

vekt på Guvernørens gjøremål, videre ”Council on Legislation” og Økonomihåndbok for distriktet samt at en er 

kjent med web sidene til  Rotary International. (www.rotary.org.), NORFO (www.rotary.no ) og distriktet. 

 

NB. Før klubben fremmer navn på kandidat så skal vedkommende ha fått en kopi av  distriktets vedtekter 

og dette notatet, ” Nominering av Guvernør” og  ha forsikret presidenten at vedkommende har forstått 

hvilke forpliktelser det innebærer å være kandidat for nominering til guvernør.. 

 

Viseguvernør( VG): 

Nominasjons-komiteen skal også foreslå en VG. VG s rolle er å erstatte DG i tilfelle DG er midlertidig eller 

permanent ute av stand til å fungere. (RIB 6.120.1)  

VG bør primært velges fra distriktsrådets PDG’er for å sikre at VG har mest mulig oppdatert og  relevant 

kunnskap om Rotary og driften av distriktet. 

Det offisiselle valget av VG gjøres på distriktets årsmøte sammen med valg av det øvrige distriktsrådet. 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/

