9.1.1

ARBEIDSORDNING FOR
NORDISK SAMARBEIDSRÅD
Denne arbeidsordning er vedtatt i NSR -møtet 2003 i Borås

§1

I det Nordiska Samarbetsrådet ingår:
Samtliga röstberättigade medlemmar av guvernörsråden i Sverige, Norge, Danmark,
Finland och Island.
Om en medlem av rådet är förhindrad att deltaga i sammanträde, kan guvernörsrådet
utse en ställföreträdare från det egna multipeldistriktet. Vederbörande skall ha samma
rättigheter som den person han / hon representerar.
Övriga Lions, Lioness och LEOs kan deltaga i sammanträde och har yttranderätt och
förslagsrätt men icke rösträtt.

§2

Ordföranden vid rådets möte väljs av guvernörsrådet i det land där NSR arrangeras.

§3

Rådsmötet förbereds av ett arbetsutskott, som består av en representant från
varje medlemsland.
Arbetsutskottets ordförande kommer från det land, som står som arrangör av NSR.
Sekreterare för rådet är representant från det medlemsland, som blir arrangör för
nästkommande möte.
Representant i arbetsutskottet skall vara en PDG eller kommittéordförande (t.ex.
tidigare eller sittande MD IRC) som har erfarenhet av NSR: s arbete.

§4

Rådets uppdrag är att arbeta aktivt för att de vid varje tillfälle gällande mål och
strategier för NSR verksamhetsområde följs upp, så att det nordiska samarbetet inom
lionrörelsen i största möjliga utsträckning blir mål- och resultatorienterat.

§5

Rådet skall i sitt arbete hålla sig till det som är föreskrivet i lions nationella och
internationella bestämmelser.

§6

Rådet samlas till ordinarie rådsmöte i januari månad i ett av de nordiska länderna, se
kapitel 7 för turordning.
Ett extra sammanträde må hållas om synnerliga skäl härtill föreligger och alla
guvernörsråd härom är eniga. Kallelse till dylikt sammanträde skall utgå så snart
datum för sammanträdet fastställts.

§7

Vid frågor som gäller enhetligt nordisk uppträdande utåt, har varje medlemsland en
röst. För att ett beslut skall vara bindande krävs det att alla fem länder är eniga. Detta
gäller också ändringar i denna arbetsordning och frågor om eventuell upplösning av
NSR.

§8

Vid röstning i övriga frågor som ligger inom rådets myndighetsområde, har varje
medlem av rådet en stämma.
Enkel röstmajoritet gäller för beslut.
Vid lika röstetal faller förslaget.

§9

Denna arbetsordning träder i kraft så snart den är godkänd av guvernörsråden i
samtliga medlemsländer.

§ 10

Förslag från rådsmedlemmarnas sida till samarbetsrådet om ändring av
arbetsordningen och upplösning av samarbetsrådet skall sändas till NSR-sekretraren i
så god tid att denne kan översände dem till samtliga distriktsguvernörer minst 3
månader innan nästkommande ordinarie möte i rådet.

§ 11

Övriga förslag som skall slutbehandlas i rådet, sändes till NSR-sekretaren i så god tid
att de kan sändas till rådets medlemmar minst en månad innan påföljande, ordinare
rådsmöte.

§ 12

Varje medlemsland skall äga rätt, att besluta om utträde ur samarbetsrådet.
Meddelande härom skall tillställas rådets sekreterare senast en månad efter det att
beslutet fattas.
Utträdet skall räknas från och med den 1 juli året efter det att beslutet fattats.

§ 13

Ett multipeldistrikts ansökan om att återinträda i NSR skall vara betingat av att alla
medlemsländer är eniga.

  

2

