LOGO (hvis dere har det)
Navn på organisasjonen
Vedtatt på stiftelsesmøte …………………… (sted og dato)
1. Organisasjonens navn
2. Formål
Hva skal organisasjonen jobbe for? Hva er den overordna målsettingen?
Vær generell og ikke ha med mange detaljer. Husk at vedtektene skal gjelde i mange år.

3. Oppgaver
Skriv generelt om hva organisasjonen skal gjøre. Kurs, seminar, samtalegrupper, drive
politisk påvirkning el.l ..

4. Medlemskap og kontingent
Hvem kan bli medlem i organisasjonen? Personer / organisasjoner? Er det noen kriterier eller
kan hvem som helst melde seg inn? Kan man være vanlig medlem, familiemedlem,
støttemedlem?
Forslag: Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

5. Stemmerett og valgbarhet
Forslag: Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
6. Årsmøte
Årsmøtet er ………….. (organisasjonens) høyeste myndighet.
Forslag: Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april måned. Styret har ansvaret for å sende
ut skriftlig innkalling senest 1 måned i forkant. Forslag som skal behandles skal være sendt
styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest 1 uke før årsmøtet.
Alle organisasjonens medlemmer kalles inn med møte- og stemmerett. Årsmøtet kan også
invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og
stemmegivning kan / kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak
for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt.
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmeldingen
2.
Behandle regnskapet
1

3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontingenten
5.
Vedta budsjettet
6.
Velge:
a. styremedlem(mer)
b. valgkomite

7. Ekstraordinære årsmøter
Forslag: Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av
de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme
regler som for ordinære årsmøter
8. Styret
……………… (organisasjonen) ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styremedlemmer og vara velges for en periode på 2 år.
Styret skal:
1.
Iverksette årsmøtets bestemmelser
2.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse
3.
Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomien og eiendeler
4.
Representere ………………… (organisasjonen) utad
Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet
har styreleder dobbeltstemme.
9. Vedtektsendringer
Forslag: Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter
å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

10. Oppløsning av organisasjonen
Forslag: Oppløsning av ……………… (organisasjonen) kan bare behandles på ordinært
årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært
årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3
flertall. Ved oppløsning vil eventuell eiendom og penger gis til en organisasjon med liknende
formål.
Det regnes ikke som oppløsning om organisasjonen slår seg sammen med andre.
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