
Kiwanis International District Norden   Org. nr: 983 757 189 
(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50) 

 

 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon                av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

DISTRIKTSLOVEN – LOVPRESISERINGER/LOVPRAKSIS – norsk utgave www.kiwanis.no  

 

FORSKRIFTER OG ALLMENNE RÅD 
(KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN (KIDN) – DISTRIKTSLOVEN) 

Oppdatert 4. mai 2014 

ARTIKKEL I – NAVN OG GEOGRAFISK OMRÅDE: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL II – FORMÅL: 

§ 1a lyder. 

«Distriktet har som formål gjennom distriktets klubber å realisere målsetningen for Kiwanis 

International slik den er formulert i konstitusjonen, og fremme de mål som Distriktet, Kiwanis 

International - European Federation og Kiwanis International, til enhver tid setter seg». 

 

Motto og mål for Kiwanis International er «serving the children of the world», og av det fremgår at 

et av Kiwanis hovedformål er å arbeide med humanitære aktiviteter, fortrinnsvis rettet mot barn 

og unge. 

 

ARTIKKEL III – DIVISJONER: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL IV – MEDLEMSKAP: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL V – TILLITSVALGTE: 

§ 5 – pkt c, lyder: 

«Guvernøren skal lede alle årsmøter». 

Det er praksis i KIDN at guvernøren utpeker en møtedirigent, og at denne personen godkjennes av 

Årsforsamlingen. 

 

§ 8 – pkt e, lyder: 

«Distriktssekretæren skal referere fra Årsmøter». 

Det er praksis i KIDN at guvernøren utpeker en person som skal være distriktssekretærens 

referenthjelper, og at denne personen godkjennes av Årsforsamlingen. 
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ARTIKKEL VI – DISTRIKTSSTYRET: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL VII – KOMITEER: 

§ 1 lyder bl.a.: 

«Guvernøren eller distriktsstyret oppnevner de komiteer som det til enhver tid er behov for, 

utpeker deres leder og utformer deres mandat». 

I henhold til denne lovtekst henvises til gjeldene komitemandater, både det generelle mandat som 

gjelder alle komiteer, og det spesifikke mandat for den enkelte komite. Mandatdokumentene er å 

finne på Distriktets webside www.kiwanis.no 

 

ARTIKKEL VIII – ÅRSFORSAMLING: 

§ 6 lyder: 

For hvert årsmøte skal guvernøren oppnevne en Fullmaktskomite og en valgkomite. Begge 

komiteene skal bestå av minst tre (3) personer. Alle medlemmene av valgkomiteen skal være 

delegater eller «at large-delegater». 

 

Vedr. Fullmaktskomite: 

DS 5.48 2011-2012 fattet vedtak om at Prosjektkomiteen for aktuelle års Konvent/Årsmøte skal 

være KIDNs faste Fullmaktskomite. 

Vedr. Tellekorps (det er ikke nedfelt i Distriktsloven at det skal velges/utpekes et tellekorps): 

Det er praksis i KIDN at guvernøren utpeker et tellekorps og at disse personene godkjennes av 

årsforsamlingen. 

Vedr. Parlamentariker (det er ikke nedfelt i Distriktsloven at det skal velges/utpekes en 

parlamentariker): 

Det er praksis i KIDN at guvernøren utpeker en parlamentariker (fortrinnsvis et medlem fra 

KIDNs Lovkomite) som skal se til at saksbehandlingene gjennomføres i tråd med gjeldene 

regelverk. 

 

§ 11 lyder: 

«Alle tillitsvalgte og tidligere guvernører i Distriktet som er aktive medlemmer i en klubb i 

Distriktet skal være «at large-delegater» til alle Distriktets årsmøter». 

Uttrykket «at large» benyttes internasjonalt, og er av den grunn ikke oversatt i denne Distrikstlov. 

I motsetning til en klubb-delegat som i henhold til Distriktslovens ART. VIII - § 10, «skal 

godkjennes ved et sertifikat som er bevitnet av klubbens president og sekretær», er en «at large-

delegat» stemmeberettiget på Distriktets årsmøte i kraft av sitt verv som tillitsvalgt til sittende 

distriktsstyret eller som tidligere guvernør. 
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«At large-delegater» er ikke bundet av respektive klubb-delegaters mandat, men kan stemme etter 

egen vurdering i de enkelte sakene. 

«At large-delegater» påvirker ikke respektive klubbers rett til å sende opptil tre (3) klubb-delegater 

til hvert Årsmøte (ref. Distriktslovens Art. VIII - § 7). 

 

ARTIKKEL IX – ÅRSMØTEPROSEDYRE: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL X – NOMINASJON OG VALG AV TILLITSVALGTE TIL DISTRIKTSSTYRET: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XI – UBESATTE VERV: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XII – FJERNING AV TILLITSVALGTE: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XIII – OFFENTLIGE TILTAK: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XIV – INNTEKTER: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XV – FINANSER: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XVI – NASJONALE OG/ELLER LOKALE KRAV: 

§ 1 lyder: 

«Bestemmelser foreskrevet av nasjonale eller lokale lover er nedfelt i denne lovens «Forskrifter og 

Allmenne Råd». 

Norske myndigheter krever at alle foreninger/organisasjoner i sine vedtekter/forskrifter minst skal 

ha nedfelt foreningens/organisasjonens formål (kan være flere formål) og ha nedfelt bestemmelser 

om disponering av foreningens/organisasjonens verdier (finanser og eiendeler) ved avvikling. 
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Kravet om utfyllende formålsforskrift er dekket gjennom presisering i lovteksten i dette 

dokument, under ART. II. 

Kravet om forskrift ved verdidisponering ved avvikling/nedleggelse dekkes av følgende 

lovpresisering, enstemmig vedtatt på styremøte i Kiwanis International District Norden den 12. 

mai 2012: 

«Ved avvikling/nedleggelse av Distriktet (klubben) skal verdier som står på Distriktets (klubbens) 

driftskonto og på Distriktets (klubbens) humanitærkonto (herunder andre Kiwanisrelaterte 

eiendeler fratrukket gjeld) overføres/utbetales til et humanitært prosjekt som vedtas av minst ¾ 

flertall av det styret som er valgt i avviklings/nedleggelsesåret, Stiftelsen Kiwanis International 

District Nordens Fond eller Kiwanis International Foundation».  

 

ARTIKKEL XVII – ANDRE MYNDIGHETER: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XVIII – PARLAMENTÆR MYNDIGHET: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XIX – LOVENDRINGER: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XX – LOVENS GYLDIGHET: 

Ingen presiseringer. 

 

ARTIKKEL XXI – GODKJENNELSE AV KIWANIS INTERNATIONAL: 

Ingen presiseringer. 
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GODKJENNING/SIGNERING: 

Dato: 30. mai 2012 

 

 

__________________________________________       _________________________________________ 

                   signatur                         signatur 

 

Navn:      RALPH CASTELLAN   Navn:      DAG GLADSØ 
 Kiwanis International District Norden   Kiwanis International District Norden 

              distriktsguvernør 2011-12           distriktssekretær 2011-12 

 

 

 

 

 


