
 

 

 

Vedtekter for Oslo Nord Rotaryklubb 
 

Vedtektene er bygget på de Lover for Rotaryklubb som til enhver tid gjelder og som vedtas av Rotary 

Internationals lovråd. 

 

Artikkel I 
Valg av styre og andre tillitsvalgte 

1. På et ordinært møte innen 2. møte i november skal valgkomiteen fremme forslag på kandidater til 

valgt president (innkommende president), sekretær, kasserer og tre styremedlemmer som skal være 

leder for hver sin komite. Valget finner sted på klubbens 2. møte (årsmøte) i desember hvert år. Der 

det kun er ett forslag til kandidat pr. verv, kan valget foregå ved akklamasjon. Den valgte president 

skal tjenestegjøre som styremedlem og valgt president i det påfølgende år og han forutsettes å 

overta presidentvervet den første dag i juli, umiddelbart etter det år han har tjenestegjort som valgt 

president. 

2. De valgte tillitspersoner og styremedlemmer danner det nye styret sammen med nylig avgåtte 

president. 

3. Ledighet i styret eller i et hvert annet verv skal fylles slik som de gjenværende styremedlemmer 

bestemmer. 

4. Ledighet blant de nyvalgte, ennå ikke tiltrådte tillitspersoner eller styremedlemmer, skal fylles slik 

som de gjenværende nyvalgte styremedlemmer bestemmer. 

 

Artikkel II 
Styret 

1. Styret i Oslo Nord Rotaryklubb består av president, nylig avgåtte president (IPP), valgt president 

(leder av administrasjonskomiteen), lederne av de to andre hovedkomiteene, sekretær og kasserer. 

 

Artikkel III 
      Tillitsvalgtes plikter 

 
1. President                                                                                                                                                          

Det er presidentens plikt å lede møtene i klubben og i styret, og utføre andre oppgaver som vanligvis 

hører til dette verv. Presidenten velges for ett år. 



2. Valgt president 

Det er valgt presidents plikter å være styremedlem og utføre sine oppgaver som leder av 

administrasjonskomiteen. Det kan evt. velges en annen leder av administrasjonskomiteen. 

3. Nylig avgåtte president 

Det er nylig avgåtte presidents plikt å lede klubbmøter og styremøter i presidentens fravær og å 

utføre andre plikter som vanligvis hører til dette verv. Nylig avgåtte president er også klubbens 

seremonimester. Denne har plikter i henhold til sedvane og for øvrig som foreskrevet av presidenten 

eller styret. 

4. Sekretæren 

Det er sekretærens plikter å ajourføre medlemsfortegnelsen og sørge for føring av 

fremmøtestatistikk på Rotarys medlemsnett, innkalle til møter i klubbens styre, skrive og oppbevare 

referater fra slike  møter, sende de fastsatte rapporter til Rotary International hver 1. januar og 1. juli 

og å utføre de plikter som vanligvis ligger til dette verv bl.a. å utarbeide nytt organisasjonstablå hvert 

år. 

5.Kassereren 

Det er kassererens plikt å ta vare på alle midler, gjøre regnskap for disse hvert år overfor klubben og 

til enhver tid, etter anmodning av styret, utføre andre plikter som hører til denne funksjon. 

6.Materialforvalter 

Det er materialforvalterens plikt å ta hånd om klubbens materiell og salgseffekter. 

 

Artikkel IV 
Møter 

1. Det årlige møte for valg av tillitsvalgte og styremedlemmer som skal fungere det påfølgende året i 

Oslo Nord Rotaryklubb skal finne sted innen 2. møte i desember (årsmøte). 

2. De regulære, ukentlige møtene i klubben skal holdes på tirsdag kl. 09.00 – 10.00 på Radisson Blu 

Hotel, Alfaset. Varsel om forandringer eller sløyfing av regulære klubbmøter skal gis alle klubbens 

medlemmer. Alle medlemmer utenom æresmedlemmer og medlemmer som er innvilget permisjon, 

skal regnes som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. Nærvær må 

bekreftes gjennom tilstedeværelse i minst 50 (femti) prosent av møtetiden, enten i denne eller i 

annen Rotaryklubb. 

3. To tredjedeler av medlemmene i klubben må være til stede ved vedtak i klubben. Fullmakter 

aksepteres. 

4. Ordinære styremøter skal normalt holdes minst 4 ganger pr år. Ekstraordinære styremøter skal 

innkalles av presidenten når det er nødvendig, eller etter anmodning av to styremedlemmer, etter at 

tilbørlig varsel er gitt. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 

5. Det avholdes minimum ett klubbsamråd pr. år innen 1. mai med gammelt og nytt styre tilstede. 

 

 

 



Artikkel V 
         Innmeldingsavgift og kontingent 

 

1. Innmeldingsavgiften betales når søkeren opptas som medlem. Styret kan besluttet å ikke innkreve 

innmeldingsavgift. 

2. Kontingenten er kr. 3.000,- pr. år og betales halvårig 1. juli og 1. januar. 

3. Kontingenten inkluderer avgiften til Rotary International, abonnement på Rotary Norden, 

kontingent til distriktet, kontingent til klubben og eventuelle andre pålagte kontingenter til Rotary 

International eller distriktet. 

 

Artikkel VI 
Fem Tjenesteområder 

De fem tjenesteområder utgjør det filosofiske og praktiske rammeverk for en rotaryklubbs arbeid. 

Denne klubben har valgt å inndele tjenesteområdene i 3 hovedområder: 

 1) Medlemskap. 2) Prosjekt. 3) Administrasjon.  

Klubben vil være aktiv innen hver av disse tjenesteområder. 

 

Artikkel VII 
   Komiteer 

Komiteenes oppgaver er å oppnå klubbens langsiktige mål innen de tre tjenesteområder.  President, 

valgt president og nylig avgåtte president bør samarbeide for å sikre kontinuitet i ledelse og 

planlegging av fremtiden. Når det er praktisk mulig, bør komitemedlemmene sitte i samme komite i 

3-tre- år for å sikre kontinuitet. 

Presidenten skal være ex officio (i embeds medfør) medlem av alle komiteer og som sådan ha alle 

komitemedlemmets rettigheter. 

Den enkelte komite skal behandle slike saker som er tillagt den ifølge vedtektene, samt tilleggssaker 

som den måtte få henvist av president eller styre. Uten fullmakt fra styret skal ingen komite sette i 

gang arbeid før rapport er avgitt til og godkjent av styret. 

Komitelederen skal være ansvarlig for møter og virksomhet i sin komite, føre tilsyn med og 

koordinere komiteens arbeid og rapportere til styret om alle komiteens aktiviteter. 

Følgende faste komiteer skal nedsettes: 

Administrasjonskomite: 
Leder av administrasjonskomiteen som primært skal være valgt president er også klubbmester. 

Denne komiteen skal utføre virksomhet knyttet til  en effektiv drift av klubben. 

Herunder ligger 4 faste underkomiteer: 

Fremmøte og kameratskapskomiteen: 

1. Komiteen skal overveie tiltak for å oppmuntre klubbens medlemmer til fremmøte ved alle 

ordinære Rotarymøter, inkludert fremmøte ved distriktskonferanser, intercitymøter, regionale 



konferanser og internasjonale «conventions» samt fremmøte på regulære møter i andre klubber hvis 

det ikke er mulig å delta i møte i denne klubb. 

2. Komiteen skal holde alle medlemmene orientert om fremmøtereglene. Komiteen skal registrere 

fremmøte, kreve inn betaling for frokost/kaffe og gjøre opp betaling med hotellet. 

3. Komiteen skal fremme bekjentskap og vennskap mellom medlemmene og fremme medlemmenes 

deltagelse i organiserte Rotarys fritids- og festaktiviteter, og utføre slikt arbeid ifølge klubbens 

alminnelige formål som det blir bestemt av president eller styret. 

Programkomiteen:                                                                                                                                           

Denne komiteen skal forberede og arrangere programmer for klubbens ordinære og spesielle møter. 

Det utarbeides halvårlige programmer. 

IT/Web-komiteen:   

Komiteen er ansvarlig for klubbens hjemmeside og innehar klubbens IT-kompetanse. 

Omdømmekomiteen (samfunnskontakt): 

Denne komiteen skal utvikle og iverksette planer med henblikk på intern og ekstern informasjon. 

Komiteen har ansvar for å informere offentligheten om klubbens virksomhet. 

Medlemskapskomite: 
1. Denne komiteen skal på et klubbmøte innen en måned før valg av tillitsvalgte og styret i klubben 

legge frem klubbens forslag til kandidater. 

2. Komiteen skal innen 31.august hvert år utarbeide en revidert oversikt over medlemmene 

(medlemspresentasjon) og se til at medlemmenes klassifikasjoner er oppdatert. 

3. Komiteen skal påse at vedtektene er oppdatert  og foreslå disse endret når det er  grunnlag for 

det. 

4. Komiteen skal utvikle og iverksette en plan med henblikk på rekruttere og beholde medlemmer. 

5. Komiteen skal vurdere alle forslag til medlemskap fra den personlige side og skal inngående 

undersøke karakter-, forretnings-, sosial-, og samfunnsmessig holdning og alminnelig valgbarhet for 

alle personer som foreslås som medlemmer, og skal rapportere sine beslutninger om alle 

ansøkninger til styret.  

6. Komiteen skal i første runde håndtere uønskede hendelser og legge frem en eventuell sak omkring 

dette for presidenten. 

Prosjektkomite: 
Denne komiteen skal utvikle og iverksette prosjekter som er rettet mot behovene i eget lokalmiljø, 

samfunn og i andre land. Denne komiteen har 4 faste prosjektgrupper: 

1.Ungdomsprosjekter 

2. Yrkesprosjekter 

3. Samfunnsprosjekter 

4. Internasjonale prosjekter 

Rotary Foundationkomite: 

Denne komiteen som primært er underlagt prosjektkomiteen pkt.4 «Internasjonale prosjekter» skal 

utvikle og iverksette planer med henblikk på å støtte Rotary Foundation gjennom økonomiske bidrag. 



Komiteen har også ansvar for å vurdere og eventuelt organisere klubbens deltakelse i Rotary 

Foundation-prosjekter. 

 

Ytterligere komiteer kan oppnevnes etter behov. Presidenten kan også oppnevne, med styrets 

godkjennelse, komiteer for spesielle aktiviteter som han finner nødvendig innen klubben. 

 

 

Artikkel VIII 
    Komiteens oppgaver 

Alle komiteenes oppgaver skal fastlegges og gjennomgås av presidenten ved oppstarten av 

vedkommendes presidentår. Ved annonsering av hver enkelt komites oppgaver, skal presidenten vise 

til aktuelt RI materiale. Medlemskapskomiteen, prosjektkomiteen og administrasjonskomiteen må 

koordinere og samarbeide med hverandre om årets planer. 

Hver enkelt komite skal ha særskilt mandat, klart definerte mål og handlingsplaner etablert ved 

begynnelsen av hvert år for gjennomføring i løpet av året. Det skal være valgt presidents ansvar å 

vise det nødvendige lederskap med å utarbeide en anbefaling om komiteenes mandater, mål og 

planer til styret før begynnelsen av året, som nevnt over. 

 

Artikkel IX 
  Permisjon 

Ved kortere fravær, dvs. mindre enn 3 måneder, kan permisjon innvilges dersom det foreligger gyldig 

grunner og det sendes en skriftlig meddelelse, eksempelvis på e-post til sekretæren. Ved lengere 

fravær dvs. over 3 måneder, skal det foreligge en skriftlig søknad til styret, med anførsel av gyldige 

grunner for at permisjon bør innvilges. Når permisjon innvilges, vil medlemmet fritas fra å være til 

stede ved møter i klubben for et nærmere bestemt tidsrom og registreres heller ikke i 

fremmøtestatistikken. 

 

Artikkel X 
          Finanser 

 
1. Kassereren skal sette alle penger inn i den bank som styret bestemmer. 

2. Alle regninger skal betales over bank og kassereren skal sørge for gyldig bilag til regnskapet. En 

gang om året skal regnskapene revideres av klubbens revisor eller en annen kvalifisert person. 

3. Tillitsmenn som forvalter eller disponerer klubbens midler, skal stille slik garanti som styret måtte 

kreve for at klubbens midler er i sikker forvaring. Kostnadene ved en slik garanti bæres av klubben. 

4. Klubbens regnskapsår skal være fra 1. juli til 30. juni, og skal for innkreving av 

medlemskontingenten deles i to halvårsperioder fra 1. juli til 31. desember og 1. januar til 30. juni. 

Betalingen av per capita avgift og tidsskriftabonnement til Rotary International skal gjøres hvert år 

den 1. juli  og den 1. januar på basis av det medlemstall  klubben har på disse datoer. (Bemerk: 



Tidsskriftabonnement for nye medlemmer under en halvårsperiode skal betales når nota kommer fra 

sekretariatet.) 

5. Ved begynnelsen av hvert regnskapsår skal styret utarbeide eller la utarbeide et budsjett over 

antatte inntekter og utgifter for året, som når det er godkjent av styret, betegner grensen for 

utgiftene til de forskjellige formål unntatt når annet er besluttet av styret. 

 

 

 

Artikkel XI 
Nye medlemmer/æresmedlemmer 

 

1. Fremgangsmåte for valg av medlemmer 

1. Forslag på eventuelt nytt medlem, fremsatt av et i klubben aktivt medlem, eller av komiteen for 

medlemskap, skal oversendes styret skriftlig gjennom klubbens sekretær. Forslaget behandles 

konfidensielt, unntatt når annet er forutsatt. 

2. Styret skal anmode medlemskapskomiteen om å vurdere og rapportere til styret om valgbarheten 

av det foreslåtte medlem ut fra et klassifikasjonssynspunkt, og skal videre anmode komiteen om å 

undersøke og rapportere til styret om valgbarheten av det foreslåtte medlem ut fra karakter-, 

forretningsmessig- og sosialt synspunkt. 

3. Innen 30 dager godkjenner eller forkaster styret kandidatens medlemskap og skal gjennom 

sekretæren underrette forslagstilleren om sin beslutning. 

4. Hvis styrets beslutning er positiv, skal forslagstilleren, samme med et eller flere medlemmer 

informere det foreslåtte medlem om Rotarys formål og om de rettigheter og plikter som 

medlemskapet i klubben medfører. Deretter blir det foreslåtte medlem anmodet om å oversende en  

enkel søknad om medlemskap og om å gi sin tillatelse til at ens navn og den foreslåtte klassifikasjon 

blir offentliggjort i klubben. 

5. Hvis ingen begrunnet skriftlig innvendig mot forslaget er mottatt av styret fra noe medlem av 

klubben innen 7 dager etter offentliggjørelsen av det foreslåtte medlems navn, skal det foreslåtte 

medlem ansees å være valgt til medlem. Hvis noen innvending er innlevert styret, skal styret votere 

og avgjøre saken på sitt neste møte.  Hvis forslaget om det nye medlem vedtas, på tross av 

innvendinger, skal det foreslåtte medlem ansees å være valgt til medlem. 

6. Når et nytt medlem er valgt, skal presidenten sørge for at medlemmet blir introdusert i klubben og 

at det nye medlemmet får oppnevnt en fadder som får hovedansvaret for at det nye medlemmet får 

nødvendig kunnskap om Rotary og finner seg vel til rette i klubben. Sekretæren skal utstede 

medlemskort og rapportere det nye medlemmet til RI.  

2. Æresmedlemmer 
Navnet på den foreslåtte kandidat til dette medlemskap sendes skriftlig til styret. Valget skal skje i 

samme former og på samme måte som forskrevet for valg av et aktivt medlem, forutsatt at et slikt 

forslag kan bli vurdert på et regulært eller et spesielt styremøte og at styret etter sitt skjønn kan se 

bort fra hvilket som helst ledd i seksjon 1 av denne artikkel og gå til skriftlig avstemning over det 

foreslåtte medlem. 

 



 

Artikkel XII 
Beslutninger 

 

Ingen resolusjon og intet forslag som fremsettes i klubben i forbindelse med en hvilken som helst 

sak, skal behandles i klubben før den har vært vurdert av styret. Slike resolusjoner eller forslag, hvis 

de fremsettes på et klubbmøte, skal oversende styret uten diskusjon. 

 

Artikkel XIII 
Forretningsorden for møtene 

 
- Møtet åpnes 

- Introduksjon av besøkende rotarianere 

- Korrespondanse og meddelelser 

- Eventuelle komiterapporter 

- Ikke ferdigbehandlede saker 

- Nye saker 

- 3-minutter 

- Foredrag eller annen form for program 

- Avslutning 

 

Artikkel XIV 
    Endringer 

 
Disse vedtekter kan bli endret med 2/3 flertall ved et hvilket som helst regulært møte, hvor et 

beslutningsdyktig antall medlemmer er tilstede, forutsatt at underretning om slik foreslått endring 

har vært sendt til hvert enkelt medlem minst 10 (ti) dager før møtet. Ingen endring i, eller tillegg til, 

disse vedtektene kan gjøres som ikke er i samklang med klubblovene eller med lover og vedtekter for 

Rotary International. 

 

 

 

Overstående vedtekter er vedtatt 23.05.2017. 


