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VEDTEKTER 
vedtatt i klubbmøte 28.05.2019 

Erstatter vedtekter av 27/11 2001 med endringer 24/5 2005, 28/2 2006 og 2014. 

 

 

 

§ 1 Klubben 

Lillehammer Rotaryklubb er medlem av Rotary International, og har sin basis i Lillehammerregionen. 

Klubben er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret som forening med organisasjonsnummer 

913 990 412. 

 

§ 2 Formål 

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. 

 

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap i Lillehammer Rotaryklubb er åpent for alle som godtar organisasjonens formål. Medlemskapet 

er i hovedsak basert på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben. Alle medlemmer skal arbeide 

aktivt for å rekruttere medlemmer. 

Klubben kan etter forslag fra styret velge æresmedlemmer. 

 

§ 4 Årsmøte 

Et klubbmøte innen utgangen av oktober måned har status som klubbens årsmøte. 

Årsmøtet bekjentgjøres på et klubbmøte en måned før årsmøtet skal finne sted. Saksdokumenter til årsmøte 

skal være tilgjengelig en uke før årsmøte. 

Årsmøtet har til behandling: 

a) årsmelding for foregående rotaryår v/forrige års president på vegne av sitt styre 

b) regnskap for foregående rotaryår v/kasserer i angjeldende rotaryår 

c) revisjonsrapport for foregående rotaryår v/revisor fra angjeldende rotaryår 

d) eventuelle vedtektsendringer 

e) innkomne saker (må være styret ihende senest 14 dager før årsmøte) 

f) valg i samsvar med § 6 

Dersom styret eller en tredjedel av medlemmene krever det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.  

 

§ 5 Styre 

Klubben ledes av et styre bestående av 5 – 12 medlemmer. Styret er klubbens øverste organ. Styrets leder er 

presidenten. Ved presidentens fravær fungerer foregående års president som styrets leder. 

 

Styrets funksjonstid starter 1. juli og slutter 30. juni påfølgende kalenderår. 

Styret består av: 

a)  president, valgt for 1 år 

b)  innkommende president 

c)  foregående års president 

d)  sekretær, valgt for 2 år 

e)  kasserer, valgt for 2 år 

f)  komitelederne  

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. 
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§ 6 Valg 

Styret er klubbens valgkomite. 

Årsmøtet foretar valg av: 

-          president for 1 år med tiltredelse 1. juli vel 1 1/2 år fram i tid 

-          sekretær for 2 år hvis denne er på valg, med tiltredelse 1. juli kommende år 

-          kasserer for 2 år hvis denne er på valg, med tiltredelse 1. juli kommende år 

-          revisor for 2 år med tiltredelse 1. juli kommende år.  

En måned før årsmøte skal presidenten i et klubbmøte, på vegne av valgkomiteen, be om forslag på 

kandidater til de verv som skal besettes. 

Valgkomiteens forslag presenteres for klubben en uke før årsmøtet. 

I årsmøtet er det anledning for alle medlemmer til å fremme alternative forslag og/eller tilleggsforslag til 

valgkomiteens forslag. Hvis noen krever det, skal avstemmingen være skriftlig.   

 

Klubben er beslutningsdyktig når minst en tredel av medlemmene er tilstede. 

 

§ 7 Styrets arbeid 

Innkommende president skal på et møte i mai presentere budsjett, strategi og handlingsplan for kommende 

rotaryår. Styret skal, så snart som mulig etter rotaryårets begynnelse, forelegge for vedtak i klubben forslag 

til budsjett der bl. a. medlemskontingent fastsettes, jfr § 8. På samme møte presenteres revidert strategiplan 

med tilhørende handlingsplan. Styret forbereder årsmøtet, jfr §§ 4 og 6. 

Forøvrig leder styret klubben i samsvar med rammer fra Rotary International og klubbens egne vedtak. 

Klubben tegnes av presidenten og ett styremedlem. 

 

Klubben har i utgangspunktet møte hver uke. Det skal være minimum 4 styremøter i året. 

 

§ 8 Kontingent 

Medlemmene betaler en halvårlig kontingent, fastsatt i vedtatt budsjett. Det er ingen innmeldingsavgift. 

Nye medlemmer avkreves ikke kontingent i det halvåret de opptas som medlemmer. 

Medlemmer i permisjon, jfr § 10, betaler kontingent som andre medlemmer. 

 

§ 9 Tjenesteområder og komiteer 

Rotarys fem tjenesteområder er Klubbtjeneste, Yrkesrettet tjeneste, Samfunnstjeneste, Internasjonal tjeneste 

og Ungdomstjeneste. 

Klubben skal ha følgende komiteer: Programkomite, Arrangementskomite, Samfunnskomite (lokale og 

internasjonale prosjekter, TRF), PR og omdømmekomite og Medlemskomite. I tillegg kan det opprettes 

komiteer i et bestemt år ut fra gitte behov. 

 

For å sikre kontinuitet i komiteene bør påtroppende leder ha vært medlem av komiteen foregående år.  

 

§ 10 Permisjon   

Etter skriftlig søknad til styret kan et medlem innvilges permisjon med fritak for å være tilstede i møter i 

klubben for et nærmere angitt tidsrom. Permittert medlem kan møte i egen eller andre klubber i 

permisjonstiden og får da registrert frammøte på vanlig måte. 

 

§ 11 Vedtektsendringer 

Lillehammer Rotaryklubbs vedtekter kan endres i et årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer 

krever underretning om hvilke endringer som vil bli foreslått i to ordinære klubbmøter forut for 

realitetsbehandlingen. 

Gyldig endringsvedtak krever tilslutning fra minst to tredeler av de tilstedeværende medlemmer. 

 

Ingen endringer – eller tillegg til – disse vedtektene kan gjøres gjeldende dersom de ikke er i 

overenstemmelse med klubblovene og vedtekter fra Rotary International. 


