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Arbetsordning för Nordiskt samarbetsråd
§1
Medlemsländer i det Nordiska samarbetsrådet (NSR) är multipeldistrikten Sverige,
Norge, Danmark, Finland och Island.
De representeras i rådet av ordförandena och vice ordförandena samt
distriktsguvernörerna för respektive multipeldistrikt (MD) och samtliga har rösträtt.
Om en medlem av rådet är förhindrad att deltaga i rådsmötet, får guvernörsrådet utse
en ställföreträdare från det egna multipeldistriktet. Vederbörande skall ha samma
rättigheter som den person han/hon representerar.
Lion, som tillhör en lionsklubb i något av de nordiska multipeldistrikten, kan deltaga i
samarbetsådets rådsmöten med yttranderätt.
Rådet ska arbeta efter Lions Clubs Internationals stadgar.
§2
Till ordförande för rådsmötet ska väljas en tidigare guvernör som är medlem i en
klubb i det multipeldistrikt där mötet arrangeras. Valet görs av multipeldistriktets
guvernörsråd. Ordföranden har ingen särskild rösträtt.
§3
Rådet samlas till ordinarie rådsmöte (NSR-möte) i januari.
Extra sammanträde får hållas om synnerliga skäl föreligger och alla guvernörsråd är
eniga om detta.
§4
Vid frågor som gäller ekonomi och enhetligt nordisk uppträdande utåt, har varje
medlemsland en röst. För att ett sådant beslut ska vara bindande krävs det att alla
fem multipeldistrikt är eniga. Detta gäller också ändringar i denna arbetsordning och
frågor om eventuell upplösning av NSR.
§5
Vid röstning i övriga frågor har varje medlem av rådet en röst. Enkel majoritet gäller
för beslut. Vid lika röstetal faller förslaget.
§6
Ordförandena för multipeldistriktens guvernörsråd bildar den samnordiska CCgruppen.
CC-gruppen är ansvarig för arbetet inom NSR. Den arbetar aktivt för att gällande mål
och strategier för NSR:s verksamhetsområde tillämpas vid varje tillfälle och så att det
nordiska samarbetet inom lionsrörelsen i största möjliga utsträckning blir mål- och
resultatorienterat.
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Ordförande i CC-gruppen är guvernörsrådets ordförande i det land där NSR-mötet
arrangeras.
§7
CC-gruppens beredande organ är arbetsutskottet (NSR-AU).
NSR-AU ska förbereda rådsmötet, ha hand om rådets ekonomi och sekretariat samt i
övrigt utföra de uppgifter som CC-gruppen beslutar.
NSR-AU består av en representant från varje multipeldistrikt. Representanten i NSRAU ska vara en PDG eller kommittéordförande (t.ex. tidigare eller sittande MD IRC
eller YED) som har erfarenhet av NSR:s arbete.
Ordförande i NSR-AU är ledamoten från det land där NSR-rådsmötet arrangeras.
Sekreterare är ledamoten från det land som ska arrangera nästkommande NSRmöte.
NSR-AU:s ordförande deltar i CC-gruppens novembermöte samt mötet under det
ordinarie årsmötet på NSR:s bekostnad.
§8
Endast sådana ärenden som har föreslagits av ett guvenörsråd får behandlas av
rådsmötet.
Förslag ska sändas till AU:s ordförande senast den 20 november under kalenderåret
före rådsmötet.
Förslag om ändring av arbetsordningen och upplösning av samarbetsrådet skall
sändas till AU:s ordförande i så god tid att denne kan översända dem till samtliga
guvernörsråds ordföranden minst 3 månader innan nästkommande ordinarie
rådsmöte. Före vidaresändning behandlar AU ärendet på sitt eget möte.
§9
Vid rådsmötet ska följande ärendelista följas
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justerare
4. Fastställande av röstlängd
5. Anmälan av övriga ärenden
6. Godkännande av ärendelistan
7. Uppföljning av ärenden från tidigare rådsmöten
8. Presentation av föregående års bokslut och revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års NSR-funktionärer
10. Beslut om kommande års budget
11. Valärenden
12. Samnordiska projekt
12.1. Slutrapporter och bokslut över avslutade projekt
12.2. Statusrapporter över pågående projekt
12.3. Presentation av förslag till nya projekt samt beslut
13. Rapport från gruppdiskussioner om årets tema samt beslut om resolution
14. Rapporter från årets seminarier samt beslut om resolutioner
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15. Andra förslag till projekt/aktiviteter
16. Presentation av nordiska kandidater till poster inom internationella styrelsen
17. Presentation av kommande rådsmöten
18. Övriga ärenden
19. Mötet avslutas

§ 10
Alla medlemsländer deltar i rådsmötet med mandat från sina respektive
riksmöten/årsmöten.
§ 11
Varje medlemsland har rätt att besluta om utträde ur NSR. Meddelande om utträde
skall skickas till ordföranden för CC-gruppen omgående efter det att beslutet fattas.
Utträdet gäller från och med den 1 juli året (kalenderåret) efter det att beslutet
fattats.
§ 12
Ett multipeldistrikt kan efter ansökan återinträda i NSR under forutsättning att alla
medlemsländer är eniga.
§ 13
Förändringar till denna arbetsordning skall först behandlas av NSR-AU-gruppen, som
sänder förslaget till CC-gruppen. CC-gruppen sänder förändringar till godkännande
på ordinarie rådsmötet i januari.
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