REGLEMENT FOR VALGKOMITEEN

10.1

Vedtatt i guvernørrådet 18/2 1989
Ajourført som følge av Lovendringer i Riksmøtet 2001 og 2015.

§1

Hjemmel
1. I henhold til «Lov for MD 104», kapittel VI, § 11 - skal det være en valgkomité i
multippeldistriktet.

§2

Organisasjon
1. Sittende og foregående guvernørrådsleder skal være med i Valgkomiteen for MD 104 og
Riksmøtet velger tre medlemmer.
Komiteen konstituerer seg selv.
2. Valgkomiteen er underlagt Riksmøtet med Guvernørrådet som nærmeste
overordnede.

§3

Arbeidsoppgaver
1. Valgkomiteens arbeidsoppgaver er hovedsakelig å finne i «Lov for MD 104»,
kapittel VI, § 11.
Multippeldistriktets valgkomite skal arbeide aktivt for å finne godt egnede kandidater til de
ulike tillitsverv, som skal besettes ved valg på riksmøtet.
Det skal legges spesiell vekt på å finne kandidater som har gode faglige forutsetninger for å
fylle de ulike krav.
Navn på de kandidater som ønskes foreslått, meddeles vedkommende kandidats
klubbpresident - med anmodning om at klubben fremmer forslag herom innen den fastsatte
frist.
2. Forslag på kandidater som skal velges av Riksmøtet, sendes inn til multippeldistriktets sekretariat innen 1. februar.
Sekretariatet videresender forslagene snarest mulig etter fristens utløp til lederen i
valgkomiteen.
3. Valgkomiteen skal snarest mulig etter forslagsfristens utløp legge frem sin innstilling.
Dersom det er flere kandidater til samme funksjon, skal valgkomiteen prioritere sin
innstilling.
Det er valgkomiteens plikt å forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er forespurt,
og at de har sagt seg villige til å stille opp.

4.

Hvis det i perioden - mellom da forslaget ble stillet og selve valget - inntrer vektige
grunner til at kandidaten må trekke sitt kandidatur, skal kandidaten meddele dette skriftlig
til valgkomiteens leder.
I slike tilfeller - eller såfremt det av en eller annen grunn ikke har lykkes å finne frem til en
kandidat innen den fastsatte tidsfrist - påhviler det valgkomiteen snarest mulig å finne frem
til en ny, villig kandidat.
Det er ikke anledning til å fremsette benkeforslag på riksmøter for kandidater som velges i
henhold til § 17, punkt 4, såfremt det foreligger innstilling fra valgkomiteen.
Multippeldistriktets valgkomite skal i riksmøtet grunngi sin prioritering ut fra faglige
kriterier.
Alle kandidater presenterer seg innen rammen av tre minutter.
Ved valg av assisterende guvernørrådsleder og ledere til internasjonale verv skal et panel,
bestemt av valgkomiteen, spørre ut kandidatene før valget finner sted.
Dette for å bringe deres prioriteringer i forbindelse med vervet best mulig til delegatenes
kunnskap.
5. Etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomite skal riksmøtet foreta følgende
valg:
a) Medlem av Det internasjonale styret (ID) når det er Norges tur til å stille
kandidat.
b) Guvernørrådsleder (GRL).
c) Assisterende guvernørrådsleder (AGRL).
d) Leder for internasjonalt arbeid (MD-IRC).
e) Leder for ungdomsarbeid (MD-YC).
f) Leder for narkotikabekjempelse (MD-NAC).
g) Leder for lederutvikling og opplæring (MD-GLT).
h) Leder for medlems- og klubbutvikling (MD-GMT)
i) Tre medlemmer til multippeldistriktets valgkomite.
j) Ett medlem av Lovkomiteen, jfr. Loven § 12.3
k) Ett medlem av Kontrollkomiteen, jfr. Loven § 13.3
l) Revisor og stedfortreder.
m) Arrangørklubber for riksmøter henholdsvis 2016 og 2017. Hvis det ikke
foreligger forslag eller at kandidat trekker sitt kandidatur, skal
Guvernørrådet foreslå klubb / sted.
n) Riksmøter fra og med 2018 skal arrangers av MD 104 v/ Administrasjonen.
Administrasjonen vil søke samarbeid med Lions klubb eller klubber som teknisk
hjelp I gjennomføringen – “tenisk arrangør”. Ved valg av sted / by skald et legges
vekt på økonomi, transport-/kommunikasjon, tilgjengelighet og hotel/møtekapasitet.Arbeidsfordelingen mellom MD Administrasjon og teknisk arrangør
utarbeides av Arbeidsutvalget. Klubber gis anledning til å søke om sted for
gjennomføring av Riksmøter. Guvernørrådet innstiller til Riksmøte 2 år fram I tid.
6. Guvernørrådsleder (GRL) og assisterende Guvernørrådsleder (Ass GRL)
velges av Riksmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
GRL tiltrer vervet det kalenderåret han/hun blir valgt.

7. I lionsåret mellom valget og funksjonsåret som guvernørrådsleder, assisterer
vedkommende sittende guvernørrådsleder i dennes arbeide og benevnes Assisterende
guvernørrådsleder (AGRL).
Dersom assisterende guvernørrådsleder - av en eller annen årsak - må overta som
guvernørrådsleder, skal denne likevel kunne få valget som guvernørrådsleder det
påfølgende året stadfestet av Riksmøtet, for å kunne få et helt lionsår i funksjonen..Dersom
assisterende guvernørrådsleder permanent ikke kan ivareta sine oppgaver, utnevner
Guvernørrådet en ny for gjenværende funksjonstid.
I slikt tilfelle - og når 4/5-deler av valgkomiteen, som følge av andre forhold, finner
det nødvendig - innstilles nye kandidater til valg som guvernørrådsleder på
førstkommende riksmøte.
8. Funksjonstiden for MD-IRC, MD-NAC og MD-YC er to år og løper fra 1. juli det
året valget har funnet sted til 30. juni to år etter valget.
Gjenvalg kan ikke skje mer enn én gang.
9. Funksjonstiden for MD-GLT og MD-GMT er tre år og løper fra 1. juli det året valget
har funnet sted til 30. juni tre år etter valget.
Gjenvalg kan ikke skje etter en funksjonstid på tre år.
§4

Møter
1. Valgkomiteens leder innkaller til møter i komiteen i den utstrekning det er nødvendig.
Det forutsettes dog at mesteparten av komiteens arbeid kan skje ved E-post eller
telefon.

§5

Økonomi
1. Valgkomiteens medlemmer tilkommer godtgjørelse for eventuelle møter og reiser
etter bestemmelsene som gjelder for øvrige tillitsvalgte i MD 104.
2. Videre tilkommer komiteens medlemmer å få refundert nødvendige utgifter forbundet
med sitt arbeid i komiteen.

§6

Gyldighet og endringer
1. Dette reglementet gjelder fra den dag guvernørrådet bestemmer.
Endringer skjer etter vedtak i guvernørrådet.





