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Rotary International Distrikt 2305 

 

Vedtekter 
 

 

 

 

§ 1 

D 2305 og vedtektene 

 

Rotary International Distrikt 2305 (D 2305) dekker Hedmark, Eda kommun (Sverige), 

Oppland, Romsdal og Sunnmøre. Alle Rotaryklubber i dette området er tilknyttet D 2305, 

med de rettigheter og plikter som medfølger. 

 

I den grad det er avvik mellom distriktets vedtekter, og Rotary´s lover og Manual of 

Procedure, er det de sistnevnte som gjelder. Distriktets vedtekter skal da snarest endres 

tilsvarende. 

 

Endringer av vedtekter må følge den prosedyre som er beskrevet for endring av vedtekter. 

 

 

§ 2 

Distriktsguvernøren og distriktsledelsen 

 

Distriktsguvernøren er RI Presidentens representant i det området som dekkes av D 2305. 

 

Den løpende arbeidet i D 2305 ledes av Distriktsguvernøren. Distriktsguvernørens posisjon, 

rolle, ansvar og myndighet er fastsatt av Rotary International. Distriktsguvernøren velges for 

en periode av ett år, i følge egen prosedyre fastsatt av Rotary International.  

 

I sitt arbeid har Distriktsguvernøren støtte og hjelp fra Distriktsorganisasjonen, til sammen 

utgjør dette Distriktsledelsen. 

 

Distriktets styre består av IPDG, DG, DGE og DGN, DG er styrets leder. 

 

Distriktsledelsen skal ha et formålstjenelig omfang og en organisering tilpasset distriktets 

behov og retningslinjer, lover og regler fastlagt av RI. Distriktsguvernøren er ansvarlig for 

organiseringen av distriktsledelsen og utnevnelse av medlemmer til distriktsorganisasjonen, 

med unntak av medlemmer som er del av distriktsledelsen i kraft av at de er nominert, valgt 

eller har utført tjeneste som Distriktsguvernør. For å skape kontinuitet og få nødvendig 

erfaringsoverføring skal en normalt søke at de ulike medlemmer i distriktsledelsen innehar 

sine verv i 3 års perioder. 
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§ 3 

Årsmøtet 

 

Årsmøtet er D 2305 øverste myndighet. 

 

§ 3.1 Ordinært årsmøte 

Ordinært årsmøte avholdes årlig i forbindelse med Distriktskonferansen. Faste saker til 

behandling er: 

 

 Godkjenning av regnskap m/revisors beretning for foregående Rotary - år 

 Guvernørens beretning for foregående Rotary - år 

 Valg av revisor 

 

Distriktsguvernør i foregående Rotary - år er ansvarlig for å avlegge regnskap og beretning 

for sitt år som Distriktsguvernør. 

 

§ 3.2 Ekstraordinært årsmøte 

 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom Distriktsguvernøren eller minst 10 klubber 

krever dette. 

 

§ 3.3 Innkalling, gjennomføring og stemmerett ved årsmøte 

Innkalling til årsmøte med saksliste og sakspapirer skal være klubbene i hende senest 3 uker 

før årsmøte. Distriktsguvernøren er ansvarlig for innkalling til årsmøte. 

 

Andre saker enn de faste sakene skal behandles i årsmøte om Distriktsguvernøren eller minst 

5 klubber krever dette. Saker som klubbene ønsker behandlet skal være Distriktsguvernøren i 

hende senest 6 uker før årsmøtet. 

 

Årsmøtet velger selv møteleder, sekretær og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen. 

 

I årsmøtet og i ekstraordinært årsmøte kan klubbene stemme i forhold til sitt registrerte 

medlemstall pr 1. juli samme år 

 

     <25 medlemmer, 1 stemme 

 25 - 49 medlemmer, 2 stemmer 

 50 - 74 medlemmer, 3 stemmer 

 75<      medlemmer, 4 stemmer 

 

Klubbene kan bare stemme med fremmøtte delegater, hver delegat kan bare avgi 1 stemme. 

Delegatene skal ha med fullmakt fra klubben. 
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§ 4 

Økonomi og finans 

 

Distriktet har avvikende regnskapsår, regnskapsåret er 1. juli - 30. juni.  

 

Distriktets økonomiske midler skal til enhver tid være plassert på distriktets bankkonto(er).  

 

Det skal årlig avsettes et beløp til utviklingstiltak, ubrukte midler i ett år skal avsettes i 

balansen med tanke på større/flerårige tiltak i kommende år. 

 

Distriktets regnskap skal føres på godkjent regnskapsprogram med nødvendig 

sikkerhetskopiering av regnskapstall. Regnskapet føres med drifts- og balansekontoer, mest 

mulig tilpasset standard kontoplan. 

 

Distriktets regnskap skal revideres av distriktets valgte revisor før det fremlegges for årsmøtet 

for godkjenning. Revisor velges av årsmøtet for ett år av gangen. 

 

 

§ 5 

Kontingent og Budsjett 

 

§5.1 DGE legger fram forslag til budsjett og kontingent for kommende Rotaryår under 

Distriktssamlingen. 

Distriktssamlingen vedtar kontingent og budsjett for kommende Rotaryår 

Det utarbeides egen protokoll for denne post som i tillegg til møtets referent undertegnes av 2 

tilstedeværende representanter fra ulike klubber. 

 

§5.2 Klubbenes kontingent til distriktet fordeles på 2 innbetalinger pr år basert på 

medlemstallet i følge Medlemsnett pr 1. juli og 1. januar.  

. 

§ 6 

Endring av vedtekter 

 

Disse vedtekter kan endres med simpelt flertall i et lovlig innkalt årsmøte. Forslag til endring 

av vedtektene skal være skriftlig og utsendt i forbindelse med innkalling til årsmøte, forslag 

til endring av vedtektene kan ikke ettersendes og skal i sin helhet være utsendt innen fristen 

på 3 uker før årsmøtet. 

 

 

Vedtatt i Stiftelsesmøte på Otta 3. april 2011 

Endret i Årsmøtet på Øyer, den 30. september 2012. 


