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VEDTEKTER  
Med endringer vedtatt i medlemsmøter mai 1993, juni 1999, april 2001, juni 2008, 
desember 2015 og februar 2022  

1 GENERELT 

Hamar Vest Rotaryklubb (HVRK), med klubbnummer 12807, ble etablert 31/5-1970 og er 

en lokal avdeling i Rotary-distrikt 2305 i Rotary International (RI).  RI er en upolitisk, 

religiøst nøytral, humanitær, frivillig organisasjon. Rotarys engasjement er i hovedsak 

innen fredsarbeid, bekjempelse av sykdom, rent vann, sanitære forhold og hygiene, 

bistand til mor-barn, støtte til utdanning og bidrag til utvikling av lokale økonomier. Klubben 

har deltatt i flere prosjekter internasjonalt. Lokalt er Hamar Vest Rotaryklubb opptatt av 

næringslivet og samfunnsutviklingen i Hamar og omegn. 

HVRK har som mål å være en god møteplass for samfunnsengasjerte mennesker med 

ulik yrkesbakgrunn. Dette gjenspeiles i ulike aktiviteter og foredrag som holdes i klubbens 

regi. Klubbens prosjektarbeid lokalt og internasjonalt finansieres i hovedsak gjennom 

deltakelse i dugnader i egen regi eller for andre, samt utnyttelse av RIs finansielle 

støtteapparat.   

Klubben skal i sitt virke gagne andre, fremme vennskap, integritet og mellommenneskelig 

forståelse. Klubben skal etterstrebe en god blanding av foredrag, bedriftsbesøk, 

klubbsaker og sosiale arrangementer. 

HVRK søker medlemmer fra alle yrker og samfunnslag uavhengig av kjønn, politisk 

ståsted og religion. De ukentlige klubbmøtene er limet i klubben. Klubbmøtene skal være 

en hyggelig møteplass preget av interessante foredrag og godt kameratskap.  

Rotaryåret regnes fra 1. juli til 30. juni påfølgende år. 
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2 FORMÅL 

Klubben har som formål å gagne andre, fremme vennskap, integritet og 

mellommenneskelig forståelse. Klubben skal etterstrebe en god blanding av foredrag, 

bedriftsbesøk, klubbsaker og sosiale arrangementer. Konkret skal klubben 

a) Fremme målsettingen til Rotary 

b) Gjennomføre prosjekter med lokal og/eller internasjonal samfunnsverdi 

c) Bidra til å fremme Rotary ved å styrke medlemsarbeidet 

d) Støtte The Rotary Foundation 

e) Utvikle talenter og unge ledere utover klubbnivå 

3 MÅLSETTING 

I tråd med Rotary's målsettinger, skal klubben ha følgende målsettinger: 

a) Utvikle nettverk og personlige bekjentskaper som en felles ressurs 

b) Fremme høye etiske standarder i virksomhet og yrke, erkjenne verdien av all nyttig 

virksomhet, og det verdifulle i at hver rotarianers yrke er en mulighet til å tjene 

samfunnet  

c) Fremme idealet om samfunnsnytte i hver rotarianers personlige-, virksomhet - og 

samfunnsliv  

d) Fremme internasjonal forståelse, tillitt og fred gjennom et verdensomspennende 

fellesskap av personer fra ulike yrker og virksomheter  

4 ORGANISASJONSFORM 

Klubben er en frittstående juridisk person (forening) med medlemmer, og er selveiende. 

At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på 

foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

Klubben er medlem i Rotary International. 

 

 

5 MØTER  

Forretningsorden: Det normale programmet for et klubbmøte er følgende: 

• Introduksjon av gjester 

• Informasjon fra distriktet 

• Informasjon om aktiviteter/prosjekter klubben er involvert i 

• 3-minutter innlegg fra klubbmedlem, fritt valgt tema 

• Foredrag 
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Møtetidspunkt: P.t. i Storhamarstuene på Domkirkeodden, tirsdager kl. 18.00-19.15 

(dersom ikke annet avtales).  

HVRK avholder kameratskapsaften siste tirsdag i hver måned. Det er en sosial arena for 

klubbens medlemmer.   

 

6 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det skal gjennomføres innen utgangen av juni 

måned.  

Presidentskifte skal foregår på årsmøtet dersom ikke annet vedtas av avtroppende og 

innkommende styre.  

På samme møte skal også de nye styremedlemmer og komitéledere overta sine verv.  

Møtet skal ha følgende dagsorden:  

1. Åpning  

2. Årsberetning som omfatter komiteenes protokoller gjennomgås/godkjennes  

3. Revidert regnskap og budsjett gjennomgås/godkjennes  

4. Komitéledere overleverer protokoll til de nye komitéledere  

5. Presidentskifte – avtroppende president overrekker kjede til påtroppende 

president  

6. Den nye presidenten leder nå klubben, informerer om det nye Rotaryåret. 

 

  

7 BESLUTNINGSDYKTIGHET  

Et klubbmøte er beslutningsdyktig når 1/3 av medlemmene er til stede. Eventuelle behov 

for avstemninger skal meddeles styret skriftlig eller som epost. 

Ved avstemninger er simpelt flertall tilstrekkelig. Vedtektene kan bare endres med 2/3 

flertall. 

Stemmegivning i klubben gjennomføres ved skriftlig avstemning, håndsopprekning eller 

akklamasjon. Dersom ett eller flere medlemmer krever det, skal det gjennomføres skriftlig 

avstemning. 

Forslag fremsatt i et klubbmøte kan ikke behandles før styret har uttalt seg. 
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8 STYRET 

Styret skal ha følgende tillitsverv: 

a) President 

b) Innkommende president 

c) Foregående president 

d) Sekretær 

e) Kasserer 

f) Komitéledere 

g) TRF-ansvarlig (TRF = The Rotary Foundation) 

De tre førstnevnte samt komitee-lederne har ett (1) års funksjonstid, de andres 

funksjonstid bestemmes av det til enhver tid sittende styret. Web-og nyhetsansvarlig har i 

tillegg møterett i styret. 

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Det kreves 

simpelt flertall i avstemningssaker. Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt.  

 

9 VALG 
Valg avholdes innen utgangen av desember. Valgkomiteen består av 3 personer som er 

utpekt av styret. Fortrinnsvis skal dette være de 3 foregående presidenter. 

  

A: Valg av president 

Valg av president skjer 1 1/2 år før tiltredelse. Den som velges, inngår i styret som 

påtroppende president i det styret som skal velges i henhold til beskrivelsen som følger(B). 

Valgkomiteen skal utarbeide en liste der minimum to anbefalte kandidater skal merkes 

som foretrukne presidentkandidater. Man skal kunne reservere seg mot å bli valgt som 

president. Reservasjon skal fremgå av valglisten, og den enkelte må selv ta initiativ og 

formidle dette til valgkomiteen. Inneværende president skal ikke stå på listen dersom ikke 

tungtveiende grunner taler for gjenvalg som president.     

  

B: Valg av nytt styre for kommende rotaryperiode 

Alle medlemmer kan velges og valglisten inneholder alle medlemmer unntatt den som er 

valgt til president for året etter (se A) samt inneværende president. De som er 

styremedlemmer for inneværende år, kan velge å reservere seg for verv. Antall 

styremedlemmer som velges skal samsvare med det antall komiteer som til enhver tid 

finnes. Påtroppende president (den som ble valgt ved forrige valg) skal fordele vervene til 

disse komiteene. Ved stemmelikhet skal valgkomiteen sondere blant de med likt antall 

stemmer for å finne eventuelle frivillige til å ta styreverv. Subsidiært skal det avholdes ny 

valgrunde der disse står på valg. 
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10 PLIKTER 

Presidenten skal lede klubben og sørge for stedfortreder dersom det behøves. Det skal 

fortrinnsvis være foregående eller blant tidligere presidenter.  

Sekretæren skal ajourføre frammøtelisten og medlemslisten, skrive referat fra 

styremøter, føre arkiv og rapportere til Rotary International.  

Kasserer skal utarbeide budsjett, føre regnskap og sørge for at klubbens revisor har det 

underlag som kreves for å kunne godkjenne regnskapet.  

Revisor skal påse at årsregnskapet er utført i samsvar med gjeldende lover og regler som 

slike regnskap må oppfylle. 

Medlemmer er knyttet til en komité, og det forventes at medlemmene bidrar i 

komitéarbeidet. Når informasjon skal gis til medlemmene, formidles dette via epost og det 

forventes derfor at medlemmene kan ta imot dette. Medlemmene forventes å bidra til 

klubbens løpende engasjement, p.t. grytevakter for Frelsesarmeen og vakter ved 

sykkelbirken. 

 

11 KOMITEENE 

Klubben står fritt til å opprette og avvikle komiteer etter behov. De som er nevnt her er de 

nåværende komiteene.  

Komité-lederne velges etter prosedyren som er nevnt ovenfor, men det er opp til 

påtroppende president å fordele ledervervene i komiteene. De øvrige klubbmedlemmene 

fordeles deretter til de ulike komiteene. Ansvaret for dette har også den påtroppende 

president. Man kan ikke velge seg fri fra komité-arbeide. Unntatt fra dette er sekretær og 

kasserer.  Påtroppende president skal inngå som komitémedlem i en av de komitéene 

som finnes. 

11.1 PROGRAMKOMITEEN  

Skal forberede og arrangere program for klubbens møter i samarbeid med klubbens 

øvrige komiteer. Komiteen skal også forberede og arrangere intercitymøter når det naturlig 

å arrangere. 

11.2 KAMERATSKAPSKOMITEEN   

Skal fremme bekjentskap og vennskap mellom medlemmene og fremme medlemmenes 

deltakelse i organiserte Rotary fritids- og festaktiviteter. Komiteen er ansvarlig for 

gjennomføringen av kameratskapsaftenen og årsmøtet. 

11.3 MEDLEMS- OG PR-KOMITEEN 

Skal utvikle og iverksette planer med henblikk på å rekruttere nye medlemmer til 

klubben. Skal fremme informasjon om Rotary til klubbens medlemmer 

Skal utvikle og iverksette planer med henblikk på å informere offentligheten om Rotary. 
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11.4 PROSJEKTKOMITEEN  

Skal utvikle og iverksette planer med henblikk på lokale og internasjonale prosjekter.  

TRF-ansvarlig er medlem i denne komiteen og medlem av styret. TRF-ansvarlig skal 

støtte prosjektkomiteen i organisering og finansiering av prosjekter, inkludert gjennom 

bruk av "The Rotary Foundation".  

11.5 RELASJONSKOMITEEN  

Skal koordinere deltakelse i VSE-grupper (Vocational Study Exchange) og RYLA-

seminar (Rotary Youth Leadership Award) 

Skal informere medlemmene om andre typer Rotary-stipendier  

Skal arbeide med etablering av vennskapsklubber. 

 

12 MEDLEMMER & OPPTAK 

Aktive medlemmer er de som til enhver tid er medlem og betaler medlemskontingent. 

Æresmedlemmer er ikke nødvendigvis deltagende og aktive, og betaler heller ikke 

kontingent. 

Personer kan søke om å bli medlem eller kan foreslås som kandidat til medlemskap for 

styret og/eller Medlems- og PR-komitéen. Nye medlemmer skal være motivert for Rotary's 

og klubbens aktiviteter og engasjement. Klubben ønsker at personer som ønsker 

medlemskap skal delta som gjest i minst 4 møter i en periode på 2 måneder før et 

eventuelt opptak i klubben. Normal prosedyre er at nye medlemmer er invitert av et 

eksisterende medlem. Tidligere medlemmer og personer fra andre rotaryklubber kan søke 

direkte om nytt medlemskap.  

Styret skal foreta endelig vedtak om opptak etter at forslaget eller søknad er fremstilt. 

Styret skal sikre at nye medlemmer får tildelt fadder som skal bistå med best mulig 

integrasjon i klubben.  

Planlagt langvarige fravær fra klubben meldes til klubbledelsen. 

Medlemmene har ikke møteplikt, men møterett, også i alle Rotaryklubber.  Medlemmene 

kan fritt invitere gjester.  

 

13 KONTINGENTEN 

Kontingenten går til driften av klubben og medlemskap i Rotary International. 

Årskontingenten vedtas på årsmøtet. Nye medlemmer betaler kontingent fra og med 

første påbegynte halvår etter opptak. Rotaryåret regnes fra 1. juli til 30. juni og det er 

halvårlige innbetalinger av kontingent. Innmeldt langvarig fravær gir ikke fritak for 

kontingent.  
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14 OPPLØSNING 

Oppløsning av klubben kan bare behandles på Årsmøtet eller i et ekstraordinært årsmøte. 

Oppløsning krever minst 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles 

til et ekstraordinært Årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket 

her gjentas med 2/3 flertall.  

Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan 

velges til avviklingsstyre, og får rollen som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Sammenslåing med andre Rotaryklubber eller deling av klubben anses ikke som 

oppløsning. Vedtak om sammenslåing/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne 

forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i den 

forbindelse utarbeide en plan for sammenslåingen/delingen som Årsmøtet skal stemme 

over. Ved sammenslåing eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens 

kreditorer. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldslettelse tilfalle det formål 

foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon 

som Årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel 

av disse. 

 


