
 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT 2250  

Fastsatt på årsmøte ________ 

  

§1. Navn                                                                                                                                                               
Foreningens navn er Rotary Distrikt 2250. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret 
med organisasjonsnummer 994092022 

I disse vedtekter forkortes slik:  

- DG; distriktsguvernør  
- IPDG; umiddelbart foregående distriktsguvernør  
- PDG; foregående distriktsguvernør(er)  
- DGE; distriktsguvernør som etterfølger DG  
- DGN; etterfølger DGE  
- DGND; etterfølger DGN 
 - RI; Rotary International 
- TRF; The Rotary Foundation (Rotaryfondet) 
 - Distriktet; Rotary Distrikt 2250 
 - PETS; President Elect Training Seminar 
 - AG; assisterende guvernør 
- DK; distriktskasserer 
- DS, distriktssekretær 
- DT; distriktstrener 
- DMDC, leder av medlemsutviklingskomiteen 
- DYEO; leder for ungdomsutveksling 
- COL; distriktets representant til Lovrådet 
- DICO; distriktets koordinator for internettkommunikasjon 
- DRFC; leder TRF komite 
- DFC; District Finance Chair 
- Redaktør; Månedsbrev og Rotary i Vest 
 

§2. Formål.                                                                                                                                                          
Distriktet er en forening som skal fremme RI’s 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 Rotary’s internasjonale 
organisasjon gjennom RI. 

§4.  Medlemmer.                                                                                                                                                                
Alle Rotaryklubber som geografisk tilhører Distriktet er medlemmer av foreningen og omfatter 
alle klubbene i fylkene Vestland og Rogaland.  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 for klubbene, innen 2 uker før PETS,  forslag til kontingent og budsjett gjeldene 
for kommende Rotary-år. Det fremlagte budsjett vedtaks-behandles, evt. med endringer, på 
Distriktssamlingen  i tilslutning til PETS. Det vedtatte budsjett fremlegges som orienteringsak 
på det etterfølgende Årsmøtet, eventuelt med senere endringer som vesentlig påvirker 
resultatet.  Kontingenten beregnes ut fra antall medlemmer i Norfo Medlemsnett pr. 1. juli og 1. 
januar og betales for hvert halvår.  Betalingsfrister for klubbene er 1. august og 1. februar.  

§7. Regnskapsperiode og tillitsvalgtes utgifter.                                                                                              
Regnskapsåret for Distriktet følger Rotary-året.  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. Saksliste og saksdokumenter skal være sendt til klubbene 
senest 2 uker før årsmøtet. Forslag som klubbene ønsker behandlet på årsmøtet skal være sendt 
til DG senest 3 uker før årsmøtet.  

Hver klubb i Distriktet skal velge, klarere, og sende til årsmøtet minst 1 stemmeberettiget 
representant.  

I årsmøter og i ekstraordinære årsmøter kan klubbene stemme i forhold til sitt registrerte 
medlemstall pr 1 juli samme år: 

Mindre enn 38 medlemmer  = 1 stemme                                                                                                               
38-62 medlemmer                  = 2 stemmer                                                                                                                
63-87 medlemmer                  = 3 stemmer                                                                                                              
mer enn 87 medlemmer        = 4 stemmer 

Antall medlemmer retter seg etter siste kontingentinnbetaling til RI. 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 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. Stadfeste det valgte styret, samt den oppnevnte DK og    
    DS, for det etterfølgende Rotary-år. 
4. Orienteres om Distriktets budsjett som vedtatt på distriktsamlingen under PETS. 
5. Behandle innkomne forslag.  
6. Godkjenne forslag på DGN, se § 9  
7. Velge representanter til  RI’s styrende organer. 
8. Velge revisor. 
 

§ 9 Valg av guvernør.                                                                                                                                                   
Styret i Distriktet utgjør komiteen som nominerer kandidat til å bli DG basert på forslag fra 
klubbene.  Sittende DG er komiteens leder. Bestemmelsene om kravene til kandidat, 
saksbehandling og tidsfrister er beskrevet i Styringsdokument for Distrikt 2250, Rev.1.  
Nominasjonsprosessen starter 1. juli 3 år før tiltredelse og avsluttes 31.desember. DG skal sende 
nominasjonen til RI innen oppgitt frist (pr 2020 er frist er 30 juni). 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 1 måneds 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 IPDG tre inn i posisjonen og ivareta alle DGs oppgaver og plikter i 
perioden.  

§ 12. Styret.                                                                                                                                                        
Distriktets styre består av DG, DGE, DGN og IPDG.   DG er styrets leder. DGN er møtets 
referent. DGND møter som observatør  etter at vedkommende er presentert for 
distriktsforsamlingen under PETS.     Styret skal holde møter etter innkalling fra DG.                                                                                                                        

§ 13. Distriktsråd.                                                                                                                                                       
Distriktsrådet består av Distriktets styre samt DK, DS, DT, AG’er, DMDC, DYEO, COL, DICO, 
DRFC, DFC, og Redaktør 

DG er distriktsrådet leder. DGN er møtets referent. DGND møter som observatør etter at 
vedkommende er presentert for distriktsforsamlingen under PETS 

Distriktsrådet skal holde møter etter innkalling fra DG 

 



§ 14. 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 RI’s lovverk 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.  

§ 15.  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. 

                                                                     -------- 


