2.1

LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104
Siste endring er gjort av Riksmøtet i Kirkenes 2015

Kapittel I

Henvisning til «Constitution and By-Laws»

§ 1

De norske lionsklubber er tilsluttet «The International Association of Lions
Clubs», nedenfor benevnt som «Lions Clubs International».

§ 2

«Constitution and By-Laws» (LA-1) og Lov og Arbeidsordning for
multippeldistriktet er bindende for alle lionsklubber i Norge.
Denne lov er gitt i medhold av bestemmelsene i LA-1, arbeidsordningens
artikkel XII, seksjon 1, punkt d.

Kapittel II

Multippeldistriktets avgrensning og inndeling

§ 3

Multippeldistriktet omfatter Kongeriket Norge.

§ 4

Multippeldistriktet inndeles i distrikter.
Antallet og geografisk område fastsettes av Riksmøtet, med forbehold om
godkjenning av Det internasjonale styret.

Kapittel III Multippeldistriktets ledelse
§ 5

1.

Multippeldistriktet ledes av Guvernørrådet som er ansvarlig overfor Riksmøtet.

2.

Guvernørrådet er sammensatt av de fungerende distriktsguvernørene (DG). I
Guvernørrådet skal i tillegg inngå en sittende eller tidligere distriktsguvernør som
guvernørrådsleder (GRL).

3.

Guvernørrådsleder (GRL) og Assisterende guvernørrådsleder (Ass GRL) velges av
Riksmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
GRL tiltrer vervet det kalenderåret han/hun blir valgt.

4.

Ass GRL møter i guvernørrådet på lik linje med riksmøtevalgte fagsjefer og
fungerer som koordinator i deres arbeide.
Ass GRL skal videre lede langtidsarbeidet og være medlem av guvernørrådets
Arbeidsutvalg (AU) og utføre GRLs oppgaver dersom denne midlertidig ikke kan
ivareta disse.

5.

Dersom GRL av en eller annen årsak ikke er i stand til å fullføre sin funksjon
rykker Ass GRL opp for gjenværende del av perioden.
Dette forhindrer ikke at han kan bli valgt til GRL på førstkommende riksmøte.
Guvernørrådet utpeker en ny Ass GRL for resten av perioden, når dette vervet er
ubesatt.

6.

Guvernørrådet er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av rådets medlemmer
er til stede.
Alle vedtak i guvernørrådet avgjøres med alminnelig flertall. Hvert medlem har en
stemme.
Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

1.

Guvernørrådet har ansvar for multippeldistriktets (MD) fond og økonomiske
anliggender. Guvernørrådet skal føre kontroll med regnskapet og budsjetter.

2.

Guvernørrådet er ansvarlig for avviklingen av Riksmøtet og andre møter som
arrangeres i multippeldistriktets regi.

3.

Guvernørrådet skal gi sin innstilling til alle forslag som behandles på Riksmøtet og
fremlegge budsjettforslag for kommende år.

1.

Guvernørrådets arbeidsutvalg (AU) skal bestå av guvernørrådsleder GRL),
assisterende guvernørrådsleder (AGRL) og to distriktsguvernører (DG) som velges
av og blant det sittende guvernørråd.
Generalsekretæren er arbeidsutvalgets sekretær.
Arbeidsutvalgets funksjonstid er ett år fra 1. juli det året valgene har funnet sted.
Hvert medlem i arbeidsutvalget har en enkelt stemme. Ved stemmelikhet (2-2)
faller forslaget.

2.

Guvernørrådsleder kan sammen med minst ett av guvernørrådets øvrige
medlemmer signere avtaler og kontrakter med bindende virkning for
Multippeldistrikt 104, når slike avtaler og kontrakter er basert på lovlige vedtak i
riksmøter eller guvernørrådsmøter.

§ 6

§ 7

Kapittel IV

Multippeldistriktets administrasjon

§ 8

Multippeldistriktet har et sekretariat med fast ansatt generalsekretær (GS).
Generalsekretæren arbeider på oppdrag fra Guvernørrådet v/ guvernørrådets leder
og er overordnet øvrige tilsatte i sekretariatet.
Guvernørrådet fastsetter arbeidsområder og stillingsbetegnelser for sekretariatets
ansatte. Utenlandssjefens rolle og fullmakter skal spesifiseres og inngå i en MD
fullmaktsstruktur.

§ 9

2

Ansvarshavende redaktør for organisasjonens medlemsblad ansettes av
guvernørrådet.

Kapittel V

Guvernørrådets hedersråd

§ 10 1.

Tidligere distriktsguvernører danner guvernørrådets hedersråd, som er et rådgivende organ for guvernørrådet.

2.
3.

Guvernørrådsleder siste lionsår er ordfører i hedersrådet.
Hedersrådets arbeidsutvalg består av de ti foregående års guvernørrådsledere.
Hedersrådets ordfører er også leder i hedersrådets arbeidsutvalg.

4.

Rådet behandler de saker de får seg forelagt av guvernørrådet eller Riksmøtet.
Møter i hedersrådet og hedersrådets arbeidsutvalg holdes når ordføreren finner det
nødvendig, eller når minst fire av rådets medlemmer forlanger det.
Ordføreren eller utpekt stedfortreder plikter å møte i guvernørrådets møter ved
innkallelse.

Kapittel VI

Multippeldistriktets valgkomite

§ 11 1.

Sittende og foregående guvernørrådsleder skal være med i valgkomiteen og
Riksmøtet velger tre medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv.

2.

Valgkomiteen er underlagt Riksmøtet med Guvernørrådet som nærmeste
overordnede.

3.

Multippeldistriktets valgkomité 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 verv.
Navn på de kandidater som ønskes foreslått, meddeles vedkommende kandidats
klubbpresident - med anmodning om at klubben fremmer forslag herom innen den
fastsatte frist.

4.

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.

5.

Valgkomiteen skal snarest mulig etter forslagsfristens utløp legge frem sin innstillling. 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.
Multippeldistriktets valgkomité skal i Riksmøtet grunngi sin prioritering ut fra
faglige kriterier.
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6.

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.

Kapittel VII Multippeldistriktets lovkomite
§ 12 1.
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Multippeldistriktet skal ha en lovkomite som skal bestå av tre personer, hvorav en
skal være jurist. Lovkomiteen er kun ansvarlig overfor Riksmøtet, men rapporterer
mellom to riksmøter til Guvernørrådet. Lovkomiteens leder eller den han gir
fullmakt møter i GR etter innkalling.

2.

Lovkomiteens leder skal være kjent med multippeldistriktets og det internasjonale
lovverket. Lederen skal ha vært distriktsguvernør.

3.

Komiteens medlemmer har en funksjonstid på tre år. Komiteen konstituerer seg
selv. Et medlem trer ut hvert år. Medlemmene kan gjenvelges en gang. Maksimum
funksjonstid er 6 år.

4.

Lovkomiteens medlemmer velges av Riksmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
Valgkomiteen fremlegger sin innstilling med begrunnelse for prioritering om det
foreligger flere kandidater.

5.

I tiden mellom to riksmøter kan komiteen kreve bistand fra sekretariatet for
gjennomføring av sitt verv.

6.

Lovkomiteen har ansvaret for at multipeldistriktets lover og arbeidsordning til
enhver tid er i overensstemmelse med det internasjonale lovverket.

7.

Lovkomiteen fremlegger for RM en kortfattet rapport om arbeidet siste år med
oversikt over vedtatte endringer i lov og arbeidsordning eller med hjemmel i disse,
vedtatt av GR og GRL

8.

Alle forslag om endring i lov og arbeidsordning som ønskes fremmet for
Riksmøtet, skal forelegges lovkomiteen på forhånd for vurdering av forslagets
lovmessige side. Komiteen gir en begrunnet vurdering av forelagte saker.

9.

Lovkomiteen skal behandle og gi uttale i andre saker som forelegges av
Guvernørrådet, distrikter eller klubber, samt komiteer og utvalg under disse.

10.

Lovkomiteen har forslagsrett til Riksmøtet i saker innfor sitt ansvarsområde.

11.

Lovkomiteens leder eller det medlem han gir fullmakt, skal innkalles til Riksmøtet.

Kapittel VIII Kontrollkomite
§ 13 1.

MD104 skal ha en kontrollkomite. Kontrollkomiteen (heretter kalt KK) er
underlagt og oppnevnt av Riksmøtet.
KK er MD 104s kontrollorgan og skal føre kontroll med MDs styrende organer og
den daglige ledelse. KK er uavhengig av revisor, men utøver sin funksjon i
samarbeid med revisor. Komiteen er selvstendig i forhold til Guvernørrådet (GR)
og alle ledd av organisasjonen.

2.

Leder innkalles til Riksmøtet (RM) og har tale- og forslagsrett innenfor KKs
arbeidsområde.

3.

KK skal ha 3 medlemmer og det velges 1 vararepresentant. Alle har 3 års
funksjonstid og ordinært går et av de faste medlemmene ut av KK hvert år. Et
medlem kan maksimalt ha 6 års sammenhengende funksjonstid.

4.

Som medlem kan ikke velges personer som er tilsatt i administrasjonen eller har
sentrale verv i organisasjonen inneværende år, jf. Lovens § 17.7 jf. § 17.4 a- j, eller
har hatt slike funksjoner / verv i de 3 siste år.

5.

Komiteen skal ved utvalgskontroll kontrollere organisering og gjennomføring av
vedtak i GR og RM, herunder bevilgninger, blir gjennomført/benyttet som forutsatt.
På samme måte skal komiteen kontrollere at aktiviteter/tiltak er forankret i vedtak.

6.

KK kan ta opp ethvert forhold innenfor MD 104 og kreve innsyn i all foreliggende
informasjon og saksdokumentasjon derunder regnskap. Ansatte og tillitsmenn
plikter å gi komiteen alle omspurte opplysninger.

7.

Komiteen bestemmer selv hvilke områder som skal kontrolleres.

8.

Det føres protokoll fra komiteens møter. Komiteen bør samles til minst 3 møter
årlig. Rapport over utført kontrollarbeid sendes til GRs faste møter og årsrapport til
RM.

9.

Rapport skal refereres, men ikke behandles i RM. RM kan instruere komiteen til å
foreta særskilte kontroller.

10.

Rapportinnhold fra KK som omtaler enkeltpersoner behandles i henhold til
Personopplysningslovens prinsipper.

11.

Komiteens medlemmer har taushetsplikt i forhold til interne forhold.
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Kapittel IX

Oppnevning av komiteer og kontakter

§ 14

Guvernørrådet kan oppnevne komiteer og kontakter for spesielle prosjekter.
Funksjonstiden for disse skal falle sammen med guvernørrådets.
Slike komiteer og kontakter er ansvarlige overfor Guvernørrådet.
Ved oppnevnelsen bør det tas så vel faglige som geografiske hensyn.

Kapittel X

Riksmøtet

§ 15 1.

Riksmøtet er øverste myndighet innen multippeldistriktet.

2.

Det holdes et årlig riksmøte fortrinnsvis siste helgen i mai.

§ 16 1.

Alle lionsklubber som har betalt sin kontingent pr. 31/3 til multippeldistriktet og til
Lions Clubs International, har rett til å sende delegater til riksmøtet i forhold til
klubbens medlemstall, således:
til og med 14 medlemmer: 1 delegat
15 til og med 24 medlemmer: 2 delegater
25 til og med 34 medlemmer: 3 delegater
35 til og med 44 medlemmer: 4 delegater
45 til og med 54 medlemmer: 5 delegater og
videre en tilleggsdelegat for hvert 10. medlem.

2.

Tidligere medlemmer av Det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende
guvernørrådsleder og distriktsguvernører har full delegatstatus på riksmøter utenom
sin klubbs kvote.

§ 17 1.

Guvernørrådet skal sende alle klubbene en orientering om tid og sted for Riksmøtet,
samtidig som det skal minne om fristene for forslag som ønskes behandlet.

2.

Forslag til saker som ønskes behandlet på riksmøtet, må fremsettes av en klubb,
guvernørrådet eller komité nedsatt/valgt av Riksmøtet og være mottatt i
sekretariatet innen 1. februar.

3.

Et hvert forslag som har økonomiske konsekvenser for multippeldistriktet, distrikter
eller den enkelt klubb, skal vedlegges et overslag over beregnede
kostnader/inntekter.
Et omtrent likelydende forslag, som er behandlet av et riksmøte, kan ikke fremmes
igjen på de to påfølgende riksmøter, med unntak av personvalg, eller hvis forslaget
har vesentlige endringer.

4.

6

Lovforslag skal forelegges Lovkomiteen som avgir uttalelse til Guvernørrådet
(jfr. § 12, punkt 4 foran).

Dette behandler alle forslag og gir sin innstilling overfor Riksmøtet.
5.

§ 18 1.

Innkalling til Riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag
og budsjettforslag sendes til klubbene senest 45 dager før Riksmøtet.

Primært skal riksmøter ha ideologisk karakter og være viet drøfting av
Lions- arbeidet, mål og midler, og av eventuelle landsaksjoner. De
rutinemessige innslag på dagsorden skal begrenses.

2.

Riksmøtet skal behandle multippeldistriktets årsmelding for foregående år,
innkomne forslag, foregående års regnskaper med revisjonsberetning og
budsjettforslag.
Ved behandling av budsjettet er det den foreslåtte totalramme og kontingenten som
følger av denne, som er voteringstema.

3.

Etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomité 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 ungdomsutveksling (MD-YCEC).
f)
Leder for narkotikabekjempelse (MD-NAC).
g)
Leder for lederutvikling og opplæring (MD-GLT) (Global Leadership Team).
h)
Leder for medlems- og klubbutvikling (MD-GMT) (Global Membership Team)
i)
Tre medlemmer av Valgkomiteen.
j)
Ett medlem av Lovkomiteen, jfr. Para 12.3
k)
Ett medlem av Kontrollkomiteen, jfr. Para 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 arrangeres av MD 104 v/
Administrasjonen. Administrasjonen vil søke samarbeid med Lions klubb
eller klubber som teknisk hjelp i gjennomføringen –«teknisk arrangør». Ved
valg av sted/by skal det legges vekt på økonomi, transport/kommunikasjon, tilgjengelighet og hotell-/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 Riksmøtet 2 år fram i tid.

4.

Funksjonstiden for MD-IRC, MD-NAC og MD-YCEC 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.
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5.

Funksjonstiden for MD-GLT, MD-GMT samt medlemmer av Lovkomiteen og
Kontrollkomiteen er tre år og løper fra 1. juli det året valget har funnet sted til 30.
juni tre år etter valget.
Medlemmene av Lov- og Kontrollkomite kan gjenvelges 1 gang.

6.

Et medlem i utvalg, råd, prosjekt, ad hoch utvalg eller som fagansvarlig, valgt eller
utnevnt av Riksmøtet eller Guvernørrådet for en bestemt periode, eller for et
spesielt arbeid, har ikke anledning til å tiltre i ny funksjon valgt eller utnevnt av de
samme før den opprinnelige periode er utløpt. Det samme gjelder hvis valg eller
utnevnelse er delegert fra Riksmøtet eller Guvernørrådet til annet organ. Dette skal
dog ikke være til hinder for at man kan delta i mindre oppgaver med inntil 6
måneders varighet.

7.

Fagsjefer som velges av Riksmøtet og som ikke fungerer kan avsettes av
Guvernørrådet med 2/3 flertall.

8.

På anmodning fra majoriteten av Guvernørrådet (GR), kan et ekstraordinært møte i
Guvernørrådet bli sammenkalt for det formål å avsette Guvernørrådsleder. Det
kreves 2/3 flertall blant det totale antall medlemmer i Guvernørrådet for å avsette
Guvernørrådsleder.

§ 19 1.

Må en tillitsvalgt fratre sitt verv innen utløpet av sin funksjonstid, skal Guvernørrådet foreta nyoppnevning for resten av perioden.

§ 20 1.

Det påhviler Guvernørrådet å gjennomføre Riksmøtets beslutninger, som trer i kraft
fra 1. juli samme år, med mindre annet tidspunkt er vedtatt.

2.

§ 21 1.

Protokoll fra Riksmøtet sendes senest 60 dager etter at Riksmøtet er avsluttet til
Lions Clubs International, klubbpresidentene, guvernørrådet, neste års distriktsguvernører, de tre siste års distriktsguvernører og til multippeldistriktets lovkomité.
Riksmøtearrangør (2016 og 2017)
Enhver klubb kan alene eller sammen med andre klubber fremme forslag om å
arrangere et riksmøte (gjelder 2016 og 2017).
I en søknad om å være Riksmøtearrangør skal det foreligge to separate budsjetter:
ett for administrative kostnader og ett for arrangementskostnader.

2.
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Budsjett for administrative kostnader skal omfatte:
• utgifter til trykking og utsendelse av innbydelser,
• registrering og administrasjon av påmeldinger,
• trykking av program og deltagerlister,
• leie av møtelokaler og pynting av disse,
• utgifter til offisielle foredragsholdere,

• andre utgifter som er nødvendige for å arrangere og administrere forhandlinger
og seminarer, som inngår som en del av det offisielle riksmøtet.
Trykking og utsendelse av riksmøtepapirer tilligger multippeldistriktet, og belastes
ikke riksmøtearrangør.
3.

Budsjett for arrangementskostnader skal omfatte:
• måltider for deltagere under møtet,
• alle sosiale arrangementer,
• honorarer og utgifter i forbindelse med underholdning,
• utgifter til foredragsholdere/kåsører, som ikke inngår i multippeldistriktets
offisielle program.

4.

Budsjettene skal vise alle utgifter og inntekter, herunder sponsor- og annonseinntekter.

5.

Budsjettet skal også inneholde opplysninger om:
• overnattingssteder som vil bli brukt under arrangementet med priser,
• møtefasiliteter med avstander og kapasitet,
• lokaler for fellesmåltider,
• transportmuligheter til/fra riksmøtestedet.

§ 22 1.

Riksmøtearrangør plikter etter godkjente budsjetter, å føre to atskilte regnskap: ett
for «administrative utgifter» og ett for «arrangementsutgifter».

2.

Senest seks måneder før Riksmøtet finner sted skal 50% av det beløpet som
tilkommer arrangør for administrativt arrangement, overføres til arrangøren. De
resterende 50% overføres senest en måned før første møtedag.

3.

Riksmøtearrangør plikter uoppfordret å sende kopi av regnskapene til multippeldistriktets sekretariat innen utgangen av det kalenderåret riksmøtet ble avholdt.
De skal også stille regnskapene til disposisjon for senere riksmøtearrangører.
Regnskapene skal være revidert av statsautorisert/registrert revisor.

§ 23 1.

Overskudd på arrangementsregnskapet opptil kr. 50.000,- tilfaller i sin helhet
arrangøren.
Ved overskudd utover kr. Kr. 50.000,- gis 50% av dette til arrangøren, mens de
resterende 50% tilfaller multippeldistriktet.

2.

Multippeldistriktets andel av overskuddet avsettes på en riksmøtekonto.
Denne kontoen disponeres av Guvernørrådet, og skal brukes til administrasjon av
neste års riksmøte.

3.

Ved underskudd på arrangementsregnskap, som ikke kan belastes arrangør, skal
dette dekkes av riksmøtekonto.
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Kapittel XI

Regnskaper, budsjett og årsmeldinger

§ 24 1.

Multippeldistriktets regnskapsperiode er 1/7 - 30/6.
Multippeldistriktets inntekter er hovedsakelig basert på medlemskontingent som
fastsettes av Riksmøtet.
Nystiftede og reorganiserte klubber er fritatt for kontingent til multippeldistriktet
for gjenværende del av det halvåret de stiftes/reorganiseres i, samt det påfølgende
halvåret.
Fulltidsstudenter, under 30 år, som er medlem av en Lionsklubb fritas for
medlemskontingent til MD 104.
(Klubbens styre skal føre kontroll med at medlemmene studerer. Vanlig
kontingent betales fra halvåret etter at medlemmet har avsluttet sitt studium.)

2.

Multippeldistriktets midler disponeres av Guvernørrådet innenfor rammen av det på
Riksmøtet vedtatte budsjett.

3.

Guvernørrådets leder avgir årsmelding for multippeldistriktet for året 1/7 - 30/6.
Denne legges frem for neste riksmøte.

Kapittel XII Norske lionsklubbers katastrofeberedskap
§ 25

Multippeldistrikt 104 skal ha en katastrofeberedskap med formål å yte økonomisk
stønad i akutte nødsituasjoner, innenlands og utenlands.
Fondets vedtekter godkjennes av Riksmøtet.

Kapittel XIII Medlemsblad
§ 26

«Lion», norsk utgave - er et offisielt organ for Multippeldistrikt 104.
Guvernørrådet oppnevner et redaksjonsråd, som også fungerer som driftsstyre for
bladet.

Kapittel XIV Endringer
§ 27
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Endringer av disse lover kan bare skje gjennom beslutning på Riksmøtet med minst
2/3 flertall av de tilstedeværende, stemmeberettigede delegater, og etter at forslag til
lovendringer er angitt i innkallelsen til møtet.
Endringer trer i kraft fra 1. juli samme år, med mindre annet tidspunkt er vedtatt.

Kapittel XV Oppløsning
§ 28

Ved oppløsning av Lions Clubs Multippeldistrikt 104 skal overskytende midler
tilfalle organisasjoner / formål i samsvar med Lions formål, og etter Riksmøtets
beslutning om fordeling.
  

11

