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Standardschema för Klubbstadgar och Regler 
Reviderade av Kiwanis International – oktober 2012 

 

 
ARTIKEL 1.  NAMN och MÅL 

1.1. Organisationens namn är “Kiwanis Club  __________________________________________,” som är 

medlem i Kiwanis International och existerar enbart genom ett privilegiebrev (charter) utfärdat av 

Kiwanis International. 

1.2. Klubbens främsta mål är att förbättra livskvaliteten för barn och familjer över hela världen genom 

att följa syftet för Kiwanis International, vilket är: 

 Att prioritera mänskliga och inre livsvärden före materiella förmåner. 

 Att uppmuntra till att leva efter Den Gyllene Regeln: ”Gör mot andra vad du vill att andra 

skall göra mot dig”. 

 Att arbeta för en hög social, yrkesmässig och affärsmässig etik. 

 Att bidra till att utveckla ett samhällsansvar som bygger på omtanke och hjälpsamhet. 

 Att bidra till att skapa varaktig vänskap och att bygga ett bättre samhälle för alla. 

 Att skapa och bevara en sund offentlig opinion som kan bidra till ökat samhällsansvar 

och rättvisa. 

 

ARTIKEL 2.  MEDLEMMAR 

2.1. Vuxna människor av god karaktär och väl ansedda i samhället kan bli medlemmar i denna klubb 

genom inbjudan eller genom överföring från en annan Kiwanis klubb efter majoritetsbeslut i 

styrelsen. 

2.2. Medlemmar som fullgjort sina åtagande är berättigade till alla rättigheter och privilegier i klubben. 

För att anses ha fullgjort sina åtagande skall medlemmarna ha betalt alla medlemsavgifter och de 

andra avgifter som står i klubbens regler samt följa alla andra normer som finns inskrivna i 

klubbens regler.  

2.3. Medlemmar som inte anses ha fullgjort sina åtagande kan tillfälligt avstängas eller uteslutas genom 

lägst ett majoritetsbeslut i styrelsen. Minst fjorton (14) dagar före beslut skall medlemmen 

informeras om den tilltänkta åtgärden. Medlemmen har rätt att vara närvarande före eller under 

det möte där ärendet skall avgöras för att inför styrelsen klargöra sin inställning.  

2.4. Medlem kan avsäga sig sitt medlemskap genom att lämna skriftlig utträdesanmälan till klubben. 

Den medlem som avsäger sig medlemskap eller utesluts från medlemskap förverkar all rätt till 

klubbens ekonomiska tillgångar och ägodelar samt all rätt att använda några som helst av Kiwanis 

symboler. 

 

ARTIKEL 3.  VERKSAMHET 

3.1 Klubbens administrativa år och budgetår är det samma som för Kiwanis International, vilket är 

1. oktober - 30. september.    

3.2 Styrelsen skall bestämma antal, dag, tid och plats för regelbundna klubbmöten, dock minst en gång 

per månad.  Speciella klubbmöten kan anordnas och planlagda möten kan inställas eller flyttas till 

annan tid genom ett majoritetsbeslut av styrelsen eller klubbmedlemmarna under förutsättning att 

detta meddelas minst fyrtioåtta (48) timmar i förväg. Klubbens medlemmar kan ordna möten och 

behandla angelägenheter under alla former som säkerställer att alla kan kommunicera med 

varandra samtidigt eller under andra former som tillåts enligt lag eller lokala regler. Deltagande i 

kommunikation betraktas som närvaro och de vanliga reglerna för klubbmöten gäller. Om muntlig 

röstning blir oklar skall den genomföras genom namnupprop. 

3.3 Varje år planeras ett möte mellan 1. januari och 15. maj som klubbens årliga valmöte. Kallelse till 
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valmöte skall nå medlemmarna minst trettio (30) dagar före mötet.  

3.4 Klubben kan ha fasta kommittéer som bestäms genom majoritetsbeslut i styrelsen och definieras i 

klubbens regler. Presidenten kan, med styrelsens godkännande, utse de övriga kommittéer som 

behövs för att nå klubbens mål och genomföra dess aktiviteter. Dessa kommittéers syfte, 

varaktighet och uppgifter definieras när de bildas. 

3.5 Minsta en tredjedel (1/3) av klubbens medlemmar som anses ha fullföljt sina åtagande skall vara 

närvarande för att ett möte skall vara beslutmässigt och det krävs som lägst majoritet bland de 

närvarande medlemmarna för godkännande i alla ärenden om inte annat anges i klubbstadgar eller 

i klubbens regler. Medlemmarna skall minst fjorton (14) dagar i förväg informeras om kommande 

beslut som skall avgöras genom röstning. 

3.6 Klubben kan genomföra aktiviteter för att informera klubbens medlemmar och samhället i övrigt 

om saker som kan ha allmänt intresse. Klubben får emellertid inte ge uttryck för stöd till eller utföra 

handlingar till stöd för en politisk kandidat, lagförslag eller andra saker av politisk natur. 

 

ARTIKEL 4.  BEFATTNINGSHAVARE OCH ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR 

4.1. Klubbens befattningshavare är president, förre presidenten, näste president, kassör och sekreterare.  

Därutöver kan klubben ha en eller fler befattningar som vicepresident om detta är inskrivet i 

klubbens regler. Klubben skall också ha minst tre (3) övriga styrelsemedlemmar som beskrivet i 

klubbreglerna. Inga befattningar kan kombineras i en och samma person mer än kassör och 

sekreterare och ingen individ kan inneha en befattning och samtidigt fylla en annan plats som 

styrelsemedlem. Klubben kan ha andra befattningar som krävs enligt lag eller andra samhällets 

regler. Benämning, tjänstgöringsperiod och uppgifter för sådan befattning såväl som valförfarande 

och uppfyllnad av vakans skall skrivas in i relevanta delar av klubbens stadgar och/eller klubbens 

regler. 

4.2. Befattningshavarnas uppgifter beskrivs nedan och kan också ytterligare beskrivas i klubbens regler: 

 Presidenten fungerar som klubbens verkställande direktör, leder alla klubbmöten och 

styrelsemöten och informerar regelbundet i båda dessa grupper. 

 Sekreteraren bevarar klubbens arkiv och protokoll, rapporterar omedelbart 

medlemsförändringar till Kiwanis International, skriver protokoll vid klubbmöten och 

styrelsemöten, sänder (om aktuellt) underskrivna rapporter till lokala och/eller nationella 

myndigheter och rapporterar regelbundet till medlemmar och styrelse.  

 Kassören sköter och ansvarar för, på uppdrag av styrelsen, all klubbens ekonomi, svarar för 

klubbens räkenskaper och rapporterar regelbundet till medlemmarna och styrelsen. 

 Näste president, förre presidenten och vicepresidenter (om aktuellt) genomför de uppgifter 

som vanligen anses tillhöra befattningen och/eller de uppgifter som bestäms av presidenten 

eller styrelsen. 

4.3. Övriga styrelsemedlemmar genomför de uppgifter som vanligen anses tillhöra befattningen 

och/eller de uppgifter som bestäms av presidenten eller styrelsen. 

 

ARTIKEL 5.  VAL OCH VAKANSER 

5.1 Alla befattningshavare och styrelsemedlemmar (och de som nomineras för platsen) måste ha 

fullgjort sina åtagande i klubben. Alla kvalificerade och villiga medlemmar kan nomineras, 

antingen i förväg eller direkt på valmötet, enligt klubbens regler.  

5.2 Förre presidenten är den senaste president som är villig och kapabel att fullgöra befattningen. 

Sekreteraren kan antingen utses eller väljas enligt vad som står i klubbens regler. Alla andra 

befattningshavare och övriga styrelsemedlemmar, även sekreteraren om denne inte utses, skall 

väljas på klubbens årliga valmöte genom majoritetsbeslut och där man följer den valprocedur som 

finns beskriven i klubbens regler.  

5.3 President, förre presidenten, näste president, kassör, sekreterare och vicepresidenter (om aktuellt) 

innehar befattningen i ett (1) eller två (2) år i enlighet med vad som står i klubbens regler och med 

början den 1. oktober efter valet. 

Övriga styrelsemedlemmar kan tjänstgöra upp till en treårsperiod med början av varje tidsperiod 

den 1. oktober efter valet, vilket anges i klubbens regler. 
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5.4 Vakanser fylls enligt följande:  

 President: genom näste president, förre presidenten eller vicepresident (om aktuellt) enligt vad 

som står i klubbens regler. 

 Förre presidenten: genom den senaste president som är villig och kapabel att fullgöra 

befattningen. 

 För alla andra befattningar och styrelsemedlemmar skall nytt val genomföras inom sextio (60) 

dagar och under förutsättning att medlemmarna meddelas om valet och nomineringarna minst 

fjorton (14) dagar i förväg. Om sekreteraren är utsedd skall presidenten, med styrelsens 

godkännande, utse någon annan medlem att fylla vakansen. 

 

ARTIKEL 6.  STYRELSEN 

6.1 Klubbens styrelse består av president, förre presidenten, näste president, kassör och sekreterare, 

vicepresident (om aktuellt) och alla övriga styrelsemedlemmar samt därutöver de befattningar som 

krävs enligt lag eller andra samhällets regler. 

6.2 Styrelsen har följande ansvar att: 

 Svara för den generella ledning av klubben som inte är delegerad till medlemmar enligt dessa 

klubbstadgar eller klubbens regler. 

 Säkerställa att klubben respekterar lagar, förordningar och andra i samhället gällande regler. 

 Avgöra om klubbens medlemmar anses ha fullgjort sina åtagande i enlighet med klubbens 

regler. 

 Utföra andra skyldigheter som beskrivs i dessa stadgar eller i klubbens regler. 

6.3 Styrelsen är beslutsmässig om en majoritet av alla ingående i styrelsen är närvarande och alla beslut 

skall fattas genom majoritetsbeslut av de närvarande om inget annat anges i dessa stadgar eller i 

klubbens regler. 

6.4 Styrelsen skall hålla regelbundna sammanträden på förutbestämd plats och tid som den själv 

bestämmer.  Extra sammanträden får genomföras på uppmaning av presidenten eller en majoritet 

av styrelsen under förutsättning att detta meddelas minst fyrtioåtta (48) timmar i förväg. Styrelsen 

kan ordna sammanträden och behandla angelägenheter under alla former som säkerställer att alla 

kan kommunicera med varandra samtidigt. Deltagande i kommunikation betraktas som närvaro 

och de vanliga reglerna för styrelsesammanträden gäller. Om muntlig röstning blir oklar skall den 

genomföras genom namnupprop. 

6.5 Styrelsen får inte ta några beslut som står i konflikt med beslut tagna av medlemmarna. Med 

undantag för beslut av disciplinär karaktär kan ett beslut taget av styrelsen upphävas eller ändras 

av två tredjedelar (2/3) av medlemmarna som är närvarande och röstar under förutsättning att 

medlemmarna informeras om ärendet fjorton (14) dagar innan. 

 

ARTIKEL 7.  DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER 

7.1  “Uppträdande opassande för en medlem av Kiwanisfamiljen” definieras i Kiwanis International 

Policy 

       som allt uppförande som: 

 är oförenligt med vad som är bäst för allmänheten eller för medlemmar i Kiwanisfamiljen, eller 

 tenderar att skada Kiwanis anseende i det lokala samhället eller globalt. 

7.2  Om ett skriftligt påstående om “uppträdande opassande för en medlem av Kiwanisfamiljen” riktas 

mot en medlem av en Kiwanis klubb skall klubbpresidenten omedelbart, från Kiwanis 

International, begära en kopia på de detaljerade procedurer som skall följas av klubbar och utse en 

speciell utredare för att klargöra förhållandena (eller, om klubbpresidenten är utpekad så skall den 

förre presidenten agera).  

a.  Om utredningen resulterar i att det finns rimlig grund för påståenden skall presidenten 

meddela den utpekade medlemmen och hänskjuta ärendet till styrelsen för att genomföra en 

förhandling och besluta i ärendet. Styrelsen skall sammanträda och meddela sin bedömning 

huruvida medlemmen gjort sig skyldig till “opassande uppträdande” eller inte samt, baserat på 

beslutet, bestämma om det är aktuellt med disciplinär åtgärd som då kan vara något av 

följande: Informell rådgivning, muntlig tillrättavisning, skriftlig tillrättavisning, avstängning 
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för viss tid från befattning eller klubbmedlemskap eller uteslutning från befattning eller 

klubbmedlemskap. Beslutet om disciplinär åtgärd skall grundas på det “opassande 

uppträdandets” allvarlighet. Alla disciplinära åtgärder skall dokumenteras i klubbens arkiv. 

Om en medlem utesluts ur klubben för “opassande uppträdande” skall klubben anmäla detta 

till distriktets guvernör och distriktssekreteraren som ett ärende som skall arkiveras.  

b.  Om antingen den utpekade medlemmen eller utredaren anser att en del av utredningen eller 

beslutsprocessen uppvisade fel och att beslutet inte var korrekt har båda parter rätt att 

skriftligen överklaga styrelsens beslut inför klubbens medlemmar. Överklagandet skall 

behandlas på ett speciellt möte med de klubbmedlemmar som anses ha fullgjort alla sina 

åtagande. Klubbens medlemmars beslut att godta, återremittera eller ändra styrelsens beslut är 

slutgiltigt. 

c.  Om det, vid någon tidpunkt i utredningen om “opassande uppträdande”, upptäcks en möjlig 

kriminell förseelse skall ärendet rapporteras till behörig myndighet.  

d.  Allt material, fakta och information som sammanhänger med utredning, beslut och 

överklagande (om aktuellt) skall hela tiden  behandlas konfidentiellt av alla parter och personer 

inblandade i någon del av processen. 

e.  Klubben skall behålla alla officiella handlingar i ärendet (skrivelsen om påståendet, 

utredningsrapporten,  anteckningar om muntliga uttalanden, styrelsens rapport och handlingar 

rörande överklagande (om några) i en konfidentiell akt så länge som krävs enligt gällande lag 

och skall sända en kopia av akten till Kiwanis International verkställande direktör för 

arkivering i en konfidentiell akt. 

7.3  Klubben skall vidta disciplinära åtgärder mot var och en vars uppträdande klubben anser vara 

“uppträdande opassande för en medlem av Kiwanisfamiljen”. I annat fall anses inte klubben agera i 

överensstämmelse med godtagbara normer för Kiwanis International och kan få sitt privilegiebrev 

(charter) upphävt för viss tid eller återtaget i enlighet med Kiwanis International stadgar. 

7.4  Om presidenten eller majoriteten av styrelsen hävdar att en befattningshavare eller annan 

styrelsemedlem brister i utförandet av sina uppgifter skall styrelsen utreda påståendet och avgöra 

ärendet vid ett särskilt beslutande möte inom fyrtiofem (45) dagar efter det att utredningen 

avslutats eller så snart som rimligen är möjligt. Den utpekade skall senast trettio (30) dagar före det 

beslutande mötet skriftligt informeras om påståendet, utredningen och det aktuella mötet. Den 

utpekade medlemman skall tillåtas vara närvarande och framföra sin åsikt. Om påståendet anses 

vara rätt enligt minst två tredjedelar (2/3) av hela styrelsen skall befattningen förklaras vakant. 

 

ARTIKEL 8.  EKONOMI OCH REDOVISNING 

8.1 Pengar som klubben får in för humanitär verksamhet skall, oavsett varifrån pengarna kommer, 

enbart användas till humanitär verksamhet. Klubben skall ha åtskild redovisning av pengar för 

humanitär verksamhet och klubbens administrativa aktiviteter. 

8.2 Innan 15. oktober skall klubben styrelse fastställa skilda budgetar över beräknade intäkter och 

utgifter för klubbens administrativa aktiviteter och dess humanitära verksamhet.  
8.3 Klubbens ekonomiska redovisning skall varje verksamhetsår revideras av 

a) en oberoende revisorsfirma som inte har någon koppling till någon av klubbens medlemmar, 

eller 

b) en fast ekonomisk revisionskommitté. 

Klubbens redovisning skall finnas tillgänglig för granskning av revisionsfirman eller 

revisionskommittén och, på begäran, för presidenten eller styrelsen. En skriftlig, årlig 

revisionsrapport skall delges styrelsen. 

8.4 Styrelsen beslutar om var klubbens pengar skall sättas in och utser de personer som bemyndigas att 

göra utbetalningar. 

8.5 Klubbens medlemsavgift och andra avgifter som beskrivs i klubbens regler skall godkännas med 

minst två tredjedels (2/3) majoritet av närvarande medlemmar vid röstningen och under 

förutsättning att kallelse till möte och information om summornas storlek medelats medlemmarna 

minst fjorton (14) dagar i förväg. 

8.6 Klubbens styrelse är ansvarig för omedelbar betalning av medlemsavgifter, speciella avgifter och 
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andra åtaganden gentemot Kiwanis International, distrikt och federation (om aktuellt).  

8.7 Om klubben, av någon orsak, avslutar sina aktiviteter och upphör så svarar styrelsen för att fördela 

klubbens ekonomiska medel och övriga tillgångar i enlighet med gällande lagstiftning. Ekonomiska 

medel och tillgångar som inte fördelas på detta sätt skall överföras till Kiwanis International 

Foundation eller distriktets fond. 

 

ARTIKEL 9.  MYNDIGHETSUTÖVNING 

9.1  Klubbens stadgar och regler skall vara helt i överensstämmelse med alla lagar, förordningar och 

övriga samhällets föreskrifter. 

9.2   För myndighetsutövning som inte täcks av dessa stadgar gäller följande handlingar i den 

prioritetsordning som anges. 

 I första hand—Kiwanis International stadgar 

 I andra hand—Kiwanis International ”Policies and Procedures” 

 I tredje hand—Federationens stadgar (om aktuellt) 

 I fjärde hand—Distriktets stadgar (om aktuellt) 

 I femte hand—Robert's Rules of Order Newly Revised (senaste utgåva) 

 

ARTIKEL 10.  STADGAR OCH ANDRA REGLER 

10.1 Klubben skall anmälas till och registreras hos den myndighet som krävs enligt lag inom ett (1) år 

från det att klubben bildas (charter) och därefter behålla denna registrering. 

10.2 Dessa stadgar får endast ändras på sådant sätt att de är i överensstämmelse med Standardschema 

för Klubbstadgar som nu och i framtiden godkänts av Kiwanis International. Ändringar kan 

beslutas med två tredjedels (2/3) majoritet av vid mötet närvarande medlemmar under 

förutsättning att mötet meddelats minst fjorton (14) dagar i förväg. Dessa klubbstadgar och 

eventuella ändringar och tillägg gäller först när Kiwanis International lämnat sitt godkännande. 

10.3 Om det beslutas att någon del av dessa stadgar inte längre skall gälla kvarstår dock alla andra 

delar som gällande. 

10.4   Klubbens medlemmar skall överväga och anta de obligatoriska klubbregler som krävs av Kiwanis 

  International och som kompletterar bestämmelserna i klubbens stadgar. Reglerna fastställs med 

  två tredjedels (2/3) majoritet av vid mötet närvarande medlemmar under förutsättning att mötet 

  medelats minst fjorton (14) dagar i förväg.  

10.5   Klubbens styrelse får anta ytterligare regler för klubben som inte står i strid med tillämpliga lagar, 

  klubbens stadgar, Kiwanis International stadgar, distriktets stadgar och federations stadgar (om 

  aktuellt) genom beslut med två tredjedels (2/3) majoritet av vid mötet närvarande  

  styrelsemedlemmar under förutsättning att mötet medelats minst fjorton (14) dagar i förväg. 

  (OBS: Valfria regler K och L ställer särskilda krav för att kunna antas.) 
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OBLIGATORISKA KLUBBREGLER 
 

Som det står i klubben stadgar (avsnitt 10.4): “Klubbens medlemmar skall överväga och anta de 

obligatoriska klubbregler som krävs av Kiwanis International och som kompletterar bestämmelserna i 

klubbens stadgar. Reglerna fastställs med två tredjedels (2/3) majoritet av vid mötet närvarande 

medlemmar under förutsättning att mötet medelats minst fjorton (14) dagar i förväg.”   

 

Reglerna A-F skall behandlas, kompletteras och godkännas av klubben samt, tillsammans med 

klubbens stadgar, sändas till Kiwanis International för godkännande. 

 

A. KLUBBENS MEDLEMSAVGIFT OCH ANDRA AVGIFTER      

OBS: Använd den här regeln för att bestämma klubbens gällande medlemsavgift och andra avgifter (om 

aktuellt).   

(a) Beloppen för medlemsavgift och avgift för nya medlemmar skall även innehålla gällande avgifter till 

Kiwanis International och distriktet (och federation, om aktuellt). 

(b) Om en ny medlem har deltagit i “Service Leadership Programs”skall inte klubben ta ut medlemsavgiften 

till Kiwanis International under två år efter det att denne har blivit medlem i klubben (jämför klubben 

stadgar, avsnitt 8.5, hur det kan tas hänsyn till hur avgifter fastställs). 

Medlemmar har följande ekonomiska åtaganden gentemot klubben och skall betala: 

1. Valuta:______________ 

2. Årlig medlemsavgift - belopp: _______  

3. Inträdesavgift för ny medlem – belopp: _______ 

OBS: Om inträdesavgiften är varierande eller beräknas proportionellt beskrivs detta och minimibelopp 

respektive maximalt belopp anges. Exempel: “Varierar månadsvis från $10 upp till $40.” 

4. Andra avgifter (om aktuellt) Avgift:_______________________________________ Belopp: 

_________ 

OBS: Upprepa rad 4 för varje “annat belopp” och beskriv så noggrant som möjligt. 

 

B. MEDLEMMAR SOM FULLGJORT SINA ÅTAGANDE       

OBS: Enligt klubbens stadgar, avsnitt 2.2, ges i de här reglerna en enhetlig definition av vad som menas med 

”medlem som fullgjort sina åtagande” gällande för alla medlemmar i samma klubb. 

En medlem anses inte ha fullgjort sina åtagande gentenot klubben om han/hon: 

1. Ligger i efterskott (välj ett av följande alternativ och fyll i): ____ månader -eller- ______ 

(belopp) på medlemsavgift eller annan avgift som åligger medlemmen.  

2. Tillval: Andra krav: ___________________________________________________________. 

OBS: Här kan klubben sätta upp en lista över andra åtagande, om aktuellt, som inte är kopplade till 

medlemsavgifter och andra avgifter. Var dock försiktig och noggrann vid formulering av kraven eftersom 

de skall tillämpas lika gentemot alla medlemmar.  

 

C. BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSEMEDLEMMAR       

OBS: Fyll i fälten nedan enligt vald tillämpning. (Bestämmelserna i de här reglerna hänvisar till klubbens 

stadgar, avsnitt 4.1 och 5.4.) 

1. Klubben har (ange antal) ___ vicepresidenter.  OBS: Om klubben har en eller flera vicepresidenter 

anges antalet. Om klubben inte har någon vicepresident markeras detta med “0” (noll). 

2. Klubben har (ange antal)___ styrelsemedlemmar.  OBS: Minst tre (3) styrelsemedlemmar krävs, 

men det finns ingen begränsning på högsta antal. 

3. Om befattningen som president blir vakant skall den fyllas av (ange endast ett alternativ) 

__näste president – eller __ förre presidenten – eller __ vicepresident. 
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D. BEFATTNINGHAVARES OCH STYRELSEMEDLEMMARS MANDATTID      

OBS: Välj, med hänvisning till klubbens stadgar, avsnitt 5.3, lämpligt antal år som mandattid för varje 

befattningshavare eller grupp av befattningshavare. 

Befattningshavares och styrelsemedlemmars mandattid är följande:  

1. President, näste president, förre presidenten och sekreterare (om denne är utsedd av 

presidenten): (markera ett alternativ) __1 år - eller __2 år. 

2. Sekreterare: (markera ett alternativ) __1 år - eller __2 år. OBS: Om sekreteraren är utsedd av 

presidenten skall han/hon ha samma mandatperiod som presidenten. 

3. Kassör: (markera ett alternativ) __1 år - eller __2 år. 

4. Vicepresident(-er) (om aktuellt): (markera ett alternativ) __1 år - eller __2 år. 

5. Alla övriga styrelsemedlemmar: (markera ett alternativ) __1 år - eller __2 år – eller __3 år. OBS: 

Om antingen 2- eller 3-års mandattid väljs skall val av styrelsemedlemmarna ske på ett sådant sätt att 

endast hälften eller en tredjedel väljs varje år. 

 

E. FÖRFARANDE VID VAL AV BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSEMEDLEMMAR 

OBS: Enligt klubbens stadgar, artikel 5, skall klubben anta skriftliga regler för nominering och val av 

klubbens befattningshavare och övriga styrelsemedlemmar. Följande regler anger grundläggande krav vid 

nominering och val. Klubben kan lägga till ytterligare krav enligt eget gottfinnande (tidsfrister, speciella 

scheman, nomineringskommitté, etc.) eller som kan krävas enlig lokal lagstiftning. 

Regler för val (valprocedur) för denna klubb är enligt följande:  

1. Klubbens sekreterare (markera ett alternativ) __utses av presidenten med styrelsens 

godkännande - eller- __väljs av medlemmarna. Om klubbens sekreterare inte väljs skall 

han/hon utses inom en (1) vecka efter det att övriga val har skett.  OBS: Om befattningarna som 

sekreterare och kassör kombineras skall denna person väljas och kan inte utses. 

2. Frivilliga röstfunktionärer skall utses för att förbereda röstsedlar, räkna röster och intyga 

resultaten. 

3. Nominering bör ske i förväg men också direkt på årsmötet med samtycke från de i förväg 

nominerade kandidaterna. 

4. Kumulativ röstning är inte tillåten. Poströstning (markera ett alternativ): __är - eller - __är inte 

tillåten.  Röstning genom fullmakt (markera ett alternativ) __är -eller- __är inte tillåten. 

5. Sluten omröstning med valsedlar krävs endast om det finns fler än en nominerad kandidat till 

befattningen. Om en röstning inte visar majoritet för en nominerad kandidat skall den kandidat 

som fått minst antal röster uteslutas och ny röstning genomföras för de kvarvarande. Samma 

förfarande används till dess att en kandidat fått majoritet i röstningen. Om det finns fler 

nominerade kandidater som styrelsemedlem än antalet platser skall de som fått flest antal 

röster förklaras valda utan ny omröstning. 

6. Elektronisk röstning är tillåten metod för att genomföra val i klubben. Användning av säker 

webplats för omröstning rekommenderas för att säkerställa integriteten och noggrannhet. 

Använd ”KiwanisOne Club Management System” eller ta kontakt med Kiwanis International 

för rådgivning. 

7. Klubbens sekreterare skall intyga och rapportera valresultatet till Kiwanis International (och 

distriktet och federation, om aktuellt). 

8. Nyvalda befattningshavare och styrelsemedlemmar benämns “utsedd” (exempel: utsedd näste 

president, utsedd sekreterare, etc.). 

9. Ytterligare regler (om aktuellt) som används i klubben: _________________________________. 

OBS: Upprepa rad 9 för varje regel och beskriv så lämpligt som möjligt. 

 

F. ÅRSBOKSLUT OCH REVISION        

För att årligen gå igenom klubbens ekonomiska redovisning, beskrivet i klubbens stadgar, avsnitt 

8.3,skall klubben: (markera ett alternativ) 

1. ____Anlita en oberoende revisorsfirma som inte har någon koppling till någon av klubbens 

medlemmar, eller  
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2. ____Använda en fast ekonomisk revisionskommitté som består av två eller flera kvalificerade* 

klubbmedlemmar dock ingen som ingår i styrelsen. Val av medlemmar bestäms genom 

röstning av (markera ett alternativ)____ klubbens styrelse _____ klubbens medlemmar. 

Kommitténs medlemmar väljs för en period om ett (1) år, 1. oktober – 30. september. Det kan 

rekommenderas att medlemmarna i kommittén om möjligt väljs i ett förskjutet system och att 

ingen går in i kommittén mer än tre (3) gånger i rad.  

OBS: Den årliga revisionen av klubbens redovisning skall innehålla, men inte begränsas till, avstämning med 

bank, intäkter, utbetalningar, budgetar, balansräkningar, inkomst-och kostnadsposter för både klubbens 

administrativa och humanitära konton och övriga finansiella poster eller rapporter i klubben. 

*Med kvalificerade klubbmedlemmar menas “medlemmar som fullgjort sina åtagande” och som har erfarenhet 

av ekonomi och redovisning. 

 

 
 

VALFRIA KLUBBREGLER 
 

 

Som det anges i klubbens stadgar (avsnitt 10.5): “Klubbens styrelse får anta ytterligare regler för 

klubben som inte står i strid med tillämpliga lagar, klubbens stadgar, Kiwanis International stadgar, 

distriktets stadgar och federations stadgar (om aktuellt) genom beslut med två tredjedels (2/3) majoritet 

av vid mötet närvarande styrelsemedlemmar under förutsättning att mötet medelats minst fjorton (14) 

dagar i förväg.”   

 

Reglerna som anges nedan skall behandlas av klubben, eftersom de kan vara till hjälp i klubbens 

verksamhet. De är emellertid inte obligatoriska och kan därför antas eller förkastas enligt klubbens 

gottfinnande. Valfria klubbregler kräver inte godkännande från Kiwanis International. 

 

G. VALFRI KLUBBREGEL: INFORMATION OM KLUBBENS MÖTEN     

___ Markera här om klubben önskar använda denna regel. 

___ Markera här om klubben inte önskar använda denna regel. 

OBS: Enligt klubbens stadgar (avsnitt 3.2), krävs att klubben genomför möten minst en gång per månad. 

Styrelsen skall bestämma antal, dag, tid och plats för dessa regelbundna klubbmöten. Klubben kan använda 

den här regeln för att redovisa information om klubbmöten. Regeln ersätter emellertid inget 

rapporteringssystem. Om klubbens regelbundna mötesverksamhet ändras skall detta anmälas i särskilt 

ordning till Kiwanis International. 

1. Klubben har möten (markera ett alternativ)___ veckovis ___två gånger/månad ___ varje 

månad, enligt följande:  

Exempel: “Varje måndag kl.18:30” eller “1:a Och 3:e onsdagen i månaden kl. 7:30.” 

___________________________________________________________________________________. 

2. Möten för klubbens ”satellit” (om aktuellt): ____________________________________________. 

OBS: Om klubben har mer än en “satellit” som har möten upprepas rad 2 med så lämplig beskrivning 

som möjligt. 

 

H. VALFRI KLUBBREGEL: TILLÄGGSUPPGIFTER (om aktuellt) FÖR 

BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSEMEDLEMMAR 

___ Markera här om klubben önskar använda denna regel. 

___ Markera här om klubben inte önskar använda denna regel. 

OBS: Enligt klubbens stadgar (avsnitt 4.2) krävs inte beskrivning av tilläggsuppgifter men kan anges enligt 

klubbens gottfinnande. 

Befattningshavares och styrelsemedlemmars uppgifter, utöver de som beskrivs i klubbens stadgar 

är som följer:  
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1. President: ___________________________________________________________________________ 

2. Näste president: _____________________________________________________________________ 

3. Förre presidenten: ____________________________________________________________________ 

4. Sekreterare: _________________________________________________________________________ 

5. Kassör: _____________________________________________________________________________ 

6. Vicepresident (om aktuellt):____________________________________________________________ 

7. Styrelsemedlemmar: __________________________________________________________________ 

 

I. VALFRI KLUBBREGEL: FASTA KOMMITTÉER (om aktuellt)    

___ Markera här om klubben önskar använda denna regel. 

___ Markera här om klubben inte önskar använda denna regel. 

OBS: (a) Enligt klubbens stadgar (avsnitt 3.4) kan klubben bestämma om alla relevanta fasta kommittéer. 

Kiwanis International rekommenderar att alla klubbar har en fast kommitté för Medlemskap (omfattar ökning 

av medlemstalet, bibehållande av medlemstalet, utbildning och PR), Program (omfattar klubbmöten och 

speciella arrangemang) och Humanitär verksamhet (omfattar också stöd till samhället, Service Leadership 

Program och Kiwanis International globala kampanj för barn). Dessa ämnen kan delas upp i separata 

kommittéer. (b) Om klubben har valt att ha en fast ekonomisk revisionskommitté enligt regel F behöver inte 

den kommittén beskrivas här. 

Klubben har följande fasta kommittéer:  

1. Kommitténs namn:___________________________________________________________________ 

Syfte: _______________________________________________________________________________ 

Uppgifter: ___________________________________________________________________________  

              och de andra uppgifter som tilldelas av styrelsen. 

2. Kommitténs namn:___________________________________________________________________ 

Syfte: _______________________________________________________________________________ 

Uppgifter: ___________________________________________________________________________ 

              och de andra uppgifter som tilldelas av styrelsen. 

3. Kommitténs namn:___________________________________________________________________ 

Syfte: _______________________________________________________________________________ 

Uppgifter: _______________________________________________________________________ 

              och de andra uppgifter som tilldelas av styrelsen. 

OBS: Om klubben har flera fasta kommittéer upprepas raderna namn, syfte och uppgifter enligt ovan och fylls 

i på lämpligt sätt. 

 

J. VALFRI KLUBBREGEL: ANDRA UPPGIFTER I KLUBBEN (om aktuellt)   

___ Markera här om klubben önskar använda denna regel. 

___ Markera här om klubben inte önskar använda denna regel. 

OBS: Enligt klubbens stadgar (avsnitt 6.1) används den här regeln för att förteckna vilken som helst 

befattning som klubben har i sin organisation utan att innehavaren är förtroendevald. Om klubben inte har 

eller vill ha någon extra befattning kan man bortse från den här regeln. 

I tillägg till de befattningar och styrelsemedlemmar som specificerats i klubbens stadgar och de 

fasta kommittéer som angetts i ovanstående regler har klubben följande särskilda uppdrag (som t 

ex administrativ sekreterare, biträdande kassör etc.): 

1. Uppdrag:______________________________________________________________ Innehav: ___ år 

Uppgift: ____________________________________________________________________________  

Den som utser eller väljer uppdragets innehavare_________________________________________ 

OBS: Om klubben har flera särskilda uppdrag upprepas raderna enligt ovan och fylls i på lämpligt sätt. 

 

K. VALFRI KLUBBREGEL:  SÄRSKILDA KRAV VID OMRÖSTNING (om aktuellt)   

___ Markera här om klubben önskar använda denna regel. 

___ Markera här om klubben inte önskar använda denna regel. 
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OBS: (a) Om klubben önskar kräva röstningsförfarande om någonting som inte finns klarlagt i klubbens 

stadgar eller obligatoriska regler redovisas det här nedan. (b) Eller, om klubben önskar kräva beslut med högre 

röstetal än vad som föreskrivs i klubbens stadgar eller klubbens obligatoriska regler anges det här nedan. (c) 

Kraven för sådana omröstningar skall först antas av de grupperingar som de avser: klubbens styrelse och/eller 

alla klubbens medlemmar. (d) Om klubben inte hanterar några speciella saker med krav på högre röstetal kan 

man bortse från den här möjligheten. Denna regel gäller klubbens generella stadgar. 

Röstetal som krävs för speciell verksamhet som inte täcks av klubbens stadgar är enligt följande: 

1. Typ av 

verksamhet:______________________________________________________________________  

kräver (markera ett alternativ): __majoritet – eller - __två tredjedels röstetal – eller - (annat 

röstetal: ange det här)____________ röstetal av klubbens (markera ett alternativ)__styrelse -

eller- __ klubbens medlemmar efter (ange antal)____________________ dagars kallelse i förväg.  

OBS: Om klubben har flera särskilda verksamheter upprepas raderna enligt ovan och fylls i på lämpligt sätt. 

 

L. VALFRI KLUBBREGEL: SPECIELLA TYPER AV MEDLEMSSKAP (om aktuellt)     

___ Markera här om klubben önskar använda denna regel. 

___ Markera här om klubben inte önskar använda denna regel. 

OBS: Använd den här regeln för att beskriva vilka speciella typer av medlemskap. Om klubben inte har eller 

vill ha någon extra typ av medlemskap eller kategori av medlemmarkan man bortse från den här regeln. 

Klubben uppmanas att vara försiktig och grundligt tänka efter innan man inför någon speciell typ 

av medlemskap. Beslut om speciell typ av medlemskap kräver beslut med tre fjärdedels (3/4) majoritet 

av alla närvarande och röstande klubbmedlemmar. Var medvetna om att den enda typ av medlemskap som 

Kiwanis International erkänner för medlemsavgifter, rösträtt och andra syften är aktivt (vanligt) medlemskap 

och att full medlemsavgift och andra avgifter skall betalas av klubben till Kiwanis International och distriktet 

(och federation, om aktuellt) för alla medlemmar som rapporterats enligt klubbens årliga medlemslista, oavsett 

eventuella rabatter klubben kan bevilja för någon annan typ av medlemskap. Alla medlemmar som betalar 

medlemsavgift har rösträtt i klubbens angelägenheter och rätt att inneha viss befattning eller vara 

styrelsemedlem som det anges i avsnitt 2.2 i klubbens stadgar. 

Klubben har följande speciella typer av medlemskap med de angivna kriterier och fördelar som 

beskrivs nedan. 

1. Speciell typ av medlemskap 

(benämning):___________________________________________________ 

Speciella 

kriterier:________________________________________________________________________ 

Speciella 

fördelar:________________________________________________________________________ 

OBS: Om klubben har flera speciella typer av medlemskap upprepas raderna enligt ovan och fylls i på 

lämpligt sätt. 

 

M. VALFRI KLUBBREGEL: ÖVRIGT      

___ Markera här om klubben önskar använda denna regel. 

___ Markera här om klubben inte önskar använda denna regel. 

OBS: Klubbens regler för övriga saker: (1) får inte stå i strid med andra Kiwanis International styrande 

dokument eller gällande lag (2) skall vara strategiskt viktiga i klubbens verksamhet (3) skall vara långsiktiga 

och gälla I flera år innan de ändras eller upphävs (4) måste antas på ett korrekt sätt enligt avsnitt 10.5 i 

klubbens stadgar. 

REGELNS BETECKNING:_________________________________________________________________ 

REGELNS INNEHÅLL: ___________________________________________________________________ 

OBS: Upprepa de två raderna enligt ovan för varje ytterligare regel och fyll i på lämpligt. 
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BESLUT OCH GODKÄNNANDE 

av Klubbens Stadgar, Obligatoriska Regler och, Valfria Regler 

 

När klubbens stadgar och regler är redigerade och granskade och versionen är klar att presenteras för 

Kiwanis International för granskning och godkännande fylls datum då stadgarna och reglerna 

beslutades i klubben in i formuläret och dokumentet är klart för insändning. När insändning skett 

kommer dokumentet att visas under rubriken ”Väntar på godkännande” på Club Bylaws 

Management Center websida tills de är godkända av Kiwanis International. Om det blir nödvändigt 

att göra ändringar efter insändning så är det möjligt att ta tillbaks versionen, ändra den och på nytt 

sända in. 

 

Insändning av dessa stadgar innebär att klubben intygar att den på ett korrekt sätt antagit 

stadgarna. Korrekt beslut kräver två tredjedelars (2/3) röstetal från medlemmarna som är närvarande 

på ett beslutmässigt möte och som sammankallats för detta ändamål. 

 

KLUBBENS BESLUT                           KIWANIS INTERNATIONAL GODKÄNNADE 

Datum för klubbens beslut: Datum för Kiwanis International godkännande 

___________________________________________ _____ _____________________________________ 

Klubbens President eller Sekreterare, Namn: 

___________________ _______________________   Genom: ___________________________________ 

Klubbens President eller Sekreterare, Underskrift: 

___________________ _______________________    


