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Standardskjema for Klubblov og Regler 
Etter endringer av Kiwanis International – Oktober 2012 

 

  
ARTIKKEL 1.  NAVN OG FORMÅL 

1.1 Organisasjonens navn er Kiwanis Club___________________________,” som er medlem av Kiwanis 

International og eksisterer bare ved charterdokument utstett av Kiwanis International. 

1.2 Klubbens primærformål er å forbedre livskvaliteten til barn og familier over hele verden ved å følge de 

seks levereglene til  Kiwanis International, som er: 

 

 Å prioritere menneskelige og indre livsverdier foran materielle goder.                                                         

 Å oppmuntre til å leve etter Den Gylne Regel: ”Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot 

deg”. 

 Å arbeide for høy sosial, yrkesmessig og forretningsmessig etikk”. 

 Å bidra til å utvikle et samfunnsansvar basert på omtanke og hjelpsomhet. 

 Å bidra til å skape varige vennskap og bygge opp et bedre samfunn for alle. 

 Å bidra til å skape og bevare en sunn offentlig opinion som leder til økt samfunnsansvar og 

rettferdighet. 

 

 

ARTIKKEL 2.  MEDLEMMER 

2.1 Voksne mennesker som er velansett i samfunnet kan bli medlemmer i denne klubben ved invitasjon 

eller  ved overføring fra en annen Kiwanis klubb etter flertallsstemme i styret.   

2.2 Medlemmer som har fullført sine forpliktelser nyter alle klubbens rettigheter og privilegier.  For å 

fullføre sine forpliktelser må medlemmene betale alle kontingenter og avgifter som står i klubbloven og 

oppfylle alle andre regler i klubbloven.     

2.3 Medlemmer som ikke har fullført sine forpliktelser kan suspenderes eller fjernes med ikke mindre enn 

flertallstemme i styret.  Medlemmet må få advarsel om at dette kan skje minst fjorten (14) dager på 

forhånd.  Medlemmet har rett til å være tilstede og legge fram saken sin for styret før eller under møtet 

da saken skal avgjøres.      

2.4 Et medlem kan gå av ved å levere skriftlig melding til klubben.  Alle medlemmer som går av eller 

fjernes fra klubbens medlemsliste, mister all tilgang til klubbens fond eller eiendommer og alle 

rettigheter til å bruke noen av Kiwanis-symbolene. 

 

ARTIKKEL 3.  DRIFT 

3.1 Klubbens administrasjons- og regnskapsår er det samme som Kiwanis International, 1. oktober til  30. 

september.    

3.2 Styret bestemmer hyppighet  og dag, tid og sted for vanlige klubbmøter, ikke mindre enn en gang i 

måneden.   Spesielle klubbmøter  kan holdes, og planlagte møter kan avlyses eller legges til en annen 

tid ved flertallsvedtak av styret eller klubbmedlemmene, forutsatt at det gis melding om det minst 48 

timer på forhånd.  Klubbens medlemmer kan møtes og behandle klubbens saker, på alle måter som 

sikrer alles deltagelse, eller på andre måter som er tillatt i lokale lover.  Deltakelse i kommunikasjon på 

andre måter godtas som frammøte.  De vanlige klubbmøtereglene står i kraft.   Hvis muntlig 

avstemning ikke er klar, må avstemning skje ved navneopprop.     
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3.3 Ett møte hvert år mellom 1. januar og  15. mai avsettes til valg av klubblederne.  Innkalling til  

valgmøtet må være deltagerne i hende  minst 30 dager før møtet avholdes. 

3.4 Klubben kan ha faste komiteer som bestemmes av et flertall av styret og defineres i klubbreglene.  

Presidenten kan oppnevne andre komiteer for å fullføre klubbens mål og aktiviteter, med godkjennelse 

fra styret; komiteens mandat blir klargjort når komiteen tiltrer.   

3.5 Minst en tredjedel (1/3) av klubbmedlemmene som har fullført sine forpliktelser må være tilstede for at 

møtet er beslutningsdyktig, og det kreves ikke mindre enn flertallstemme av medlemmene som er til 

stede  for å godkjenne alle saker med mindre det står annerledes i klubbloven eller i klubbreglene.  

Medlemmene må få minst fjorten (14) dagers forhåndsvarsel om kommende avstemninger.    

3.6 Klubben kan informere klubbens medlemmer og lokalsamfunnet om saker som kan interessere 

publikum.  Men klubben skal ikke gi uttrykk for meninger eller utføre handlinger  til fordel for en 

politisk kandidat, et lovforslag eller andre politiske saker. 

 

ARTIKKEL 4.  TILLITSVALGTE OG STYREMEDLEMMER 

4.1 De tillitsvalgte skal være president, forrige president, påtroppende president, kasserer og sekretær.  De 

tillitsvalgte kan også inkludere en eller flere visepresidenter hvis klubbreglene åpner for det.   Klubben 

skal også ha minst tre (3) styremedlemmer, ifølge klubbreglene.  Ingen verv kan utføres av samme 

person unntatt sekretær og kasserer, og ingen person kan være tillitsvalgt og styremedlem samtidig.  

Klubben kan også ha andre verv hvis det kreves av lokale lover.  Navn, termin og plikter for slike verv, 

og prosedyre for valg og opplysninger om ubesatte verv skal inkluderes i relevante deler av klubbloven 

og/eller klubbreglene. 

4.2 Tillitsvalgtes plikter beskrives nedenfor og kan også være en del av klubbreglene: 

 Presidenten er klubbens daglige leder; leder alle styremøter og medlemsmøter; og avlegger 

regelmessige  rapporter til begge gruppene. 

 Sekretæren oppbevarer klubbens arkiv og alle protokoller, og rapporterer omgående 

medlemskapsforandringer til Kiwanis International; refererer og fører vedtaksprotokoll for klubb- 

og styremøter; sender inn påkrevde rapporter (hvis aktuelt) til lokale og/eller nasjonale 

myndigheter; og avgir regelmessige rapporter til medlemmene og styret. 

 Kassereren er ansvarlig for klubbens fond og fører regnskap for klubben i samsvar med styrets 

regler; og avgir regelmessige rapporter til medlemmene og styret. 

 Påtroppende president, forrige president og visepresidenten (hvis det finnes), har plikter som 

vanligvis tilhører vervet og/eller som tildeles av presidenten eller styret.  

4.3 Styremedlemmer har plikter som vanligvis tilhører vervet og/eller som tildeles av presidenten eller styret. 

 

ARTIKKEL 5.  VALG OG UBESATTE VERV 

5.1 Hver tillitsvalgte og styremedlem (og de som er nominert for vervene) må være et medlem som har 

fullført sine forpliktelser i denne klubben.  Alle kvalifiserte, villige medlemmer kan nomineres enten på 

forhånd eller som benkeforslag, ifølge klubbreglene.  

5.2 Forrige president er sist valgte avgåtte president som er villig og i stand til å utføre vervet.  Sekretæren 

kan utnevnes eller velges i følge klubbreglene.  Alle andre tillitsvalgte og styremdlemmer, 

inkluderende sekretæren, med mindre vedkommende  er utnevnt, skal velges på klubbens årsmøte 

med flertallsstemme i følge prosedyren som er klarlagt i klubbreglene.   

5.3 Presidenten, forrige president, påtroppende president, kassereren, sekretæren og visepresident(ene) 

(hvis det er noen) skal sitte i ett eller to år i følge klubbreglene.  Terminen begynner 1. oktober hvert år.  

Styremedlemmer skal sitte i opptil tre (3) år, i følge klubbreglene; hver termin begynner 1. oktober 

hvert år etter valget.     

5.4 Ubesatte verv fylles slik:  

 President: av påtroppende president, forrige president eller visepresident (hvis aktuelt) i følge 

klubbreglene. 
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 Forrige president: av sist valgte avgåtte president som er villig og i stand til å utføre vervet.  

 For alle andre tillitsvalgte og styremedlemmer skal nytt valg holdes innen 60 dager, forutsatt at 

melding om møtet og nominasjon(er) sendes til medlemmene  minst fjorten (14) dager på forhånd.  

Imidlertid, hvis sekretæren er utnevnt, skal presidenten utnevne noen til å ta over vervet, 

avhenging av styrets godkjennelse.    

 

ARTIKKEL 6.  STYRET 

6.1 Klubbens styre består av presidenten, forrige president, påtroppende president, kasserer, sekretær, 

visepresident(er) (hvis aktuelt), og alle styremedlemmer, og andre verv som kan kreves av lokale lover.  

6.2 Styret har følgende forpliktelser: 

 Sørge for generell klubbledelse som ikke er delegert i klubbloven eller klubbreglene. 

 Forsikre at klubben overholder gjeldende og aktuelle  statslover og regler. 

 Avgjøre om medlemmene har fullført sine forpliktelser i følge klubbreglene.   

 Utføre andre plikter som er beskrevet i denne loven og i klubbreglene. 

6.3 Et flertall av alle styremedlemmene utgjør beslutningsdyktighet, og et flertall av stemmene som er til 

stede kreves i alle saker, med mindre det står annerledes i denne loven eller klubbreglene. 

6.4 Styret skal ha regelmessige møter på et sted og til en tid som styret har valgt.  Styret kan holde spesielle 

møter som bestemmes av presidenten eller ved flertallsavstemning i styret, forutsatt at det gis melding 

om det minst førti-åtte (48) timer på forhånd.  Styret kan møtes og behandle klubbens saker, på alle 

måter som sikrer alles deltagelse.  Deltakelse i kommunikasjon på andre måter godtas som frammøte. 

De vanlige styremøtereglene gjelder. Hvis muntlig avstemning ikke er tydelig, må avstemning skje ved 

navneopprop.    

6.5 Styret må ikke ta noen avgjørelser som er i konflikt med medlemmenes avgjørelser.  Utenom 

disiplinæraksjoner, kan en styreavgjørelse gjøres ugyldig eller forandres av to tredjedeler (2/3) av 

klubbmedlemmene som er til stede og stemmer, forutsatt at det gis melding til medlemmene om saken 

minst fjorten (14) dager på forhånd.     

 

ARTIKKEL 7.  DISIPLIN 

7.1“Oppførsel som er uverdig for et medlem av Kiwanis familien” defineres i Kiwanis International Policy 

som all oppførsel som: 

 Er uforenlig med det som er til det beste for publikum eller medlemmer av Kiwanis familien; eller  

 Kan skade Kiwanis anseelse i lokal- og verdenssamfunnet. 

7.2  Hvis en skriftlig påstand om “oppførsel som er uverdig for et medlem av Kiwanis familien” gis om et 

medlem av en Kiwanis klubb, skal klubbpresidenten med en gang be Kiwanis International om en kopi 

av de detaljerte prosedyrene som skal følges av alle klubber, og skal også utnevne en spesiell 

etterforsker  som skal undersøke saken (eller hvis presidenten er beskyldt skal forrige president 

handle).  

a.  Hvis undersøkelsen viser at det er basis for påstanden, skal presidenten varsle medlemmet som er 

beskyldt og referere saken til styret som skal holde en  høring for å avgjøre saken.  Styret skal møtes 

og rapportere avgjørelsen, om medlemmet hadde eller ikke hadde “oppført seg uverdig”, og, basert 

på den avgjørelsen, bestemme passende  disiplinære reaksjon, hvis aktuelt, som  kan være :  

uformell rådgivning, muntlig irettesettelse, skriftlig irettesettelse, suspensjon av verv eller 

medlemskap i klubben, eller bortvisning fra verv eller medlemskap i klubben.  Valg av reaksjon 

skal baseres på hvor alvorlig den ”uverdige oppførselen” var.  Alle disiplinærre aksjoner skal 

dokumenters i klubbarkivene.  Hvis et medlem fjernes fra klubben for ”uverdig oppførsel” skal 

klubben skriftlig informere distriktsguvernøren og distriktssekretæren. 

b.  Hvis enten det beskyldte medlemmet eller etterforskeren mener at en del av undersøkelsen eller 

avgjørelsesprosedyren var mangelfull eller avgjørelsen var uriktig, har begge rett til å appellere 

styrets avgjørelse til klubbens medlemmer.  Appellen skal høres på et møte av klubbmedlemmene 

som har fullført sine forpliktelser.  Den avgjørelsen som klubbmedlemmene tar om å beholde, 
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reversere eller forandre styrets avgjørelse(r) er endelig.  

c.  Hvis det viser seg i løpet av “uverdig oppførsel” prosedyren at det kan ha vært kriminelle 

handlinger, skal saken rapporteres til de rette myndigheter.  

d.  Alle materialer, fakta, og informasjon som har å gjøre med undersøkelsen, avgjørelsen og appellen 

(hvis aktuelt ) skal holdes konfidensielle  til enhver tid av alle som er involvert i noen del av 

prosedyren.   

e.  Klubben skal oppbevare alle offisielle rapporter om saken (beskyldningen, undersøkelsesrapporten, 

avhørselsrapporten, styrets rapport, og appellen (hvis aktuelt) i en konfidensiell fil så lenge som det 

kreves av gjeldende lov, og skal sende kopi til den daglige leder i Kiwanis International, for 

oppbevaring in en konfidensiell fil.  

7.3  En klubb skal irettesette ethvert medlem som oppfører seg på en måte som klubben mener er “uverdig 

for et medlem av Kiwanis familien”.  Hvis ikke, regnes klubben som ikke å handle i samsvar med 

godkjente standarder for Kiwanis International og kan få sitt medlemskap/charter suspendert eller 

tilbakekalt i  følge Kiwanis Internationals lover.   

7.4  Hvis en tillitsvalgt eller et styremedlem beskyldes av presidenten eller et flertall av styrets medlemmer 

for å ikke utføre sine forpliktelser, skal styret undersøke beskyldningene og holde et spesielt møte 

innen førtifem (45) dager eller så snart som mulig etter at undersøkelsen er avsluttet, for å avgjøre 

saken.  Skriftlig melding om beskyldningen, undersøkelsen, og møtet må gis til medlemmet som er 

beskyldt for forsømmelser minst tretti (30) dager før høringen.  Medlemmet som er beskyldt for 

forsømmelser har rett til å delta på høringen og forsvare seg.  Hvis anklagen opprettholdes av ikke 

mindre enn to tredjedeler (2/3) av medlemmene i styret, regnes vervet som ubesatt.   

 

ARTIKKEL 8.  FOND OG REGNSKAP 

8.1 Penger som klubben mottar til service aktiviteter, uansett hvor de kommer fra, kan bare brukes til 

service aktiviteter. Det må føres separate  regnskap for -  service/humanitær-konto og        

administrasjons-konto.    

8.2 Innen  15. oktober skal styret vedta separate budsjetter for anslåtte inntekter og utgifter for klubbens 

administrasjons- og service/humanitær-konti. 

8.3 Klubbens regnskap skal revideres hvert år enten av  

a) et uavhengig revisorfirma som ikke har forbindelse med noen av klubbens medlemmer,  

b) eller av en fast økonomisk revisjonskomite ifølge klubbreglene.   

Klubbens regnskap skal være tilgjengelige for revisorfirmaet eller komiteen, og for presidenten eller 

styret når de ber om det.  Skriftlig rapport om revisjonen skal gis til styret hvert år.    

8.4 Styret velger bank for klubbens fond og konti, og utpeker person(ene) som er autorisert til å betale 

klubbens utgifter.   

8.5 Kontingent for medlemskap i klubben og andre avgifter som står i klubbreglene må godkjennes av to 

tredjedeler (2/3) av medlemmene som er tilstede og stemmer, forutsatt at medlemmene har fått minst 

fjorten (14) dagers varsel om avstemningen og det foreslåtte beløp.   

8.6 Klubbens styre skal sørge for at alle kontingenter, avgifter og andre forpliktelser betales omgående til  

Kiwanis International og til distriktet og føderasjonen (hvis aktuelt).   

8.7 Hvis denne klubben avslutter aktivitetene og opphører, uansett årsak, skal styret sørge for riktig 

distribusjon av klubbfonds og eller -konti, samt andre verdier i samsvar med gjeldende lov.  Fonds og 

eller konti, samt andre verdier som ikke har noe bestemt bruksområde overføres til Kiwanis 

International Foundation eller til distriktets fond ( hvis aktuelt). 

 

ARTIKKEL 9.  MYNDIGHETER 

9.1  Denne klubbens lover og regler skal samsvare med alle lover som gjelder i lokal jurisdiksjon.   

9.2  For myndighet i alle saker som ikke dekkes av disse klubblovene, gjelder disse dokumentene, prioritert 

som følger:  

 Første—Kiwanis International lover; 
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 Andre—Kiwanis International regler og prosedyrer  (Policies & Procedures); 

 Tredje—Kiwanis International European Federation Bylaws 

 Fjerde—Kiwanis International District Norden Bylaws 

 Femte—Robert's Rules of Order Newly Revised( siste utgave).  

 

ARTIKKEL 10.  LOVER OG REGLER 

10.1 Denne klubben skal inkorporeres eller registreres i samsvar med loven i  hos de rette myndigheter 

innen et (1) år fra den dato klubben er grunnlagt, og denne registreringen  skal opprettholdes. 

10.2 Denne loven skal bare endres for å oppfylle Standardskjema for Klubblov, slik som den er godkjent nå 

eller i framtiden av Kiwanis International.  Endringer kan vedtas av to tredjedels (2/3) flertall av 

avgitte stemmer, forutsatt at medlemmene har fått minst fjorten (14) dagers varsel.  Disse klubblovene 

og eventuelle endringer er ikke gyldige med mindre de er godkjent av Kiwanis International. 

10.3 Hvis det blir avgjort at en del av denne loven er ugyldig, er alle andre deler av loven fremdeles gyldig. 

10.4 Klubbens medlemskap skal vurdere og vedta de klubbreglene som er påkrevd av Kiwanis 

International, og som utfyller bestemmelsene i klubbloven.  Reglene vedtas av to tredjedeler (2/3) av 

klubbmedlemmene som er til stede og stemmer, forutsatt at de har fått minst fjorten (14) dagers varsel. 

10.5 Klubbstyret kan vedta andre klubbregler som ikke går imot gjeldende lover, klubbloven, Kiwanis 

International loven, distrikts-eller fødersjonslovene (hvis aktuelt), med minst et flertall av 

klubbstyremedlemmene som er til stede og stemmer, forutsatt at styremedlemmene har fått minst 

fjorten (14) dagers varsel.   (NB.  Valgfrie Regler K og  L har spesielle krav til vedtak). 

 

 

 Obligatoriske klubbregler 
 

Som det står i klubbloven (seksjon 10.4): “Klubbens medlemskap skal overveie og vedta de klubbreglene 

som er påkrevd av Kiwanis International, og som utfyller reglene i klubbloven.  Reglene vedtas av to 

tredjedeler (2/3) av klubbmedlemmene som er til stede og stemmer, forutsatt at de har fått minst fjorten (14) 

dagers varsel.”   

 

Reglene A- F må behandles, utfylles og vedtas av klubben og forelegges Kiwanis International til 

godkjennelse sammen med klubbloven. 

 

A. KLUBBKONTINGENT OG AVGIFTER         

NB:  Bruk denne regelen til å kunngjøre nåværende beløp for klubbkontingenter og andre avgifter (hvis det er 

noen).   

(a) Beløpene for kontingent og registreringavgift  for nye medlemmer skal inkludere nåværende Kiwanis 

International kontingent og avgifter, distriktskontingent og avgifter (og føderasjonskontingent og avgifter, hvis 

aktuelt). (b) Hvis nye medlemmer har fullført  Service Leadership Program, skal klubben ikke ta betaling for  

Kiwanis International kontingent i to år etter at de blir medlemmer i klubben. (Se klubblov seksjon 8.5 med 

hensyn til hvordan kontingent og avgifter bestemmes). 

Medlemmer skal betale de følgende finansielle forpliktelser til klubben: 

1. Valuta:______________ 

2. Årskontingent beløp: _______  

3. Registringsavgift for nye medlemmer beløp: _______ 

NB:  Hvis registringsavgiften er gradert eller forholdsmessig, spesifiser dette, med minste og største beløp.  

Eksempel:  ”Gradert månedlig fra $10 til $40.” 

4. Andre beløp, hvis aktuelt :  Gjelder: __________________________  Beløp: _____________________ 

NB: Gjenta linje 4 for hvert ekstra beløp og fyll ut som det passer. 
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B. MEDLEMMER SOM HAR FULLFØRT SINE FORPLIKTELSER       

NB: Ifølge klubbloven seksjon 2.2, gir denne regelen samme definisjon for medlem som har fullført sine 

forpliktelser for alle medlemmer i samme klubb. 

Et medlem regnes for å ha ikke fullført sine forpliktelser hvis han eller hun: 

1. Er mer enn [velg en av de følgende ved å fylle inn de åpne feltene: __ måneder -eller- _____ (beløp)  

etter forfall med ubetalt kontingent eller avgifter 

2. Valgfritt:  Andre forpliktelse(r): ___________________________________________________________. 

NB: Her kan klubben lage en liste over forpliktelser, hvis det er noen, som ikke har å gjøre med kontingent og 

avgifter.  Men vær nøye med å liste andre forpliktelser for de må gjennomføres  likt for alle medlemmer  

 

C. TILLITSVALGTE OG STYREMEDLEMMER    

NB: Fyll ut feltene nedenfor som det passer. (Punktene i denne regelen refererer til klubblovens seksjoner 4.1 and 

5.4.) 

1. Klubben har [oppgi antall] ___ visepresidentverv.  NB: Hvis klubben har en eller flere 

visepresidentverv, oppgi antall.  Hvis klubben ikke har visepresidentverv, skriv ”0” (null). 

2. Klubben har [oppgi antall, tre eller flere] ___ styremedlemmer.  NB: Det må være minst tre 

styremedlemmer.  Det er ikke noe maksimum antall. 

3. Hvis presidentvervet er ubesatt skal det fylles ved [kryss av bare en] __påtroppende president - 

eller- __ forrige president - eller- __  visepresidenten*.   *NB: Hvis klubben har mer enn en visepresident 

antas dette å være første visepresident. 

. 

D. TILLITSVALGTE- OG  STYREMEDLEMMERS TERMINER        

NB:  Etter klubbloven seksjon 5.3, velg riktig antall år som termin for hver tillitsvalgt eller gruppe tillitsvalgte.  

Termin for tillitsvalgte og styremedlemmer er:   

1. President, påtroppende president, forrige president, og sekretær (hvis utnevnt av presidenten): 

[kryss av en] __ett år -eller- __to år. 

2. Sekretær:  [kryss av en] __ett år  -eller- __to år.   NB: Hvis sekretæren er utnevnt av presidenten skal 

sekretæren og presidenten ha samme termin. 

3. Kasserer:  [kryss av en] __ett år -eller- __to år 

4. Visepresident(er) (hvis aktuelt):  [kryss av en] __ett år -eller- __to år 

5. Alle styremedlemmer:  [kryss av en] __ett år -eller- __to år -eller- __tre år.   NB: Hvis enten to-eller tre 

års terminer velges, skal styremedlemmene velges slik at bare halvparten eller en tredjedel av terminene 

velges hvert år. 

 

E. TILLITSVALGTE- OG STYREMEDLEMMERS VALGPROSEDYRE    

NB: Etter klubbloven artikkel 5, må hver klubb ha skriftlig prosedyre for nominasjon og valg av klubbens 

tillitsvalgte og styremedlemmer.  Den følgende prosedyren beskriver de grunnleggende krav for nominasjoner og 

valg.  Klubben kan legge til krav etter behov (tidsfrist, spesielle skjema, nominasjonskomite, etc.) eller som påkrevd 

av lokale lover.   

Valgprosedyren for denne klubben er:  

1. Klubbsekretæren skal [kryss av en]  

__utnevnes av presidenten og godkjennes av styret –  eller- 

 __velges av medlemmene.  

Hvis klubbsekretæren ikke velges, skal han eller hun utnevnes innen en (1) uke etter at de andre 

valgene holdes. NB: Hvis sekretær-og kasserervervene kombineres, skal vervet velges, ikke utnevnes. 

2. Frivillige skal utnevnes til å lage stemmesedler, telle stemmer og bevitne resultatet. 

3. Nominasjoner kan fremmes i forkant av møtet, og benkeforslag i løpet av møtet skal godkjennes 

med den nominertes aksept. 



 

 

Side 7 

4. Blokkvis valg er ikke tillatt. Forhåndsstemming  [kryss av en]: __er - eller- __er ikke tillatt.  

Stemmegivning ved stedfortreder  [kryss av en]: __er -eller- __er ikke tillatt. 

5. Hvis det er flere kandidater til et verv, skal stemmesedler brukes ved valget.  Hvis ingen kandidat 

oppnår absolutt flertall, utelukkes den kandidat som har færrest stemmer i neste avstemning inntil 

en kandidat oppnår absolutt flertall.   Hvis det er flere kandidater for styremedlemmer enn verv 

som skal fylles, blir de(n) som har flest stemmer valgt uten flere avstemninger.  

6. Electronisk avstemning kan brukes i klubbvalg. ”Secure website”- avstemning anbefales for å sikre 

nøyaktighet og den enkelte stemmegivers anonymitet.  Bruk ”KiwanisOne Club Management 

System”, eller ta kontakt med Kiwanis International for å få retningslinjer. 

7. Klubbsekretæren har plikt til  å oversende valgresultatet til Kiwanis International (og til distriktet 

og føderasjonen, hvis aktuelt).   

8. Nyvalgte tillitsvalgte og styremedlemmer skal benevnes som “- designate” (eksempel:  

påtroppende president- designate , sekretær- designate , osv.) 

9. Andre betingelser (hvis det er noen) som brukes av klubben er: _______________________________. 

NB: Gjenta linje 9 for hver tilleggsbetingelse etter behov.  

 

F. ÅRSREGNSKAP OG REVISJON        

For å revidere klubbregnskapet hvert år som foreskrevet i klubbloven seksjon 8.3 skal klubben: [kryss 

av en av de følgende]   

1. ____Bruke et uavhengig revisorfirma som ikke har forbindelse med noen av klubbmedlemmene; 

eller  

2. ____Ha en fast revisjonskomite som består av to eller flere kvalifiserte* klubbmedlemmer, 

utelukket styremedlemmene. Valg av medlemmene skjer ved  [velg en] ____ klubbens styre eller 

_____ klubbens medlemskap.  Komitemedlemmenes termin er ett år hver, 1ste 1. oktober – 30te 30. 

september.  Det anbefales at komitemedlemmene har alternerende termin og at ingen tjenestegjør 

mer enn tre (3) terminer på rad.  

NB: Den årlige revisjon av regnskapet skal inkludere, men ikke begrenses til, bankutskrifter, inntekter, 

utbetalinger, budsjett, regnskapsark og oversikt over inntekter og utgifter for både administrasjon- og 

service/humanitær-kontoer, budsjett, og alle klubbens andre finansrapporter og protokoller.  

*Kvalifiserte klubbmedlemmer er de som har oppfylt sine forpliktelser og har erfaring med finans og revisjon. 

 

 
 

Valgfrie klubbregler 
 

 

Som det står i klubbloven (seksjon 10.5):  “Klubbstyret kan vedta andre klubbregler som ikke motsier 

gjeldende lover, klubbloven, Kiwanis International Bylaws, distrikts-og/eller føderasjonslovene (hvis 

aktuelt), med minst et flertall av klubbstyremedlemmene som er til stede og stemmer, forutsatt at 

styremedlemmene har fått minst fjorten (14) dagers varsel. ” 

 

Reglene som er listet nedenfor er til overveielse av klubben fordi de kan være nyttige i klubbens drift.  Men 

de er ikke påkrevd og kan vedtas. eller ikke etter klubbens ønske.  Valgfrie regler trenger ikke å godkjennes 

av Kiwanis International.. 

 

 

G. VALGFRI REGEL: OPPLYSNING OM KLUBBMØTER     

___ Kryss av her hvis klubben vil ha denne regelen. 
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___ Kryss av her hvis klubben ikke vil ha denne regelen. 

NB:  I følge klubbloven seksjon 3.2 må hver klubb ha møte ikke mindre enn en gang i måneden. Klubbstyret 

bestemmer hyppighet, dag, tid og sted for vanlige klubbmøter.  Klubben kan bruke denne regelen til å kunngjøre 

møteinformasjon.  Imidlertid, dette er ikke en måte å rapportere på; hvis klubbens møteinformasjon endrer seg, 

vennligst rapporter det i eget skriv til Kiwanis International. 

1. Denne klubben har møter [velg en]: ___ ukentlig  ___to ganger i måneden  ___ månedlig, som 

beskrevet:  

Eksempler: “Hver mandag klokken 11:30”;eller “1ste og 3dje onsdag klokken  19:30.” 

_______________________________________________________________________________________. 

2. Klubbsatellittmøte (hvis aktuelt): 

____________________________________________________________. 

NB: Hvis klubben har mer enn ett satellit møte, gjenta linje 2 og fyll den ut som det passer.. 

 

H. VALGFRI REGEL: TILLEGGSOPPGAVER (hvis aktuelt) FOR TILLITSVALGTE OG 

STYREMEDLEMMER 

___ Kryss av her hvis klubben vil ha denne regelen. 

___ Kryss av her hvis klubben ikke vil ha denne regelen. 

NB: Per klubblovens seksjon 4.2,er tilleggsoppgaver ikke påkrevd, men kan brukes som klubben vil det. 

Forpliktelser for tillitsvalgte og styremedlemmer i tillegg til de som står i klubbloven følger :  

1. President: _____________________________________________________________________ 

2. Påtroppende president: ________________________________________________________________ 

3. Forrige president: ______________________________________________________ 

4. Sekretær: _____________________________________________________________________ 

5. Kasserer: ____________________________________________________________________ 

6. Visepresident (hvis aktuelt):__________________________________________ 

7.  Styremedlemmer: ____________________________________________________ 

  

I. VALGFRI REGEL: FASTE KOMITEER (hvis aktuelt)  

___ Kryss av her hvis klubben vil ha denne regelen. 

___ Kryss av her hvis klubben ikke vil ha denne regelen. 

NB: (a) I følge klubbloven seksjon 3.4, lag en liste over alle relevante faste komiteer. Kiwanis International 

anbefaler at hver klubb bør ha faste komiteer for medlemskap (gjelder  vekst, klubbens indre liv, opplæring, og PR);  

Program (gjelder klubbmøter og spesielle begivenheter); og service og pengeinnsamling (gjelder også service i 

lokalsamfunnet, Service Leadership program, og Kiwanis International verdenskampanje for barn).  Disse 

områdene kan fordeles på ulike komiteer. (b) Hvis klubben har valgt å ha en fast revisjonskomite for økonomiske 

saker i regel F, er det ikke nødvendig å beskrive komiteen her. 

Denne klubben har følgende faste komiteer:  

1. Navn på komiteen:______________________________________________________________ 

Formål:______________________________________________________________________ 

Forpliktelser:_______________________________________________________________________  

              og andre forpliktelser som styret anviser. 

2. Navn på komiteen:______________________________________________________________ 

Formål:______________________________________________________________________ 

Forpliktelser:_______________________________________________________________________ 

              og andre forpliktelser som styret anviser. 

3. Navn på komiteen:______________________________________________________________ 

Formål:______________________________________________________________________ 

Forpliktelser_______________________________________________________________________ 
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              og andre forpliktelser som styret anviser 

 

NB: Gjenta navn, formål og forpliktelser som vist ovenfor hvis klubben har flere faste komiteer.. 

 

J. VALGFRI REGEL: ANDRE KLUBBVERV (hvis aktuelt ) 

___ Kryss av her hvis klubben vil ha denne regelen. 

___ Kryss av her hvis klubben ikke vil ha denne regelen. 

NB: Per klubbloven seksjon 6.1, brukes denne regelen til å liste verv som klubben til vanlig benytter, og som 

utføres av ikke-tillitsvalgte. Ignorer denne regelen hvis klubben ikke bruker, eller ikke ønsker å bruke tilleggsverv. 

I tillegg til tillitsvalgte og styremedlemmer som er spesifisert i klubbloven, og faste komiteer som er 

beskrevet ovenfor, har denne klubben andre verv (for eksempel  administrativ sekretær, assisterende 

kasserer, etc): 

1. Verv:_____________________________________________________     Termin: ___ år 

Forpliktelser: _______________________________________________________________________  

Den som utnevner eller velger vervet:_______________________________________________ 

NB: Hvis klubben har mer enn ett tilleggsverv, gjenta linjene ovenfor og fyll ut som det passer.) 

 

K. VALGFRI REGEL:  SPESIELLE AVSTEMNINGSKRAV (hvis aktuelt )   

___ Kryss av her hvis klubben vil ha denne regelen. 

___ Kryss av her hvis klubben ikke vil ha denne regelen. 

NB: (a) Hvis klubben ønsker å kreve avstemning om noe som ikke spesifiseres i klubbloven eller i de påkrevde 

reglene, skal det listes nedenfor.   (b) Eller, hvis klubben ønsker å kreve et høyere antall stemmer enn det som er 

foreskrevet i klubbloven eller i de påkrevde reglene, skal det listes nedenfor. (c) Kravene for slike avstemninger må 

først vedtas av gruppene som berøres av dem:  klubbstyret og/eller klubbens medlemskap. (d) Ignorer denne 

regelen hvis klubben ikke har noen saker med høyere avstemningskrav.  Denne regelen gjelder den generelle 

klubbloven. 

Stemmetallet som kreves for spesielle saker som ikke står i klubbloven er som følger: 

1. Saken gjelder:_______________________________________________________________________  

det kreves [kryss av en:  __flertall -eller- __to tredjedeler (2/3) -eller- (andre stemmetall: forklar 

her)____________] stemmer av klubbens [kryss av en __styre -eller- __ medlemmer]  etter [skriv 

antall] ____________________ dagers forhåndsvarsel.  

NB:  Hvis klubben har mer enn en avstemning med spesielle krav, gjenta linjene ovenfor og fyll ut som det 

passer.) 

 

L. VALGFRI REGEL: SPESIELLLE MEDLEMSKAPSKATEGORIER (hvis aktuelt )    

___ Kryss av her hvis klubben vil ha denne regelen. 

___ Kryss av her hvis klubben ikke vil ha denne regelen. 

NB:  Bruk denne regelen til å beskrive spesielle medlemskapskategorier som klubben bruker.  Ignorer denne 

regelen hvis klubben ikke har noen spesielle medlemskapskategorier. 

     Klubbene bes innstendig om å være forsiktige og tenke grundig over det før de setter opp spesielle 

medlemskapkategorier.  Vedtak om spesielle medlemskapskategorier krever tre fjerdedeler (3/4) flertall av 

klubbmedlemmene som er til stede og stemmer. Vær klar over at den eneste medlemskapskategorien som 

godkjennes av Kiwanis International for kontingent, stemming, og all andre formål er aktivt(vanlig) medlemskap, 

og at klubben må betale full kontingent og avgifter til Kiwanis International og distriktet (og føderasjonen, hvis 

aktuelt ) for alle medlemmer som rapporteres på klubbens årlige medlemsliste, uansett hvilke rabatter klubben gir 

til noen medlemskapskategorier. Alle medlemmer som betaler kontingent har rett til å stemme i klubbsaker og ha 

verv som tillitsvalgt eller styremedlem, slik som det står i klubbloven seksjon 2.2.  
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Denne klubben har de følgende spesielle medlemskapskategorier  med kriterier og fordeler som 

beskrevet for hver av dem. 

1. Spesiell medlemskapskategori  (navn):_____________________________________________________ 

Spesielle kriterier: ______________________________________________________________________ 

Spesielle fordeler: _______________________________________________________________________ 

NB: Hvis klubben har mer enn en spesiell medlemskapskategori, gjenta linjene ovenfor og fyll ut som det passer. 

 

M. FRIVILLIG REGEL: ANDRE SAKER      

___ Kryss av her hvis klubben vil ha regler for andre sak(er). 

___ Kryss av her hvis klubben ikke vil ha regler for andre sak(er). 

NB: Klubbregler for andre sak(er):  (1) kan komme til å ikke samsvare med ande Kiwanis styredokumenter eller 

gyldige lokale lover; (2) skal være strategisk viktige i klubbens virksomhet; (3) skal være langvarige, vare i flere år, 

til eller med mindre de blir forandret eller opphevet; (4) må vedtas i følge seksjon 10.5 i standardskjema for 

klubblovene. 

REGELENS NAVN:_________________________________________________________________________ 

REGELENS INNHOLD: ____________________________________________________________________ 

NB: Gjenta de to linjene ovenfor for hver ekstra klubbregel og fyll ut som det passer for hver av dem. 

 

 

VEDTAK OG GODKJENNELSE 

av klubbloven, obligatoriske regler, og valgfrie regler 

 

Når klubbloven og reglene har blitt redigert og gjennomgått og denne versjonen er ferdig til å forelegges 

Kiwanis International  til gjennomgåelse og godkjennelse, velg datoen da klubbloven og reglene ble 

vedtatt av klubben, og trykk på Submit.  Når du trykker på Submit, vil dine nye klubblover og regler 

kunne leses under Pending Approval på Club Bylaws Management Center dashboard til de godkjennes 

av Kiwanis International.  Hvis det er nødvendig å foreta uventede forandringer etter innsending, har du 

anledning til å trekke denne versjonen tilbake, redigere den, og så sende den inn på nytt. 

 

Foreleggelse av denne klubbloven attesterer at klubben har vedtatt den lovlig.  Lovlig vedtak krever to 

tredjedeler (2/3) av stemmene til klubbmedlemmene som er til stede på et beslutningsdyktig møte som har 

blitt kunngjort for dette formål,  

 

 

KLUBBENS VEDTAK   KIWANIS INTERNATIONAL GODKJENNELSE 

Dato for klubbens vedtak: Dato for Kiwanis International godkjennelse: 

___________________________________________ ____________________________________________ 

Klubbens president eller sekretær navn: 

___________________________________________   Ved: _______________________________________ 

Klubbens president eller sekretær underskrift: 

___________________________________________    


