Forretningsorden for MD 104 Riksmøter
Vedtatt på Riksmøtet 2018, Gardermoen

1.

Riksmøtet er Lions Multippeldistrikt 104 øverste myndighet.

2.

Sittende Guvernørrådsleder åpner møtet, administrerer godkjenning av innkallingen og foreslår valg av dirigent
og visedirigent.

3.

Møtedirigenten overtar og administrerer valg av to sekretærer og eventuelt andre møtefunksjonærer, foretar godkjenning av dagsorden og gjennomfører møtet i tråd med dagsorden og gjeldende Forretningsorden.
Tvil om regelforståe lser og behandlingsmåter som måtte oppstå under møtet avgjøres av møtet selv.

4.

Antall stemmeberettigede klargjøres ved møtets start og kontrolleres før avstemming. Stemming skjer ved
delegatnummer eller stemmesedler. Delegater må selv være tilstede under avstemning.

5.

Innledere eller saksordførere får inntil 10 min taletid, og dernest anledning til korte svar på direkte spørsmål.
Andre talere får ta ordet 2 ganger, inntil 5 min taletid første gang og 2 min andre gang. Møtedirigent kan
begrense taletiden og antall replikker når vedkommende finner dette hensiktsmessig.

6.

Alle forslag framsettes skriftlig og undertegnes av forslagsstiller og med opplysninger om klubb tilhørighet. Forslagene avvises dersom det er åpenbart at de ikke har tilslutning fra andre enn forslagsstiller, eller de ikke kan relateres til dagsorden.
Alle innkomne forslag skal oppbevares på Lionskontoret i minimum 12 måneder etter at Riksmøtet er ferdig. Alle forslag
skal også lagres elektronisk på Lions Norge sin server eller sky-løsning. Alle innleverte stemmesedler skal oppbevares i minimum 12 måneder etter Riksmøtets avslutning, på en slik måte at det tydelig fremkommer sak og resultat av
opptellingen.

7.

Ved personvalg har kandidatene anledning til å presentere seg selv med inntil 3 min innlegg. Ved valg av
Ass. Guvernørrådsleder (AGRL)2 intervjues kandidatene (maks 3) av Valgkomiteens formann under RM (10 min pr intervju).
Konkurrerende kandidater forlater møtesalen under presentasjonen.

8.

Det er ikke anledning til å fremsette benkeforslag til personvalg såframt det foreligger innstilling fra valgkomiteen.

9.

Ved valg har hver delegat 1 stemme. Man kan ikke stemme ved fullmakt.
Valg av AGRL2, AGRL1 og GRL skal skje skriftlig. Ved personvalg mellom flere kandidater skal det stemmes skriftlig, likeledes ved forslag om nye aktiviteter som vil medføre økonomiske forpliktelser for den enkelte klubb. Andre valg eller avstemminger kan skje ved stemmetegn, hvis ingen forlanger noe annet. Dersom
det foreligger
forslag på flere kandidater enn det antall kandidater som skal velges, bestemmer møtedirigenten den mest
praktiske framgangsmåten ved avstemningen.
Lovsaker avgjøres med 2/3 flertall. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.

10. Ved personvalg mellom flere kandidater så skriver delegatene på stemmeseddelen navnet på kandidaten det stemmes
på. Den kandidat velges som får minst 50 % av avgitte stemmer, om nødvendig etter flere stemmerunder hvor den med
færrest stemmer fjernes fra kandidatlisten og avstemmingen fortsetter. Ved stemmelikhet benyttes loddtrekning. Dette
gjelder også ved fjerning av kandidater. Blanke stemmesedler forkastes.
11. Protokollen skal inneholde sak, talere, forslag, stemmeresultat og vedtak. Protokollen skal undertegnes av begge
sekretærene, dirigent, bisitter og to valgte representanter. Ved eventuell dissens mellom protokollens underskrivere må
dette avklares før utsendelse.
Protokollen skal arkiveres i Lions Norges arkiv og elektronisk på server og/eller sky-løsning.
12. Forandringer i forretningsordenen kan vedtas av Riksmøtet med alminnelig flertall. Forandringer trer i kraft fra 1.
juli same år, med mindre annet tidspunkt blir vedtatt. Riksmøtets forhandlinger er åpent for presse og allmennheten.
All formell kommunikasjon under riksmøter skal framføres fra talerstolen.

