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Vedtatt på klubbmøtet 07.05.2019 
 
Kapittel I  Navn. Stiftelse. Tilhørighet. 
 
§ 1 Klubbens navn er Lions Club Nittedal. 
 
§ 2 Klubbens stiftelsesdato er 12.01.1971. 
 
§ 3 Klubben er tilsluttet "The International Association of Lions Clubs", og er således underlagt 

de lover og bestemmelser som gjelder for denne organisasjonen og tilsvarende gjeldende 
for Lions Multippeldistrikt 104 (Norge). 

 
§ 4 Klubben skal arbeide for de formål som er angitt som Lions mål og i henhold til 

retningslinjer gitt i Lions etiske norm. 
 
§ 5 Klubbens geografiske arbeidsområde kan forandres av det til enhver sittende distriktsstyre. 

Arbeidsområdet er i dag: Nittedal kommune. 
 

Kapittel II  Medlemskap 
 
§ 6 Som medlemmer kan opptas personer over myndighetsalder, som helst er bosatt eller har 

sitt daglige virke innen klubbens geografiske arbeidsområde eller som på annen måte har 
tilknytning til området.  
Flest mulig yrkesgrupper bør være representert blant medlemmene. 

 
§ 7 Medlemskap i organisasjonen oppnås primært gjennom invitasjon. 
 
§ 8 Alle medlemmene i klubben kan fremme forslag på nye medlemmer. 
 
§ 9 Forslaget legges frem for klubbstyret som i samarbeid med fadderen inviterer kandidaten 

til et eller flere klubbmøter.  
 
§ 10 Opptak av nytt medlem, som skjer så raskt det lar seg praktisk gjennomføre, skjer på 

klubbmøtet. Fadderen skal være tilstede på opptaksmøtet. 
 
§ 11 Denne fremgangsmåten gjelder også når et Lions medlem fra annen klubb søker  

Overflytting («transfer») eller når et tidligere medlem i klubben ønsker å bli gjenopptatt. 
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Kapittel III Medlemskategorier 
 
§ 12 Lions MD104 opererer med flere medlemskategorier (referer www.lions.no). Lions Club 

Nittedal vil følge de til enhver tid gjeldende kategorier for medlemskap. 
 

Kapittel IV  Kontingenter og avgifter 
 
§ 13 For nye medlemmer, medlemmer overført fra annen klubb og for gjeninnmeldte 

medlemmer, betaler klubben en innmeldingsavgift/overførselsavgift til Det internasjonale 
kontoret. 

 
§ 14 Klubben er pliktig til å betale kontingent til Det internasjonale kontoret, til 

Multipeldistriktet og til eget distrikt for medlemmer i alle medlemskategorier i henhold til 
de til enhver tid gjeldende bestemmelsene. 

 
§ 15 Aktive medlemmer betaler årlig en forskuddskontingent til klubben som skal dekke 

internasjonal og nasjonale kontingenter i tillegg til utgiftene forbundet med klubbens drift. 
Årskontingenten fastsettes på klubbens første møte i Lions-året. Den kan betales i to 
terminer, og forfaller i så fall til betaling henholdsvis innen 1. september og 1. februar.  

 
Kapittel V  Rettigheter og plikter 
 
§ 16 Aktive medlemmers rettigheter består blant annet i valgbarhet i alle tillitsverv i 

organisasjonen, såfremt vedkommende er kvalifisert til vervet; samt retten til å avgi 
stemme i saker som krever avstemning blant medlemmene. 

 
§ 17 Aktive medlemmers plikter skal blant annet omfatte - 

 Regelmessig fremmøte i klubbens møter, 

 Betaling av kontingent og andre økonomiske forpliktelser til rett tid,  

 Aktiv deltakelse i klubbens aktiviteter, 

 Inneha verv i styre og komiteer, 

 Gjennom sin framferd å bidra til å opprettholde det gode omdømmet Lions har. 
 
§ 18 Utmelding av klubben skal skje skriftlig til klubbens styre. 

Et utmeldt medlem har ikke lenger rett til å bære Lions-merket.  
Det plikter å innlevere saker som tilhører klubben. 
Medlemmet plikter å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser overfor klubben, herunder 
mulig kontingent for gjenværende halvår. 
 
 
 
 
 

2 

http://www.lions.no/


Klubblover 
 

   

Kapittel VI  Eksklusjon av medlem 
 
§ 19 Et medlem som unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor klubben, kan utelukkes fra 

videre medlemskap. Etter at medlemmet først er gjort oppmerksom på forholdet av sin 
fadder, dernest av presidenten, kan klubbens styre fremme forslag om utelukkelse av 
medlemmet overfor klubbmøtet. 
Klubbmøtet kan ved skriftlig avstemning vedta utelukkelse fra videre medlemskap med 
2/3-dels flertall av de tilstedeværende medlemmer. 

 
Kapittel VII  Klubbens ledelse 
 
§ 20 Klubben skal ha et styre som består av president, visepresident, sekretær og kasserer. 

Forrige års president deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
§ 21 Det avholdes minst ett styremøte i måneden. Dersom presidenten eller tre av styrets 

medlemmer ønsker det, kan det innkalles til ekstra styremøte. 
 
§ 22 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Saker avgjøres med 

simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses saken for ikke vedtatt. 
 
§ 23 Styret er ansvarlig for at alle nødvendige funksjoner virker, og at klubben blir ledet på en 

god og hyggelig måte. 
 

Styret er også ansvarlig for at klubben ledes i henhold til gjeldende lover og  
Bestemmelser og at klubben oppfyller sine forpliktelser. 

 
§ 24 Presidenten er klubbens øverste leder og har som oppgave: 

 Lede styremøter og klubbmøter. 

 Påse at valg og andre gjøremål skjer innenfor de gjeldende lover.  

 Sørge for at styrets og klubbens beslutninger blir iverksatt 

 Påse at planer og vedtak gjort på sone-, distrikts- og MD-nivå blir fulgt opp av klubben 

 Fordele klubbens medlemmer i komiteer, og å oppnevne ledere for disse. 

 Påse at komiteene arbeider i henhold til sine mandater og at de avgir de rapportene 
som kreves av dem. 

 Representere klubben utad. 
 
§ 25 Visepresidenten overtar når presidenten har forfall. Visepresidenten er klubbens 

førsterepresentant på riks- og distriktsmøter. 
 
 
 
 

3 
 



Klubblover 
 

   

§ 26 Sekretæren har blant annet følgene oppgaver: 

 Føre referater fra styrets og klubbens møter og gjøre disse tilgjengelig for medlemmene 
ved enten å sende disse til medlemmene eller legge dem ut på klubbens web-sider.  

 

 Registrere styresammensetninger og komitéutnevnelser og legge disse inn i 
medlemsregisteret til fastsatte tider 

 Sikre oppdatert medlemsregister med medlemmenes navn, adresse, telefon, 
fødselsdato, etc., samt tidligere funksjoner i klubben 

 Utarbeide og sende de rapporter og skjemaer som organisasjonen krever innen de 
fastsatte frister. 

 
§ 27 Kassereren har blant annet følgene oppgaver: 

 Føre klubbens regnskaper 

 Sørge for at klubbkasse og aktivitetskasse holdes strengt atskilt ved at midlene 
oppbevares på separate konti, og at det føres separate regnskap. Innsamlede midler må 
aldri benyttes til klubbens drift! 

 Ta imot alle innbetalinger, herunder innkreving av kontingent fra medlemmene 

 Forestå alle utbetalinger som er forbundet med klubbens drift, herunder 
forskuddsbetaling av internasjonal og nasjonale kontingenter 

 Forestå utbetalinger fra aktivitetskassen etter vedtak i klubbmøtet eller av styret 

 Fremlegge regnskap for klubbkasse og aktivitetskasse for revisor for godkjennelse 
snarest mulig etter Lions-året utløp. Regnskapene fremlegges skriftlig for medlemmene i 
septembermøtet 

 
§ 28 Forslag til budsjett settes opp av nyvalgt og avtroppende kasserer i fellesskap. 

Dette forelegges styret til dets første møte i Lions-året for så å bli behandlet i påfølgende 
klubbmøte. 

 
Kapittel VIII  Nominasjon og valg 
 
§ 29 På siste klubbmøte før 15. mars hvert år skal medlemmene til neste års styre nomineres. 

Medlemmene skal underrettes skriftlig minst 10 dager i forveien om nominasjonsmøtet. 
 

§ 30  Valget finner sted på siste klubbmøte før 15. april hvert år.  
Medlemmene skal underrettes skriftlig minst 10 dager i forveien med navn på alle 
nominerte kandidater. 
Ved flere kandidater i samme funksjon skal skriftlig avstemning skje. Den som får mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, anses valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 
§ 31 Alle valg gjelder for ett år ad gangen med funksjonstid fra 1. juli. Det er anledning til 

gjenvalg. 
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Kapittel IX  Klubbmøter 
 
§ 32 Klubbmøter holdes vanligvis 1. tirsdag i måneden. Utover dette kan det innkalles til 

klubbmøter når styret finner det ønskelig eller nødvendig eller når fem av medlemmene 
forlanger det. 

 
§ 33 Klubbmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av alle medlemmene er tilstede. 

Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag for ikke vedtatt. Det 
er ikke tillatt å stemme ved fullmakt. 

 
Kapittel X  Representasjon 
 
§ 34 Klubbmøtet oppnevner delegater til distrikts- og riksmøter.  

Klubben har anledning til å sende delegater etter sitt medlemstall, således: 
1 delegat og i tillegg 1 delegat pr 10. Medlem.  
Klubben plikter å sende minst en delegat til distriktsmøtet. Delegater må ha vært medlem i 
klubben i minimum 1 år ved Distriktsmøtets/Riksmøtets gjennomføring. Delegater må være 
fysisk tilstede i møtelokalet ved avgivelse av stemme. 

 
Kapittel XI  Lovforståelse. Lovendring 
 
§ 35 Dersom klubbens lover ikke er à jour med organisasjonens overordnede lover, er det de 

overordnede lover som gjelder. 
 
§ 36 Hvis denne loven har uklare bestemmelser, og som ikke dekkes av overordnet lovverk, skal 

vanlig praksis og sedvane innen organisasjonen være gjeldende. Distriktets lov-tillitsvalgte 
kan gi veiledning. Slike avgjørelser treffes av Distriktsguvernøren. 

 
§ 37 Klubbens lover kan bare forandres på klubbmøte med minst 2/3-dels flertall blant de 

tilstedeværende medlemmer. Medlemmene skal underrettes skriftlig om forslag til 
lovendring minst 10 dager før møtet. 
Alle aktive medlemmer har anledning til å fremsette forslag om forandring av klubbens 
lover. Slike forslag sendes skriftlig til styret. 

 
Kapittel XII  Oppløsning 
 
§ 38 Før eventuelt vedtak om oppløsning av klubben fattes, skal Distriktsguvernøren 

underrettes. 
Ved vedtak om oppløsning skal klubbens midler i sin helhet tilfalle det distriktet som 
klubben tilhører. 
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