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LOV FOR DISTRIKT 104 D4
Kapittel I - NAVN OG HENVISNINGER
§1

Distriktets navn er 104 D4.

§2

Denne lov er gitt i medhold av den Internasjonale Lov - "Constitution and ByLaws" - og lov for multippeldistrikt 104, og er bindende for distriktets klubber.

Kapittel II - MÅL
§3

Målet er å gi distriktet en administrativ oppbygging som kan fremme hensikten
med og målet for Lions Clubs International i distriktet.

Kapittel III - MEDLEMSKAP – GRENSER
§4

Distriktet utgjøres av Lions klubbene innen distriktet som er lokalisert i Aust
Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud samt klubbene i Asker og Sør Aurdal
kommuner.

§5

Grensene mellom de forskjellige klubbene avtales mellom de respektive
klubber. Der det er flere klubber i samme kommune avgjøres grensene
klubbene imellom. Ved tvister om grensene skal dette forelegges
distriktguvernøren for avgjørelse.

Kapittel IV - DISTRIKTSORGANISASJON
§6

Styret og tillitsvalgte
1.

Distriktet skal ha et distriktsstyre minimum sammensatt av distriktguvernør
(DG), første visedistriktguvernør (VDG I), andre visedistriktguvernør (VDG
II), forrige års distriktguvernør (IPDG), distriktssekretær (DS),
distriktkasserer (DK) og en representant for sonelederne.

2.

DG, VDG I og VDG II velges på det årlige distriktsmøtet. VDG I skal være
eneste kandidat til vervet som DG det påfølgende året og skal bekreftes
av distriktsmøtet.

3.

DG utpeker DS og DK. Distriktets fagsjefer velges av distriktsmøtet. Disse
velges i henhold til Arbeidsordningens kapittel V. Prosjektledere utpekes
av DG og eventuelt godkjennes av LCI.
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4.

Enhver ledighet i verv i distriktsorganisasjonen, unntatt vervet som DG,
skal besettes ved utnevnelse foretatt av DG for resten av DG’s periode.
Hvis en tillitsvalgt på distriktsnivå av en eller annen grunn ikke lengre kan
bekle det vervet denne er gitt, skal DG utnevne en etterfølger til å inneha
vervet for den gjenværende delen av perioden.

5.

Alle verv i distriktsorganisasjonen er ulønnet.

6.

For å bli valgt som DG må kandidaten ha vært VDG I i ett år eller
størstedelen av et år.

7.

Dersom VDG I trekker seg og ikke stiller til valg som DG, skal
distriktsrådet foreslå et medlem som har vært distriktguvernør. Kandidaten
må godkjennes av det internasjonale styret før denne innsettes.

8.

DGs funksjonstid er ett år og regnes fra innsettelsen på
verdenskongressen og til ny etterfølger innsettes på samme måte
påfølgende år.

9.

Dersom forhold gjør at DG ikke kan inneha vervet ut sin tjenestetid skal
distriktsrådet foreslå et medlem som har vært distriktguvernør. Kandidaten
må godkjennes av det internasjonale styret før denne innsettes i.

10. For å bli valgt til VDG I må kandidaten ha vært VDG II. Vervet kan ikke
kombineres med annet verv.
11.

For å bli valgt til VDG II må kandidaten
a. Være aktiv medlem i en av distriktets klubber og være foreslått av
klubben sin til vervet.
b. Har vært medlem i styret i en klubb i minst 3 år derav et år som
president
c. Ha vært soneleder, regionleder, distriktkasserer, distriktssekretær,
distriktfagsjef i ett arbeidsår eller mesteparten av dette.
Vervet kan ikke kombineres med annet verv.

§7

Distriktsstyremøter
1.
Det bør holdes minst 4 ordinære distriktsstyremøter i arbeidsåret. Møtene
kan avholdes virtuelt som video-, telefon-, e-postmøter eller annen form
som er hensiktsmessig.
2.

DG fastsetter tid og sted for de ordinære styremøtene og leder disse.

3.

DG eller et flertall av styremedlemmene kan forlange innkalling til
ekstraordinært møte i distriktsstyret på kort varsel.
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§8

§9

Distriktsråd
1.
DG skal ha et distriktsråd som skal være rådgivende for DG. Alle rådets
medlemmer har stemmerett.
2.

Distriktsrådet ledes av DG og består av medlemmene i distriktsstyret,
soneledere og fagledere.

3.

Det avholdes 4 distriktsrådsmøter i arbeidsåret. Møtene kan avholdes
virtuelt som video-, telefon-, e-postmøter eller annen form som er
hensiktsmessig.

4.

Distriktsrådet skal behandle og ta til etterretning rapportene fra fagledere,
prosjektledere og soneledere.

Soner
1.
Distriktet skal inndeles i soner. Distriktet bestemmer selv antall soner, og
sammen med klubbene hvilke klubber som tilhører den enkelte sone.
DG kan foreta endringer i soneinndeling i samarbeid med soneledere og
klubbene.

§ 10

2.

Soneleder velges av og blant klubbene i den enkelte sone. Valg skal
gjennomføres før distriktsmøtet.

3.

Assisterende soneleder velges i den enkelte sonen. Valg skal
gjennomføres før distriktsmøtet.

4.

Distriktet skal ha et sonelederforum, med en valgt sonelederkoordinator.
Soneledere foretar dette valget innbyrdes. Sonelederkoordinator er
representant for soneledere i distriktsstyret.

Distrikts komitéer
1.
Distriktets hedersråd
Distriktet har et hedersråd som består av distriktets 10 siste DG’er.
Hedersrådet skal tjene som et rådgivende organ for DG. Forrige års DG er
leder i hedersrådet og dets arbeidsutvalg, som består av de 3 foregående
års DG’er.
2.

Lovkomité
Distriktet har en lovkomité bestående av en leder og 2 medlemmer.
Lovkomiteen velges på distriktsmøtet. De velges på en slik måte at ett av
medlemmene er på valg hvert år, normalt funksjonstid en funksjonstid på
tre år med mulighet for gjenvalg. Leder skal ha vært DG.

3.

Valgkomité
Distriktet har en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene
velges på distriktsmøtet, for 3 år av gangen, det velges et nytt medlem
hvert år.
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Medlemmene kan ikke inneha andre verv på distriktsplan.
Valgkomiteen skal sammen med klubbene arbeide for å finne godt egnede
kandidater til de ulike tillitsverv som skal besettes ved valg på
distriktsmøtet.
4.

Prosjekter
Distriktguvernøren har anledning til å peke ut ledere for spesielle
prosjekt. Disse er distriktguvernørens kontaktpersoner overfor klubbene i
distriktet.

Kapittel V - ØKONOMI
§ 11

Kontingent, regnskap, budsjett, revisjon
1.
Kontingent
Kontingenten fastsettes av distriktsmøtet.
For å kunne dekke utgiftene til administrasjon av distriktet utenom
utgifter som angår det årlige distriktsmøte, innkreves kontingenten
av hvert medlem i den enkelte klubb i distriktet. Det påligger
distriktsmøtet å sørge for at instruks for den økonomiske
forvaltningen er innenfor rammen gitt av nåværende norm for
distriktets lov og MD 104s lovverk.
Kontingenten som er lovfestet og vedtatt av Distriktsmøtet skal
innkreves av DK innen påfølgende måneds utløp.
Grunnlaget for kontingenten er klubbens medlemstall pr. 30.juni
foregående arbeidsår ifølge medlemsregisteret for MD 104.
Nystiftede og reorganiserte klubber er fritatt for kontingent til
distriktet for gjenværende del av det halvår de stiftes/
reorganiseres, samt det påfølgende halvår.
2.

Budsjett
Budsjettforslag skal utarbeides av VDG I sammen med distriktsstyret
og fremlegges på distriktsmøtet til godkjenning.

3.

Disponering av budsjett
Disponering av distriktsbudsjettet er DGs ansvar. DK fører regnskap for
distriktet. DG er ansvarlig for at den økonomiske forvaltningen er i
overensstemmelse med gjeldende lov og distriktsmøtets vedtak.

4.

Revisjon
Distriktsmøtet skal velge revisor. DG skal sørge for revisjon av de
regnskapene og kontoene som nyttes i forbindelse med distriktets
administrasjon og aktiviteter en gang årlig. Regnskapet skal leveres
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revisor innen 31. oktober det enkelte år. Det skal leveres skriftlig
revisjonsberetning til distriktsmøtet.
5.

Aktivitetsmidler
Når det i aktivitetssammenheng opprettes/avsluttes bankkontoer for
midler fra flere Lionsklubber, skal dette rapporteres til og godkjennes
av DG, som kunngjør dette til distriktets Lionsklubber. Denne sørger for
at slike bankkontoresultater blir rapportert til distriktsmøtet.

§ 12

Utgifter DG / DG Elect
Utgifter i forbindelse med DG Elect / DG og dennes ektefelles/samboers
deltakelse i den årlige verdenskongress, RM, DM, NSR og Europaforum, som
ikke dekkes av Lions Clubs International eller MD 104, dekkes over distriktets
budsjett. Tilsvarende gjelder DG Elects lederopplæring og deltakelse på
samlinger før RM.

§ 13

Økonomiske forpliktelser
1.
DG og dennes distriktsstyre eller distriktsråd må ikke påta seg økonomiske
forpliktelser som overskrider budsjettet i vedkommende arbeidsår.
Overskudd fra DG-regnskap, DR-regnskap eller distriktets regnskap kan
etter Distriktsmøtets godkjennelse av regnskapet overføres et fond.
Dersom regnskapene viser et samlet underskudd kan Distriktsmøtet
godkjenne dekning av beløpet fra overskuddsfondet.
2.

§ 14

Fondskonti skal opprettes i bank. Ved skifte av DG og DK skal begge
innmeldes som disponenter av kontiene og det skal anmerkes at kontiene
kun kan disponeres av begge i lag.

Distriktkassererens plikter
DK’s disposisjoner skal være begrenset til beløp og garantiordninger som er
godkjent av DG. DK skal påse at ingen utbetalinger skjer over distriktets konti
uten anvisning av DG. Kontoutskrifter av samtlige konti som distriktet har skal
sendes både til DG og DK. DK skal til hvert distriktsrådsmøte legge frem status
på samtlige konti som distriktet har. Dersom noen budsjettposter medfører
overskridelser, legges det frem forslag til omdisponeringer for distriktsrådet.

Kapittel VI - DISTRIKTSMØTE
§ 15

Tid for Distriktsmøte
Distriktsmøtet avholdes i siste halvdel av april senest 30 dager før Riksmøtet.

§ 16

Arrangement
DG er ansvarlig for distriktsmøtet, men kan overlate den praktiske
gjennomføringen av arrangementet til en eller flere klubber.
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§ 17

Delegater
1.
Hver klubb som har betalt kontingent pr. 31. mars til Lions Clubs International,
Multippeldistriktet og Distriktet, har rett til å sende delegater til distriktsmøte
etter kvoter som for riksmøtet. Disse er:
1 til 14 medlemmer - 1 delegat
15 til 24 medlemmer - 2 delegater
25 til 34 medlemmer - 3 delegater
35 til 44 medlemmer - 4 delegater
over 44 medlemmer tilkommer 1 delegat pr 10. medlem.
Klubbene plikter å sende minst en delegat.

§ 18

§ 19

Innkalling - Behandling av forslag
1.
DG har ansvaret for å sende klubbene melding om tid og sted for kommende
distriktsmøte innen 15. desember. Denne minner samtidig om fristen for
innsending av forslag som ønskes behandlet.
2.

Saker som ønskes behandlet på distriktsmøte må framlegges av en
klubb, distriktkomite, DG eller distriktsrådet senest 1. februar.

3.

Distriktsrådet behandler alle innkomne saker og gir sin innstilling til
distriktsmøtet. Innstilling skal inneholde eventuelle økonomiske og lovmessige
konsekvenser.

4.

Innkalling til Distriktsmøte vedlagt dagsorden, beretninger, forrige års
regnskap, inneværende års foreløpige regnskapsstatus, forslag til budsjett for
kommende år og innkomne saker med distriktsrådets innstilling, gjøres
tilgjengelig for klubbene senest 35 dager før distriktsmøtet på distriktets
hjemmeside. Melding om dette sendes alle klubber.

Distriktsmøtets funksjon
Distriktsmøte skal blant annet:
1.

Behandle og fatte vedtak i alle fremlagte saker.

2.

Foreta grundig og rådgivende behandling av saker som er fremmet for årets
Riksmøte.
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§ 20

Stemmegivning
1.
Ved avstemminger har hver frammøtt godkjent delegat en stemme. Det er
ikke anledning til å stemme ved fullmakt.
2.

Ved personvalg med flere kandidater skal valget skje skriftlig. Alle øvrige valg,
hvis intet annet forlanges, skjer ved stemmetegn.
Ved valg mellom flere kandidater anses den valgt som får mer enn halvparten
av de avgitte stemmer.
Har ingen fått nødvendige stemmetall, bortfaller den som har fått minst
antall stemmer, og det stemmes på ny.
Ved stemmelikhet for dem som skal bortfalle, nyttes loddtrekning, hvoretter ny
avstemning foretas mellom de gjenværende.
På denne måten fortsetter avstemningen inntil en av kandidatene år flertall.
Blank stemmeseddel betraktes som ikke avgitt stemme.
Ved likt stemmetall mellom to gjenværende kandidater, skal
loddtrekning finne sted.
Kandidater som er på valg under distriktsmøtet forlater salen under øvrige
kandidaters presentasjon.
Benkeforslag til kandidat for et verv er ikke tillatt år valgkomiteen har foreslått
en eller flere kandidater til vervet.

§ 21

Gjennomføring av distriktsmøtets beslutninger
1.
Det påligger DG å gjennomføre distriktsmøtets beslutninger
2.

Protokoll fra distriktsmøtet skal innen tretti dager sendes til Lions Clubs
International, til sekretariatet for multippeldistriktet (MD 104), og gjøres
tilgjengelige for distriktets klubber som er ansvarlig for at medlemmene blir
informert.

3.

Dersom det blir vedtatt aktiviteter som medfører økonomiske forpliktelser
for klubbene, er klubbene forpliktet til å støtte dette, etter klubbens til
enhver tid økonomiske evne.

Kapittel VII - DISTRIKTSMØTETS FINANSIERING
§ 22

Møteavgift
Til dekning av utgifter som distriktsmøtet medfører, kan det innkreves en
møteavgift pr. medlem som fastsettes og inngår i distriktets budsjett.
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Klubber som har stiftelsesdato i inneværende arbeidsår, er fritatt for denne
avgiften.
§ 23

Dekning over fondskontoer
I stedet for - eller i tillegg til - slik møteavgift som nevnt i § 22, kan utgiftene i
forbindelse med distriktsmøte dekkes av et fond som er opprettet for dette
formålet.

Kapittel VIII - ENDRINGER
§ 24

Endringer av disse lovene kan bare skje gjennom beslutning av distriktsmøtet
med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede delegater.
Forslag til lovendring må være framsatt i rett tid og være ført opp på dagsorden
for møtet ved innkallingen.
Endring trer i kraft fra 1. juli samme år.
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