Nuvarande text.
§15 Distriktsvalnämnd
-

-

Distriktsvalnämnden (DVN) utses av distriktguvernören och ska bestå av en
ordförande (DVNO) och högst fyra (4) ledamöter. Ledamöterna i
distriktsvalnämnden bör utses med en geografisk fördelning i distriktet.
Ledamot väljs på ett år och får väljas om. Den ledamot som väljs som
ordförande väljs på ett år.

Nomineringstid.
-

-

-

En klubbs nomineringar av kandidater till poster som ska tillsättas av
Riksmötet eller guvernörsrådet (GR) ska inges till riksvalnämnden med kopia
till distriktsvalnämnden senast 31 december året före det år då valet ska ske.
DR ska genom DVN ska yttra sig över nomineringar till riksvalnämnden senast
31 januari det året valet ska ske.
En klubbs nominering till post som väljs av distriktsmötet ska vara
distriktvalnämndens ordförande tillhanda senast den 31 december året före
det år då valet ska ske. Distriktsmötet får besluta att nominering till poster
inom distriktet får göras fram till ett senare datum.
Distriktsmötet får, om det vid distriktsmötet inte finns någon nominerad
kandidat till en post, ge distriktsrådet i uppdrag att söka kandidat och utse
lämplig lionmedlem till uppdraget.

Ny text
§15 Distriktsvalnämnd
-

-

Distriktsvalnämnden (DVN) utses av distriktguvernören och ska bestå av en
ordförande (DVNO) och högst fyra (4) ledamöter. Ledamöterna i
distriktsvalnämnden bör utses med en geografisk fördelning i distriktet.
Ledamot väljs på ett år och får väljas om. Den ledamot som väljs som
ordförande väljs på ett år.

Nomineringstid.
-

-

-

En klubbs nomineringar av kandidater till poster som ska tillsättas av
Riksmötet eller guvernörsrådet (GR) ska inges till riksvalnämnden med kopia
till distriktsvalnämnden senast 31 december året före det år då valet ska ske.
DR ska genom DVN ska yttra sig över nomineringar till riksvalnämnden senast
31 januari det året valet ska ske.
En klubbs nominering till post som väljs av distriktsmötet ska vara
distriktvalnämndens ordförande tillhanda senast den 31 mars det år då valet
ska ske. Distriktsmötet får besluta att nominering till poster inom distriktet får
göras fram till ett senare datum.
Distriktsmötet får, om det vid distriktsmötet inte finns någon nominerad
kandidat till en post, ge distriktsrådet i uppdrag att söka kandidat och utse
lämplig lionmedlem till uppdraget

