
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTARY D2275 
 

Bakgrunn 

I vedlegg 1 er rammene for Årsmøtet beskrevet.  

Med det som grunnlag innkalles det til Årsmøte i D 2275. 

Tid: Lørdag 22. september 2018 kl. 1530 

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim. 

 

Saksliste: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av fullmakter og stemmetall 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

4. Valg av møteleder og sekretær 

5. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

6. Årsmelding og regnskap for foregående år 

a. Årsmelding og regnskap for 2017/18 vil bli sendt ut til klubbene 

b. Foregående års guvernør IPDG Toralf Pedersen vil redegjøre. 

7. Årsmelding og regnskap for distriktets fond 

a. Årsmelding og regnskap for fondet for 2017/18 vil bli sendt ut 

elektronisk til klubbene. 

b. Leder av Kapitalfondets styre IPDG Toralf Pedersen vil 

redegjøre. 

8. Gjennomgang av årets budsjett (vedtatt i Distriktsamråd i forbindelse 

med PETS) 

a. Budsjettet er sendt ut i forbindelse med PETS 

b. Kasserer Oddbjørg Kvamme vil redegjøre 

9. Valg av styre for neste Rotaryår. 

a. For registrering i BRRG kreves det valg av styret. I følge 

styringsdokumentet er følgende foreslått til styre: 

Leder:   DG Ole Jørgen Kjellmark 

Medlemmer:  IPDG Thor O.Olsen og DGE Terje Gaarder 



10.  Valg av revisor 

11.  Eventuelle saker som ønskes reist for Årsmøte 

12.  Eventuelle vedtektsendringer 

 

 

 

 

 

 

Anne Kristin Hovd 

Distriktssekretær 

 

Vedlegg 1: Om Årsmøtet  



Vedlegg 1 

 

Om Årsmøtet 
 

1. Årsmøtet 

Årsmøtet er distriktets høyeste myndighet og årsmøtet avholdes årlig i forbindelse med 

Distriktskonferansen. 

2. Delegater 

Alle klubbene i distriktet kan sende en eller flere delegater til årsmøtet, hver delegat har 1 stemme 

ved avstemminger i årsmøtet i henhold til MOP 13.040.1. Club Voting hvor det står: 

Det maksimale antall stemmeberettigede delegater fra en klubb avhenger av klubbens størrelse 

basert på følgende: 

Antall klubbmedlemmer Antall stemmeberettigede 

Opp til 37 1 

38 – 62 2 

63 – 87 3 

88 – 112 4 

113 – 137 5 

 

3. Faste årsmøtesaker 

1. Åpning 
2. Godkjenning av fullmakter og stemmetall 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste 
4. Valg av møteleder og sekretær 
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
6. Årsmelding og regnskap for foregående år 
7. Årsmelding og regnskap for distriktets fond 
8. Gjennomgang av årets budsjett (vedtatt i Distriktssamråd) 
9. Valg av styre for neste Rotaryår  
10. Valg av revisor 
11. Eventuelle saker som er reist for årsmøtet, levert DG senest 4 uker før årsmøtet 
12. Eventuelle vedtektsendringer  

 

4. Innkalling til årsmøte 

Distriktsguvernøren innkaller til årsmøtet. Innkalling med all relevant dokumentasjon skal sendes til 

alle klubber senest 3 uker før årsmøtet. For vedtektsendringer kan denne fristen ikke overskrides, 

forslag til vedtektsendringer skal være utsendt i sin helhet innen fristen.  

 


