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Vedtekter for SEM Rotaryklubb 

Stiftet 8. mai 1963 

 

Sem Rotary er en frittstående rotaryklubb, med rettigheter og forpliktelser som er nedfelt i lover vedtatt 

av Rotary International. 

I tilfelle av motstrid mellom disse vedtekter og lover fastsatt av Rotary International, skal sistnevntes 

regler gå foran. Vedtektene forutsettes heller ikke å være i strid med norsk lov. 

Paragraf 1 

Definisjoner: 

 Styre:    Styret i Sem Rotaryklubb  

 Styremedlem:   Et medlem av styret i klubben  

 Neste president Innkomne president/President Elect 

 Medlem:   Et ordinært medlem, ikke et æresmedlem  

 Beslutningsdyktighet:  Minsteantallet av medlemmer som må være til stede ved en   

   avstemning: 

 i medlemsmøter:  ⅓ av klubbens medlemmer,   

 i styremøter:   Et flertall av styrets medlemmer.  

 Rotaryåret :   12-månedersperioden som starter 1. juli.  

Paragraf 2 

Styre: 

Styrende organ for klubben er styret med følgende sammensetning:  

Presidenten, siste avgåtte president, neste president, sekretær og kasserer.  

Presidenten er styrets leder. 

Valgkomitéen er: Neste president og de tre foregående presidenter med den siste av dem som leder.  

Paragraf 3 

Valg og varighet av tjenestetid: 

Punkt 1  Senest en måned før valget nominerer medlemmene kandidater til vervene som 

president, neste president, sekretær, kasserer og andre ledige styreverv. 
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Nominasjonene kan presenteres av nominasjonskomitéen eller av medlemmene 

direkte på møtet, eller etter begge alternativene.  

Punkt 2  Den kandidaten som får et flertall av de avgitte stemmer for hvert verv, blir erklært 

  valgt til det vervet. Valgperioden er ett år. 

Punkt 3  Hvis en tillitsvalgt eller styremedlem fratrer sitt verv, vil de resterende 

styremedlemmene utpeke en erstatter.  

Paragraf 4 

Møter: 

Punkt 1  Klubbens årsmøte skal holdes senest 30. november. 

Følgende saker skal behandles: Valg av styre for kommende presidentår, regnskap og 

øvrige innkomne forslag.  Innkomne forslag må sendes styret senest 3 uker før 

årsmøtet.  

Punkt 2  Ordinære møter avholdes mandager. Melding/beskjed om endringer eller avlysning 

av et regulært møte skal gis til klubbmedlemmene i god tid.  

Punkt 3  Styremøter avholdes hvert kvartal / etter behov. Ekstraordinære styremøter 

besluttes og innkalles av presidenten eller etter krav fra to styremedlemmer.  

Paragraf 5 

Kontingent: 

Den årlige kontingenten fastsettes på medlemsmøtet i forbindelse med budsjettbehandling – senest 

30.april.   

Paragraf 6 

Avstemningsregler:   

For valg fremgår reglene av paragraf 1.   

Hvis ikke et flertall av de tilstedeværende bestemmer noe annet, stemmes ellers muntlig (eventuelt 

ved håndsopprekking) det være seg i klubbmøter, styremøter og i komitéer. 
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Paragraf 7 

Komiteer: 

Punkt 1  Klubbkomiteene samordner sine aktiviteter for å nå klubbens årlig og langsiktige mål. 

Senest i februar oppnevner neste presidenten det aktuelle antall komiteer som 

klubben har behov for å oppfylle Rotary sine krav og mål. Neste presidenten 

oppnevner også medlemmer som skal ha spesielle oppdrag. 

Punkt 2  Presidenten er selvskrevet medlem av alle komiteer, og som sådan, har presidenten 

de sammen rettigheter som øvrige komitemedlemmer  

Punkt 3  Oppgavene følger av betegnelse, praksis og anvisninger fra styret eller presidenten. 

Paragraf 8 

Finanser: 

Punkt 1.  Budsjett- og regnskapsår følger rotaryåret. 

Punkt 2.  Regnskap avlegges på årsmøtet. 

En kvalifisert person skal en gang i året gjennomgå alle finansielle transaksjoner. 

Punkt 3.  Styret for neste rotaryår fremlegger forslag til budsjett på et ordinært klubbmøte i 

april. Vedtatt budsjett er som utgangspunkt bindende som plan, dog slik at styret kan 

godta justeringer. Hvis justeringene samlet kan føre til et betydelig dårligere resultat 

enn forutsatt, må sak om det forelegges i ordinært klubbmøte.  

Paragraf 9 

Regler for valg av medlemmer: 

Punkt 1  Et medlem foreslår for styret en kandidat til medlem i klubben, eller en annen klubb 

  foreslår et av sine tidligere medlemmer eller medlem til overføring.  

Punkt 2  Styret godkjenner eller avslår kandidatens medlemskap snarest mulig og meddeler 

forslagsstilleren sin beslutning.  

Punkt 3  Hvis styret godkjenner kandidatens medlemskap, inviteres det eventuelle 

medlemmet til klubben. Kandidaten kan reflektere over medlemskap i opptil 2 

måneder.  
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Paragraf 10 

Endringer: 

Disse vedtektene kan endres på et hvilket som helst regulært klubbmøte. Endring av klubbens  

vedtekter krever at skriftlig melding er sendt til alle medlemmer 10 dager før møtet, at møtet er 

beslutningsdyktig ved behandlingen, og at to tredeler av avgitte stemmer støtter endringen.  

 

 


