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 Lions Club Enebakk 

Stiftet  21. mai 1968 

 

 
Lover og retningslinjer for Lions Club Enebakk 

 
Versjon 27.1.2011 

 

KAP. I   NAVN.  STIFTELSE.  TILHØRIGHET. 

 
§ 1  Klubbens navn er Lions Club Enebakk 

 

§ 2  Klubbens stiftelsesdato er tirsdag 21. mai 1968  

 

§ 3  Klubben er tilsluttet "The International Association of Lions Clubs 

 

§ 4  Klubben skal arbeide for de formål som er angitt i Lions mål og etiske norm. 

  

 

KAP.  II   MEDLEMSKAP 
 

§ 5   Som medlemmer kan opptas kvinner og menn over myndighetsalder 

 

§ 6   Medlemskap i organisasjonen oppnås fortrinnsvis gjennom invitasjon eller ved at 

personer henvender seg til klubben og godtas av medlemmene. Såfremt et flertall i styret 

går inn for kandidaten, skal forslaget meddeles klubbmøtet.  

 

§ 7  Når et forslag om et nytt medlem er tatt opp i et klubbmøte, skal medlemmene ha 

anledning til å vurdere forslaget i 14 dager. Dersom noen av medlemmene har 

innvendinger mot kandidaturet innen fristen, skal dette meddeles og begrunnes overfor 

klubbens president. 

 

§ 8  Et forslag på nytt medlem, der det ikke er innsigelser, kan på medlemsmøte behandles 

ved akklamasjon. Et forslag, der innsigelser er innkommet, men som fadder/styre ønsker 

behandlet, skal avgjøres ved skriftelig votering. Medlemskap godkjennes i så fall når 4/5-

deler av de tilstedeværende medlemmer ønsker det.  

 

§ 9  Denne fremgangsmåte gjelder også når et Lionsmedlem fra en annen klubb søker 

overflytting.  
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KAP. III   MEDLEMSKATEGORIER 

 

§ 10  Medlemmer kan være:  Aktivt medlem eller permittert medlem. Ellers henvises det til 

mulige medlemskategorier nevnt i klubbhåndboka for MD 104 

 

 

KAP. IV   KONTIGENTER OG AVGIFTER 

 

§ 11  Aktive medlemmer betaler en årlig kontingent til klubben som skal dekke internasjonal 

og nasjonal kontingenter i tillegg til utgiftene forbundet med klubbens drift. 

Årskontingenten fastsettes på klubbens første møte i Lionsåret. Den skal betales i to 

terminer  

 

§ 12  Permitterte medlemmer betaler minimum den kontingent som klubben må betale 

internasjonalt og nasjonalt. For øvrig vises til klubbhåndboka 

. 

 

 

KAP. V  RETTIGHETER OG PLIKTER 
 

§ 13  Aktive medlemmers rettigheter består i valgbarhet i alle tillitsverv i organisasjonen, 

samt retten til å avgi stemme i saker som krever avstemming blant medlemmene.  

 

§ 14  Aktive medlemmers plikter skal omfatte:  

 - regelmessig fremmøte på klubbens møter 

 - betaling av kontingent og andre økonomiske forpliktelser til rett tid. 

 - aktiv deltakelse i klubbens aktiviteter 

 - inneha verv i styrer og komiteer 

 - gjennom sin fremferd å bidra til å opprettholde det gode omdømme Lions har.  

 

§ 15  Ethvert forfall til klubbens møter skal meldes til president/ klubbmester i god tid.  

 

§ 16  Utmelding av klubben skal skje skriftlig til presidenten. Et utmeldt medlem har ikke 

lenger rett til å bære Lionsmerke. Det plikter å innlevere saker som tilhører klubben. 

Medlemmet plikter å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser overfor klubben, herunder 

mulig kontingent for gjenværende halvår.  

 

§ 17  Et medlem som unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor klubben kan utelukkes fra 

videre medlemskap. Klubbmøte kan ved skriftlig avstemming vedta utelukkelse fra 

videre medlemskap med 2/3-dels flertall av de tilstedeværende medlemmer.  

 

 

 

KAP. IV  KLUBBENS LEDELSE 
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§ 18  Klubben skal ha et styre som består av president, visepresident, sekretær, kasserer og 

klubbmester.  

 Forrige president kan delta i styremøter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 Forrige president kan stille som varamann for de andre i styret med stemmerett.  

 

§ 19  Det avholdes et styremøte i måneden 

 Dersom president eller tre av styrets medlemmer ønsker det, kan det innkalles til ekstra 

styremøte. 

 

§ 20  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede.  

 Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses saken ikke for vedtatt.  

 

§ 21  Styret er ansvarlig for at alle nødvendige funksjoner virker, og at klubben blir ledet på 

en effektiv og hyggelig måte.  

 Styret er også ansvarlig for at klubben ledes i henhold til gjeldende lover og 

bestemmelser, og at klubben oppfyller sine forpliktelser.  

 

§ 22  Presidenten er klubbens leder og har ansvar for å lede møter i klubben, påse at de 

vedtak som fattes blir gjennomført og at klubben fungerer i henhold til egne lover samt 

nasjonale og internasjonale lover for Lions.  

      Presidenten er medlem i valgkomite og medlemskomite. 

 

§23 Visepresidenten (påtroppende president) overtar presidentens plikter når presidenten har 

forfall. Visepresidenten er klubbens representant på riks- og distriktsmøter. 

      Visepresidenten er medlem i aktivitetskomite, medlemskomite og valgkomite. 

 

§ 24  Sekretæren fører referater fra styrets og klubbens møter. Referat fra styre- og 

klubbmøter skal sendes medlemmene etter hvert møte. Videre skal sekretæren forestå 

nødvendig korrespondanse som klubben fører, føre lister, sende månedsrapporter  m.v. 

     Sittende sekretær skal sammen med påtroppende president delta på distrikts- og riksmøte. 

     Sekretær, redaktør og IT-kontakt fordeler oppgaver seg i mellom i henhold til 

klubbhåndboka og personlige ønsker. 

 

§ 25  Kassereren fører klubbens regnskap, herunder sørge for at klubbkassa og aktivitetskassa 

holdes strengt adskilt ved at midlene føres i separate regnskap. Kassereren skal kreve inn 

klubbens fordringer og foreta alle utbetalinger som er forbundet med klubbens drift og 

aktiviteter.  

      Etter revisjon fremlegges regnskapene skriftlig for medlemmene på septembermøtet.  

Budsjettet forelegges på septembermøtet for å bli behandlet og vedtatt 

 

§ 26  Klubbmester skal ta vare på klubbens utstyr og materiell, organisere matserveringen, 

sørge for at lokalet er klargjort for møter og rydde etter møter. Gjøre innkjøp av 

eventuelle gjenstander til lotteri og gaver, og foreta loddsalg. 

      Klubbmester er formann i festkomiteen og medlem i programkomiteen.  
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KAP. VII   NOMINASJON OG VALG 

 

§ 27  På klubbmøte i februar hvert år skal forslaget på medlemmene til neste års styre og 

komiteer legges fram av valgkomiteen.  

 

§ 28  Valget finner sted på siste klubbmøte før 15. mars hvert år. 

        Ved flere kandidater i samme funksjon skal skriftelig avstemning skje. Den som får mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet foretas 

loddtrekning. 

 

§ 29  Alle valg gjelder for et år ad gangen med funksjonstid fra 1. juli til 30 juni. 

         Det er anledning til gjenvalg 

 

 

KAP. VIII   KLUBBMØTER 

 

§ 30  Klubbmøter holdes vanligvis første torsdag i måneden. Møtene skal begynne punktlig. 

Ut over dette kan det innkalles til klubbmøter når styret finner det ønskelig eller 

nødvendig, eller når 5 av medlemmene forlanger det.  

 

§ 31  Klubbmøter er beslutningsdyktige når minst halvparten av alle medlemmene er til 

stede. 

      Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. 

 

§ 32 Det er ikke tillatt å stemme ved fullmakt. 

 

 

KAP. IX   REPRESENTASJON 
 

§ 33  Delegater til distrikts- og riksmøter er visepresident (påtroppende president) og sittende 

sekretær (avtroppende sekretær). 

      Klubben plikter å sende minst en delegat til distriktsmøtet.       

Klubben bør sende minst en delegat til riksmøtet.  

Klubben dekker alle utgifter vedrørende påmeldingsavgift, reise og opphold i tilknytning 

til distrikts- og riksmøter for inntil to delegater. Ved eventuell bruk av egen bil ved reise 

godtgjøres kr. 2,- pr. km.  

      Ved eventuell refusjon fra reisefordelingskassa tilfaller dette klubben. Ved regning fra 

reisefordelingskassa dekkes denne av klubben. 

      Representasjon forøvrig utføres fortrinnsvis av presidenten.       

Gaver til klubber og foreninger tar styret stilling til i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

KAP. X   ÅREMÅLSDAGER 
 

§ 34   Klubben markerer runde tiår fra 50 år med blomster 
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KAP. XI  MEDLEMMERS BORTGANG 
 

§ 35  Ved gravferden skal det være en siste hilsen fra Lions Club Enebakk i form av 

bårebukett.  

 

 

KAP. XII   LOVFORSTÅELSE. LOVENDRING 
 

§ 36  Dersom klubbens lover ikke er ajour med organisasjonens overordnede lover, er det 

      de overordnede lover som gjelder. 

 

§ 37  Hvis denne loven har uklare bestemmelser, og som ikke dekkes av overordnet lovverk, 

skal vanlig praksis og sedvane innen organisasjonen være gjeldende. Slike avgjørelser 

kan treffes av distriktsguvernøren. 

 

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

tilstedeværende medlemmer.  Jfr. § 31. Medlemmene skal underrettes skriftlig om forslag 

til lovendring minst 10 dager før møtet.  

 

 

KAP. XIII  OPPLØSNING AV KLUBBEN 
 

§ 39 Vedtak om oppløsning av klubben må fattes med 3/4-dels flertall av samtlige aktive 

medlemmer. Forslaget skal behandles på to derpå følgende medlemsmøter. Før eventuelt 

vedtak om oppløsning av klubben fattes, skal distriktsguvernøren underrettes.  

 

      Etter vedtak om oppløsning skal klubbens midler tilfalle det humanitære formål som 

flertallet av klubbens medlemmer bestemmer. 


