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§1 Definisjoner  

• D2310 Rotarydistrikt 2310 - Distriktet 

• Styret: Styret i D2310 

• Styremedlem Et medlem i distriktets styre 

• DG Distriktsguvernør 

• VG Viseguvernør 

• IPDG Foregående distriktsguvernør (Immediate past DG) 

• PDG Tidligere distriktsguvernør (Past DG) 

• DGE Innkommende DG (DG Elect) 

• DGN Nominert DG – etterfølger DGE (DG Nominee) 

• DGND Utpekt DG – etterfølger DGN (Designated DG) 

• AG Assisterende distriktsguvernør 

• RI Rotary International 

• PETS President Elect Training Seminar 

• Rotaryår 12-månedersperioden fra 1. juli til 30. juni. 

• NORFO Norsk Rotary Forum – 
Nasjonalt samarbeidsorgan/multidistrikt 

   

 
 

§2 Navn 
Foreningens navn er Rotary International Distrikt 2310 («Distriktet») 

 
 

§3 Formål og virkemidler 
Distriktet utgjøres av en gruppe klubber innenfor et geografisk område etablert av styret 
i Rotary International. Formålet med Distriktet er å styrke og støtte klubbene i deres 
arbeid. 

Distriktet har den kompetanse, de rettigheter og privilegier som følger av RIs lover, 
Vedtekter og Code of policy, og skal utføre sine forpliktelser i henhold til disse. 

Organiseringen av Distriktet skal gjennomføres i samsvar med den til enhver tid 
gjeldende District Leadership Plan. 
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§4 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar 
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld. 

 
 

§5 Medlemmer 
Alle Rotary- og Rotaractklubber tilhørende det geografiske området til D2310 og som 
overholder foreningens vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende organer, og 
ellers arbeider i samsvar med gjeldende Lover for Rotaryklubber og/eller lover for 
Rotaractklubber, kan opptas som medlem i foreningen. D2310 omfatter alle klubbene i 
Oslo og vestre del av Viken fylke (Asker, Bærum og tidligere Buskerud). 

 
 

§6 Kontingent 
Kontingenten fastsettes på PETS på basis av budsjett for kommende Rotaryår fremlagt 
av DGE. Kontingenten betales halvårsvis. Kontingenten er obligatorisk. Klubber som 
skylder kontingent for det Rotaryåret Distriktskonferansen/Årsmøtet holdes, eller står i 
gjeld til distriktet, har ikke stemmerett hverken på Distriktskonferansen/Årsmøtet eller 
Legislation Meeting (hvis avholdes). 

 
 

§7 Distriktskonferansen/Årsmøtet 
7.1 Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes innen 31. desember, 

fortrinnsvis i tilknytning til Distriktskonferansen som holdes  hvert år i 
høstsemesteret. 

7.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel direkte til klubbene. 

7.3 Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være mottatt av styret senest fire 
uker  før Årsmøtet. 

7.4 Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for klubbene senest én uke før 
Årsmøtet. 

7.5 Alle Rotary- og Rotaract-medlemmer i klubber som tilhører D2310 har adgang  til 
Årsmøtet. 
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7.6 Hver klubb i distriktet skal velge og sende til Årsmøtet minst én-1- 
stemmeberettiget representant (delegat). Klubber med inntil 37 medlemmer har 1 
stemme, klubber med 38 til 62 medlemmer har 2 stemmer, klubber med 63 til 
87 medlemmer har 3 stemmer osv. med en ny stemme pr. 25 flere medlemmer i 
hht. følgende oversikt: 

 

Antall Delegat 

1 - 37 1 

38 - 62 2 

63 - 87 3 
88 - 112 4 

113 - 137 5 

138 - 162 6 
163 - 187 7 

188 - 212 8 
213 - 237 9 
Osv.  

 

Antall klubbmedlemmer følger medlemstallet pr 1. juli i Rotary Internationals 
medlemsregister. 

Delegatene skal være medlem av klubben de representerer. For å stemme må 
delegatene være til stede på Årsmøtet. 

 

7.7 Alle klubbmedlemmer som tilfredsstiller kravet til medlemskap, og som er til stede 
på Årsmøtet, har rett til å stemme over alle saker med unntak av: 

a) valg av guvernørkandidat 

b) valg av representant til valgkomiteene for nominering av RI-direktør 

c) endring av sammensetting og mandat for valgkomiteen som nominerer 
guvernør 

d) valg av representant og vararepresentant til Council on Legislation (CoL) og 
Council on Resolutions (CoR) 

e) fastsettelse av årskontingent pr. capita 

Ethvert klubbmedlem som tilfredsstiller kravet til medlemskap og som er til 
stede på Årsmøtet, kan kreve at en sak som behandles skal avgjøres ved 
avstemming (i stedet for akklamasjon). Dette gjelder selv om vedkommende 
ikke selv kan stemme i saken. I så fall har bare klubbenes stemmebrettigede 
representanter (delegater) anledning til å stemme. 

Dersom det stemmes over saker innenfor a), b), c), d) over, anses alle stemmer 
fra én klubb å være én stemme for samme kandidat(er). 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig fletall av de avgitte stemmer. 

Det vises ellers til utfyllende bestemmelser i Manual of Procedure, RI Bylaws 
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15.050. Voting at District Conferences and District Legislation Meetings. 
 

7.8 Årsmøtet kan i særskilte situasjoner gjennomføres elektronisk. 
 

7.9 Hvis guvernøren godkjenner det, kan en klubb utpeke en fullmektig for en 
fraværende delegat, som kan være medlem av en hvilken som helst klubb i 
distriktet. Fullmakten må utstedes av klubbens president og sekretær. 
Fullmektigen kan avgi stemme for en fraværende delegat i tillegg til eventuelle 
andre stemmer fullmektigen har. 
 

7.10 For å delta i enhver avstemning på Årsmøtet, skal en klubb ha betalt den 
nødvendige avgiften til D2310 for det rotaryåret avstemningen finner sted og kan 
ikke stå i gjeld til distriktet. Klubbens økonomiske status avgjøres av guvernøren. 
Suspenderte klubber har ikke stemmerett. 

 
 

§8 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal som minimum behandle følgende saker: 

1. Foreningens årsmelding 

2. Foreningens regnskap i revidert stand 

3. Dersom budsjett og kontingent ikke er vedtatt på PETS, vedta foreningens 
budsjett og kontingent 

4. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag til vedtektsendringer 

5. Godkjenne forslag på DGN, Jfr §16 

6. Velge styre for kommende Rotaryår 

7. Stadfeste det valgte styret 

8. Velge representanter til RIs styrende organer 

9. Velge revisor 

10. Orientering om NORFO, herunder aktiviteter, regnskaper og finansielle stilling 
 
 

§9 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når en tredjedel av medlemmene 
(klubbene) krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 
fire ukers varsel. 

 
 

§10 District team training seminar 
DGE arrangerer samling for innkommende tillitsvalgte i D2310 for kommende  Rotaryår 
i forkant av PETS og Distriktstrening. 

 
 

§11 Presidents-elect Training Seminar (PETS) 
Distriktet skal avholde trening av alle innkommende presidenter, fortrinnsvis innen 
utgangen av mars måned. Deltakelse på PETS er obligatorisk for innkommende 
klubbpresident. Guvernør kan gi dispensasjon i særlige tilfeller. 
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§12 Distriktstrening 
Distriktet skal avholde distriktstrening for innkommende klubbtillitsvalgte (minimum 
sekretær og kasserer), fortrinnsvis innen utgangen mars. Formålet er å gi 
klubbtillitsvalgte og andre Rotarianere nødvendig kunnskap om klubbroller, samt 
styrke innsikt i mulighetene og utfordringene i det kommende Rotaryåret. 

 
 

§13 District Legislation Meeting 
Distriktet avholder District Legislation Meeting ved behov, eller dersom to tredeler  (2/3) 
av klubbene krever dette. Stemmegivingen følger de samme regler som på Årsmøtet. 

 

§14 Styret 
14.1 Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 
 

14.2 Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser 

b) Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi 

c) Representere foreningen utad. 

 
14.2 Foreningen tegnes av styrets leder og to av styremedlemmene. Styret er 

vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes  med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrets leders stemme 
dobbelt. 

 
14.3 Styret i distriktet skal bestå av årets DG, DGE, IPDG samt én PDG. DGN tiltrer 

styret som fullverdig styremedlem etter at nominasjon formelt er oversendt til RI. 

 
14.4 DG er distriktets øverste tillitsvalgte og styreleder i distriktets styre. Dersom DG 

for en periode eller vedvarende blir syk, eller av andre grunner ikke er i stand til å 
utføre sitt arbeid, trer viseguvernør inn i dennes sted og ivareta dennes arbeid i 
perioden. Viseguvernør skal normalt være IPDG, evt. en annen fra sittende styre. 

 
14.5 Distriktssekretær er gruppens sekretær uten stemmerett. Leder i finanskomiteen 

deltar fast på styremøtene uten stemmerett. 

 
 

§15 Distriktsråd 
15.1 Distriktsrådet er et rådgivende organ for DG. 

 
15.2 Distriktsrådet består av styrets medlemmer, AGene og komiteleder for de  ulike 

komiteer i samsvar med distriktets lederskapsplan. 

 
15.3 Distriktsrådet holder møter etter årsplan fra DG. Øvrige nøkkelpersoner  innkalles 

etter behov. 
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15.4 Distriktsrådet ledes av DG med distriktssekretær som rådets sekretær. 

 
 

§16 Distriktsguvernør/Valg av Distriktsguvernør (DG) 
16.1 DG er distriktets ledende tillitsvalgt og styreleder i distriktets styre, samt RIs 

embetsmann i distriktet. DG fungerer under generell kontroll og tilsyn av styret i 
RI. 

16.2 DGs oppgaver fremgår til enhver tid av RIs konstitusjonelle dokumenter, samt RI 
Code of Policies. 

 

16.2 DG skal inspirere og motivere klubbene i distriktet, og skal sikre kontinuitet i 
samarbeid med avtroppende og påtroppende distrikts ledelse. 

16.3 Valgkomite for ny guvernør består av de siste 3 guvernører forut for årets 
guvernør, samt sittende DG og DGE. IPDG er komiteens leder. Nominasjon og  
valg av guvernør er regulert i Vedtekter for Rotary International, art. 12 flg. 

 
 

§17 Vedtektsendring 
17.1 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte eller District Legislation Meeting. Det kreves to tredjedels (2/3) flertall av 
de avgitte stemmer. Endringer trer i kraft umiddelbart. 

 
17.2 Bestemmelsene i disse vedtekter skal ikke stride mot Rotarys konstitusjonelle 

dokumenter eller Code of Policies. Ved motstrid viker bestemmelsene i disse 
vedtekter så sant disse ikke strider mot norsk lovgivning, herunder gjeldende    
norsk foreningsrett. 

17.3 Endringer i det internasjonale regelverk som måtte kreve endringer i disse 
vedtektene, skal innarbeides og vedtas snarest. 

 
 

§18 Oppløsning. Sammenslutning. Deling 

18.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til et ekstraordinært  årsmøte 
3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 
flertall. 

18.2 Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære 
styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet 
valg foretas. 

18.3 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det  formål 
foreningen arbeider for å fremme ved at midlene overføres annen  lokal 
Rotaryvirksomhet. 

 

18.4 Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andeler av disse. 

18.5 Sammenslåing med andre Rotarydistrikter eller deling av foreningen anses ikke 
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som oppløsning. Vedtak om sammenslåing/deling og nødvendige 
vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene  om 
vedtektsendring i § 16. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for 
sammenslåingen/delingen som Årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslåing 
eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 
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