
 
ARTIKEL X 

Konfliktlösningsförfarande på klubbnivå 
 
Moment 1. KONFLIKTLÖSNING SKALL SKE ENLIGT FÖLJANDE PROCEDUR. 
 
Alla konflikter som uppstår mellan medlem/medlemmar eller mellan tidigare medlem/ 
medlemmar och klubben eller tjänsteman i klubben, avseende medlemskap, tolkning 
av, brott mot eller tillämpning av klubbens stadgar och arbetsordning, uteslutning av 
medlem från klubben eller annat internt ärende i klubben, vilket inte kan lösas 
tillfredsställande på annat sätt, skall avgöras genom konfliktlösningsåtgärder. 
Tidsgränser som specificeras i denna procedur kan förkortas eller förlängas av 
distriktsguvernören, medlare eller den internationella styrelsen (eller av denna utnämnt 
ombud) under förutsättning att det finns god grund för detta. Alla parter i alla konflikter 
underkastade denna procedur skall inte vidta några administrativa eller juridiska 
åtgärder under denna konfliktlösningsprocess. 
 
Moment 2. BEGÄRAN OM KONFLIKTLÖSNING OCH REGISTRERINGSAVGIFT. 
 
Varje part i konflikten kan hos distriktsguvernören skriftligen anhålla om att konflikt-
lösningsåtgärder sätts in. Anhållan om konfliktlösningsåtgärder måste sändas till 
distriktsguvernören inom trettio (30) dagar efter det att medlemmen hade vetskap om, 
eller borde ha haft vetskap om, den händelse på vilken anhållan baseras. Varje distrikt 
kan fastställa om en registreringsavgift skall betalas för att ansöka om konflikt-
lösningsåtgärder i enlighet med denna procedur. Sådan registreringsavgift måste 
beslutas genom majoritetsomröstning i distriktsrådet före det att registreringsavgift kan 
uttas av sökande. Avgiften får ej uppgå till mer än USD 250,00 eller dess motvärde i 
lokal valuta och skall betalas till distriktet. Alla kostnader som ådras i samband med 
denna konfliktlösningsprocedur skall betalas av distriktet, såvida inte annan policy i 
distriktet säger att alla kostnader som ådras i samband med denna konflikt-
lösningsprocedur skall betalas av till lika stor del av parterna i konflikten. 
 
Moment 3.  VAL AV MEDLARE. 
 
Distriktsguvernören skall inom femton (15) dagar efter mottagandet av begäran om 
konfliktlösning utse en medlare med uppgift att lösa konflikten. Medlaren skall vara en 
före detta distriktsguvernör som har fullgjort sina skyldigheter, medlaren skall vara 
medlem i en klubb som fullgjort sina skyldigheter i samma distrikt där konflikten har 
uppstått, men kan inte vara medlem i en klubb som är part i konflikten. Medlaren måste 
dessutom vara opartisk i den uppkomna konflikten och får inte ha någon lojalitet till 
någon part i konflikten. Den utsedda medlaren skall godkännas av parterna och 
distriktsguvernören skall införskaffa en skriftlig och undertecknad bekräftelse från 
parterna, vilken intygar att den utsedda medlaren accepteras. I de fall en utsedd 
medlare inte accepteras av en part måste denna part till distriktsguvernören lämna in en 
skrivelse, vilken specificerar alla de skäl till att medlaren ej accepteras. Om distrikts-
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guvernören, efter eget godtycke, anser att partens skrivelse på ett tillfredställande sätt 
utvisar att den utsedda medlaren saknar neutralitet i frågan skall distriktsguvernören 
utse en ny medlare enligt ovan. Efter utnämning har medlaren alla lämpliga och 
nödvändiga rättigheter att lösa eller att besluta i konflikten i enlighet med denna 
procedur. 
 
 
Moment 4. MEDLINGSMÖTEN OCH BESLUT AV MEDLAREN. 
 
Efter utnämning skall medlaren kalla parterna till ett möte med syfte att lösa konflikten. 
Mötet skall genomföras inom trettio (30) dagar efter det att medlaren har utsetts. 
Medlarens syfte skall vara att komma fram till en snabb lösning av konflikten och en 
uppgörelse i godo. Om förlikning inte kan komma till stånd har medlaren rätt att fatta 
beslut i frågan. Medlaren skall offentliggöra sitt beslut skriftligen inom trettio (30) dagar 
efter det datum parternas första möte genomfördes och beslutet är slutgiltigt och 
bindande för samtliga parter. En kopia av det skriftliga beslutet skall skickas till samtliga 
parter, distriktsguvernören och, efter begäran, den juridiska avdelningen vid det 
internationella huvudkontoret. Medlarens beslut måste ha fattats i enlighet med de 
internationella, multipeldistriktets och distriktets stadgar och arbetsordning samt den 
internationella styrelsens policy. Beslutet står under överinseende av och kan komma 
att granskas av den internationella styrelsen enligt gottfinnande av den internationella 
styrelsen eller av denna utsett ombud. 
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