
Vedlegg 1 

 

Vedrørende stemmeregler  

Årsmøtets referent har i e-post av 28. oktober bedt møteleder om en utdypet begrunnelse for 

at bestemmelsene om antall stemmer pr klubb etter størrelse ikke kommer til anvendelse i 

avstemmingen om de to alternative forslag til disponering av distrikt 2260s overskudd i året 

2017-2018. 

Aller først: Årsmøtet (annualmeeting) på distriktsnivå ikke er nevnt verken i Manual 

ofProcedure 2016 (MOP 2016) eller i Code ofPolicies 2017 slik det er nevnt i klubbloven. 

Distriktets årsmøte er ikke engang nevnt i distriktets egne vedtekter. 

Derimot er det angitt i MOP 2016 at Distriktskonferansen skal behandle årsberetning og 

regnskap for foregående rotaryår. Da finner jeg det naturlig å benytte stemmereglene slik de 

er angitt i MOP 2016 under omtale av prosedyrer for stemmegivning under 

distriktskonferansen - og Legislationmeeting som kanskje er det nærmeste MOP 2016 

kommer når det gjelder det vi mener med årsmøte. Jeg siterer her den amerikanske 

versjonen for å unngå feiloversettelser: 

“16.050.1. Electors.  

Each club in a district shall select, certify, and send to its annual district conference and district 

legislation meeting (if one is held) at least one elector. Any club with a membership of more than 25 

shall be entitled to one additional elector for each additional 25, or major fraction thereof, of its 

members. That is, a club with a membership of up to 37 members is entitled to one elector, a club 

with 38 to 62 members is entitled to two electors, a club with 63 to 87 members is entitled to three 

electors and so on. (…)” 

Ovenstående er den generelle regelen, men så kommer en presisering i neste punkt: 

«16.050.2. Conference and District Legislation Meeting Voting Procedures.  

Every member in good standing of a club in a district present at the district conference or a district 

legislation meeting shall be entitled to vote on all matters submitted to a vote at such conference or 

district legislation meeting except for the selection of a governor-nominee, election of a member 

and alternate member of the nominating committee for director, composition and terms of 

reference of the nominating committee for governor, election of the club representative and 

alternate representative of the district to the council on legislation and council on resolutions, and 

the decision as to the amount of the per capita levy.(…)»(Min utheving) 

Jeg mener at det er i de tilfellene som er uthevet ovenfor, at bestemmelsene i MOP 2016 

punkt 16.050.1 kommer til anvendelse. 

Den saken det skulle stemmes over på årets årsmøte i henhold tilsaklisten, var ikke er et 

personvalg, men en avstemning mellom to alternative forslag under punkt 4b på dagsorden. I 

slike saker gjelder stemmereglene som er nedfelt i Manual ofProcedure 2016, RI Bylaws, 

punkt 16.050.2 som er sitert ovenfor. 

Jeg mener det hadde vært for omstendelig å legge fram en redegjørelse som denne for 

årsmøtet. 

Enebakk, 30. oktober 2016     

Johan Østby, PDG 


