SÆRLOV FOR LEIR NR. 13 NORDLAND
§1
Leiren holder sine møter 1. mandag i hver måned, utenom månedene juni, juli og
august. Kunngjøring av møtene skjer ved ½-årlig terminlister.
Forandringer i terminlisten eller innkalling til ekstramøte kunngjøres medlemmene
med minst 14 dagers varsel. På det ekstraordinære møtet kan bare behandles de saker
som har foranlediget innkallelsen. Jfr. Lov for Leire §4-3.
§2
Under leirmøtene skal det i forværelse finnes oppslått en fortegnelse over leirens
embedsmenn og alle nevnder.
Navnet på de brødre som blir kallet, refereres min. 2 mnd. før opptak.
§3
I tillegg til de foreskrevne embetsmenn, utnevnes inspektørs assistent. Inspektør og
insp. Ass. skal sørge for at leiren er ferdig til bruk senest 1 time før den fastsatte
møtetid.
Alle embedsmenn skal møte senest 15 minutter før fastsatt møtetid. Forfall av valgte
embedsmenn meldes til HP og utnevnte embedsmenn til 2.HM, om mulig senest
dagen før møtet. Den som har forfall, skal fortrinnsvis selv sørge for stedfortreder.
§4
Sekretær lager liste over patriarker som ikke har DKP grad og legger denne ut i
forværelset som en kontroll med tanke på gradstildelinger. Patriarkene er selv
ansvarlig for å krysse seg av på denne liste og må ha møtt i minst halvparten av
mulige møter for å få tildelt høyere grad. Insp. legger ut protokoll for besøkende
patriarker.
§5
Ved opptakelse og forfremmelse er antrekket galla. Likeså ved festlige anledninger i
h.h.t. Sirkulære side 113 Ved andre møter benyttes vanlig logeantrekk.
§6
Medlemskontingent betales forskuddsvis, og senest innen 15. februar, med det beløp
som til enhver tid er fastsatt av leiren og godkjent av DSS. Gradsgebyrene er de som
til enhver tid er fastsatt av Storlogen. Ved opptak i vårterminen betales kontingent for
ett helt år og ved opptak i høstterminen betales kontingent for ett halvt år.
§7
I tillegg til de nevnder som er fastsatt i lov for leire, kan leiren ha
en festnevnd bestående av inntil 6 medlemmer., utnevnt av HP.

Alle nevnder, med unntak av Revisjonsnevnden, gir hvert år før januarmøte skriftlig
beretning til sekretær over sin virksomhet i det forutgående år. Revisjonsnevndens
årsrapport refereres i tilknytting til regnskapet i h.h.t. Lov for Leire §10-5
§8
Skattmester disponerer ikke noen kontantbeholdning. Alle innbetalinger som evnt.
mottas kontant settes umiddelbart inn på leirens bankkonto. Ved eventuelle kontante
oppgjør for kjøp av varer og tjenester, skal Skm. umiddelbart før betaling finner sted,
ta ut beløpet fra leirens bankkonto.
§9
Ved kunngjøring av leirens møteprogram skal benyttes en bestemt kode:
Møter i Patriarkgraden
P
Møter i Den Gyldne Leveregels Grad
DGL
Møter i Den Kongelige Purpur Grad
DKP
Ved opptagelse og forfremmelse tilføyes +
Ekstramøte
X
Festleir
F∆
Foredrag
Fd.
Installasjon av embedsmenn
EI
Instruksjon
Instr.
Leir
∆
Nominasjon
N
Valg
V
Viktig møte
XX
§10
Varamenn for utnevnte embedsmenn utnevnes etter samme regler som ved ordinære
utnevnelser.
§11
Forandringer og tilføyelser til disse vedtekter kan foreslås i ordinært møte hvor minst
5 godtstående medlemmer av DKP-grad er tilstede. Etter skriftlig kunngjøring til
stemmeberettigede medlemmer behandles forslaget i det derpå følgende møte. For å
være vedtatt må minst ⅔ av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer ha stemt
for . Enhver endring av Særloven skal i h.h.t. Lov for Leire §1-4 godkjennes av Stor
Sire.
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