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Vedtekter for Norsk Rotary Forum 
Org.nr. 885 315 402 

Vedtatt på Høstmøtet 17. oktober 2020 
 
 

§ 1 Navn, virkeområde, definisjoner 
Norsk Rotary Forum (Norfo) er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistrikts-aktiviteter i de 

norske Rotary-distriktene D-2250, D-2260, D-2275, D-2290, D-2305 og D-2310. Forumet skal fungere i 

samsvar med Rotary Internationals bestemmelser for multidistrikts-aktiviteter, som beskrevet i Code of 

Policies, Article 21. 

Definisjoner: 
 

D: Distrikt 
DG: District Governor (Distriktsguvernør) 
DGE: District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør) 
IPDG: Immediate Past District Governor (foregående års distriktsguvernør) 
PDG: Past District Governor (tidligere distriktsguvernør) 
MDYEO: Multi District Youth Exchange Officer (leder for multidistriktets utvekslingskomité, 

med koordineringsansvar for felles aktiviteter for alle distrikter på dette området) 

Norfo: Norsk Rotary Forum 
Aktivt medlem: Betalende medlem 
Æresmedlem: Ikke betalende medlem 

 

§ 2 Formål 
Norfos formål er å løse definerte fellesoppgaver for distriktene, samt utveksle informasjon og erfaringer. 

Styret avgjør i fellesskap de retningslinjer som skal gjelde for forumets arbeid, samt hvilke oppgaver som 

skal ivaretas på multidistriktsnivå. Norfo er ikke et ledelsesnivå i Rotary. Norfo forholder seg kun til 

distriktene, og videreformidling til klubbene er et DG-ansvar. 

 

§ 3 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar 
Norfo er en selveiende og frittstående juridisk organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

 

§ 4 Kontingent 
Norfo finansieres ved kontingent beregnet per capita fra klubbmedlemmene via distriktene. Årsmøtet del 2 

fastsetter distriktenes kontingent gjeldende fra 1. januar hvert kalenderår. Kontingent er obligatorisk og 

innkreves etter medlemstall for aktive medlemmer i Medlemsnett per 1. juli og per 1. januar i Rotary-året. 

 

§ 5 Økonomi 
1. Møter, reiser, kost og losji for de innkalte og inviterte møtedeltakere dekkes av Norfo. 

Kilometergodtgjørelse dekkes i henhold til statens skattefrie satser. 

a. Det betales ikke passasjertillegg 

b. Diett utbetales normalt ikke, men kan i særskilte tilfeller dekkes etter regning 
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2. Norfo kan påta seg administrasjon av eksisterende private fond eller fellesfond som distriktene har 

etablert for å finansiere langsiktige aktiviteter. Ved aktivitetenes opphør fordeles prosjektfond og gjeld 

mellom distriktene etter samme prioritet som ble brukt da fondet ble etablert. 

 

§ 6 Styret i Norfo 
Norfo ledes av et styre som består av de norske Rotary-distriktene, representert ved sine DG-er. Styret er 

organets høyeste myndighet mellom årsmøtene. En DG som er forhindret fra å møte, utpeker en personlig 

stedfortreder fra sitt distriktsstyre. 

 

§ 7 Årsmøtene, Høst- og Vårmøtet 
Årsmøtene er Norfos høyeste myndighet. Det gjennomføres to årsmøter, del 1 i tilknytning til Høstmøtet og 

del 2 i tilknytning til Vårmøtet. 

Årsmøtene (del 1 og del 2), Høstmøtet og Vårmøtet innkalles av styret. Det skal være egen saksliste for 

Årsmøtene. Saker til Høstmøtet og Vårmøtet settes opp på separat saksliste. 

Årsmøtets representanter skal innkalles av arbeidsutvalget med minst fire ukers varsel. Forslag som ønskes 

behandlet på årsmøtet må være sendt arbeidsutvalget senest fire uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste 

må være tilgjengelig for styret senest en uke før årsmøtet. 

Årsmøtet del 1 

Årsmøtet del 1 arrangeres i tilknytning til Høstmøtet innen utgangen av november, og ledes av styreleder. 

Der møter styret (alle DG-er) og alle DGE-er, samt arbeidsutvalget. Det er kun styret som har stemmerett. 

Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker: 

1. Årsmelding og regnskap med revisjonsberetning for foregående Rotary-år 

2. Stadfeste eventuelle vedtak om vedtektsendringer i Vårmøtet. 

3. Valg av revisor for ett år 

4. Andre saker som styret eller arbeidsutvalget foreslår behandlet 

Årsmøtet del 2 

Årsmøtet del 2 arrangeres i tilknytning til Vårmøtet innen utgangen av mai, og ledes av styreleder. Der 

møter styret (alle DG-er) og alle DGE-er, samt arbeidsutvalget. Det er kun styret som har stemmerett, 

unntatt i sak 1 og 2, der DGE-ene alene har stemmerett. 

Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker: 
 

1. Planer og budsjett som er foreslått på DGE-enes strategi-/budsjettmøte. I denne saken har DGE-ene 

stemmerett alene 

2. Styreleder og nestleder for påfølgende år velges av og blant DGE-ene på Vårmøtet 

3. Fastsette møtedatoer for neste Rotary-år 

4. Oppnevne medlemmer til aktiviteter og prosjekter, etter forslag fra arbeidsutvalget 

5. Forslag om eventuelle vedtektsendringer 

6. Andre saker som styret eller arbeidsutvalget foreslår behandlet 

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst 4 guvernører eller arbeidsutvalget krever det. Alle 

møter kan ved behov gjennomføres som nettmøter. 
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§ 9 Styrets oppgaver 
Styret skal: 

 

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser 

2. Forvalte og føre kontroll med Norfos økonomi 

3. Representere Norfo utad 

4. Definere arbeidsoppgaver og oppdrag for arbeidsutvalget 

5. Godkjenne styringsdokumenter og andre relevante reglementer 

6. Avhengig av aktivitetens/prosjektets størrelse, kan styret ansette lønnede personer 

Styret avholder minimum 2 møter pr år i tillegg til Vårmøtet og Høstmøtet. Styret kan i tillegg gjennomføre 

ekstraordinære møter og arbeidsmøter. I styremøtene har hvert distrikt én stemme. I saker som gjelder 

vedtekter, økonomi, opprettelse eller nedleggelse av felles aktiviteter eller prosjekter, kreves 

enstemmighet og at alle distriktene er representert. 

Styremøtet er beslutningsdyktig i alle andre saker når minimum 2/3 av distriktene er representert. I slike 

saker kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

 

§ 10 Arbeidsutvalget 
Det løpende arbeidet mellom styremøtene ivaretas av et arbeidsutvalg som består av seks medlemmer, én 

representant fra hvert distrikt. Arbeidsutvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år og skal normalt bestå av 2 

DGE-er, 2 DG-er og 2 IPDG-er. Dersom et arbeidsutvalgsmedlem ikke lenger kan fungere i sitt verv og må 

fratre, skal aktuelt distrikt utpeke en personlig stedfortreder fra sin ledergruppe/sitt styre. Stedfortrederen 

skal fungere i den fratrådtes gjenstående periode. 

Arbeidsutvalgets leder skal være en IPDG, og valget er avgjort etter vedtatt rulleringsplan: 

https://rotary.no/no/komiteer#.YAXiLehKiUk 

Nestleder skal vanligvis være den andre IPDG i utvalget, subsidiært en DG. 

 

§ 11 Arbeidsutvalgets aktiviteter 
Arbeidsutvalget leder og koordinerer alle vedtatte fellesaktiviteter, og har ansvar for den løpende drift i 

henhold til vedtatt budsjett, herunder praktisk tilrettelegging for gjennomføring av Høst- og Vårmøtene. 

Arbeidsutvalget rapporterer til styret gjennom innkalling og referat fra sine møter. Arbeidsutvalget kan ta 

initiativ overfor styret til saker eller saksområder som Norfo kan arbeide med. 

Arbeidsutvalget oppnevner etter utlysning sekretær, økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, MDYEO, 

korrespondenter, landsarkivar, Rotary Norden-representant, webmaster og webredaktører. Av hensyn til 

kontinuiteten i arbeidet praktiseres en fungeringstid på 3 år, med mulighet for gjenoppnevning i én ny 3- 

årsperiode. 

Ut over dette gjelder følgende bestemmelser: 

1. Styret kan vedta at deler at Norfos virksomhet kan organiseres som egne aktiviteter eller prosjekter 

2. Aktivitets-/prosjektledere oppnevnes av arbeidsutvalget, som er ansvarlig overfor styret for å 

gjennomføre aktiviteten/prosjektet innenfor de forutsetninger og økonomiske rammer som er fastsatt 

3. Planlegging, organisering og ledelse av møtene forestås av arbeidsutvalgets leder, med bistand fra 

sekretæren 

4. Saker som ønskes behandlet på et styremøte, skal være arbeidsutvalget i hende senest 6 uker før 

møtedato. Med samme tidsfrist sendes innkalling med foreløpig sakliste, til styret. Endelig sakliste 

https://rotary.no/no/komiteer#.YAXiLehKiUk
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sendes senest 2 uker før møtedato. 
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5. Arbeidsutvalget kan innkalle komitéledere, koordinatorer, aktivitets-/prosjekt-ledere og andre 

ressurspersoner som ivaretar driftsmessige oppgaver, til sine møter. 

6. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 4 utvalgsmedlemmer inklusiv leder er til stede. 

7. For å gi DGE-ene mulighet til å påvirke aktiviteter og budsjett i kommende Rotary-år, gjennomføres et 

strategi- og budsjettmøte i perioden desember-februar i samarbeid mellom DGE-ene, arbeidsutvalget 

og aktivitets-/prosjektlederne. 

 

§ 12 Vedtektsendringer 
Endring i vedtektene skal normalt foretas på Årsmøtet del 2. Forslag må være arbeidsutvalget i hende innen 

8 uker før møtet, og skal være utsendt til styret senest 4 uker før møtet. Et endringsvedtak skal stadfestes i 

det påfølgende års Årsmøte del 1 dersom annet ikke blir vedtatt, og en eventuelt stadfestet endring trer så 

i kraft umiddelbart. 

 

§ 13 Særlige bestemmelser 

Styret 
Dersom leder ikke kan fullføre sitt verv, men fortsetter som distriktets representant i styret, trer nestleder 

automatisk inn i rollen som leder, samtidig som det velges ny nestleder. Dersom nestleder ikke kan fullføre 

sitt verv, men fortsetter som distriktets representant i styret, velges ny nestleder. Dette gjøres på 

førstkommende styremøte, eventuelt må det holdes ekstraordinært styremøte hvis omstendighetene tilsier 

det. 

Dersom styreleder og/eller nestleder trekker seg helt ut av styret, må de(t) aktuelle distrikt(er) erstatte 

vedkommende med en person som enten er viseguvernør, IPDG eller PDG. 

Arbeidsutvalget 

Dersom leder ikke kan fullføre sitt verv, men fortsetter som distriktets representant i arbeidsutvalget, trer 

nestleder automatisk inn i rollen som leder. Dersom nestleder av arbeidsutvalget ikke kan fullføre sitt verv, 

men fortsetter som distriktets representant i arbeidsutvalget, velges ny nestleder på neste møte i 

arbeidsutvalget, eventuelt må det holdes ekstraordinært møte i arbeidsutvalget hvis omstendighetene 

tilsier det. 

Dersom arbeidsutvalgets leder og/eller nestleder trekker seg helt ut av arbeidsutvalget, må de(t) aktuelle 

distrikt(er) erstatte vedkommende med en person som enten er viseguvernør eller PDG. Det samme gjelder 

dersom et medlem av arbeidsutvalget ikke lenger kan fungere i sitt verv og må fratre. Stedfortrederen skal 

fungere i den fratrådtes gjenstående periode. 

 

§ 14 Oppløsning 
Forslag om oppløsning av Norfo kan kun behandles på Årsmøtet del 1. Blir oppløsning der vedtatt med 2/3 

flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her 

gjentas med minimum 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det 

ordinære styret fungerer som avviklingsstyre, dersom ikke annet valg foretas. Gjenværende midler 

fratrukket eventuell gjeld, skal fordeles mellom distriktene i forhold til det medlemstall som framgår av 

medlemstallet pr. 1. januar i det aktuelle kalenderåret. 


