
Vedtekter i Norsk Bangladesh Fadderforening 

§ 1 

Foreningen er politisk og religiøst uavhengig. 

Foreningens navn er Norsk Bangladesh Fadderforening (Norwegian Bangladesh 

Association ). 
 

§ 2 FORMÅL 

a) Legge forholdene til rette for utdanning av vanskeligstilte barn og unge i Bangladesh. 

b) Formidle utdanningsstipendier til foreldreløse barn og unge i Bangladesh hvorav 2/3 av 

barna bør være jenter.  (I Bangladesh omfatter begrepet ”foreldreløs” i praksis også de som er 

farløse.) 

c) Vekke andre organisasjoners og offentlige institusjoners interesse for arbeid nevnt under 

punkt a) og b). 

 

§ 3 MEDLEMSKAP  

a) Medlemskap er åpent for alle 

b) Hvert medlem betaler en medlemsavgift som dekker minst ett utdanningsstipend, samt et 

bidrag til foreningens administrasjonsutgifter. 

c) Skoleklasser, foreninger, familier og lignende kan også gis medlemskap i samsvar med pkt. 

b). 

Foreningen har 2 kategorier medlemsskap: 

1. Individuelt fadderskap: Utdanningsstipend går til et bestemt barn. 

2. Kollektivt fadderskap: Årlig bidrag til en slumskole 

I tillegg er det anledning å være støttemedlem. 

Medlemsavgiften for den enkelte kategori fastsettes av den årlige Generalforsamlingen. 

 

§ 4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP 

a) Medlemmer skal melde fra skriftlig til foreningens styre dersom de ikke lenger ser seg i 

stand til å yte det avtalte bidrag. 



b) Dersom medlemsavgiften ikke er betalt innen 6 måneder etter betalingsfrist, anses 

medlemskapet som opphørt. 

c) Opptreden til skade for foreningen kan føre til eksklusjon.  Beslutning om eksklusjon fattes 

av styret.  Avgjørelsen kan ankes til Generalforsamlingen og avgjøres der med 2/3 flertall. 

 

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen holdes hvert år innen 1. mai. 

Innkallingen til Generalforsamlingen skjer skriftlig til medlemmene minst 3 (tre) uker i 

forveien, vedlagt styrets beretning, årsregnskap, budsjettforslag og eventuelle forslag til 

endring av vedtektene.  

Generalforsamlingen behandler: 

1. Godkjenning av innkallingen 

2. Valg av protokollfører og 2 (to) personer til å underskrive. 

3. Styrets beretning. 

4. Årsregnskap. 

5. Budsjett 

6. Evt. Forslag til endring av vedtektene 

7. Fastsettelse av medlemsavgiften 

8. Valg av formann, 7 ( syv ) styremedlemmer, 3 (tre ) til valgkomiteen 

9. Godkjenning av revisor. 

10. Eventuelt. 

Saker som ønskes fremmet for generalforsamlingen, må være meddelt styret skriftlig minst 6 

(seks) uker før generalforsamling avholdes. Vedtak krever simpelt flertall når annet ikke er 

fastsatt. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Avstemningen skal være skriftlig dersom det 

foreligger flere forslag. 

Kun medlemskap som hører til kategori 1 og 2 under §3 pkt b gir stemmerett. Hvert 

medlemskap gir en stemme uavhengig av antall utdanningsstipend. Stemme kan kun avgis 

ved personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt. Slik fullmakt skal legges frem for styret 

til godkjenning. 



Ekstraordinær generalforsamling kalles sammen når styret eller 1/6 av de stemmeberettigede 

finner det nødvendig. Innkalling skjer skriftlig med minst 3 (tre) ukers varsel. På 

ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er oppført på dagsorden.   

 

§ 6 STYRET 

Leder og øvrige styremedlemmer velges første gang for 2 (to) år og ved gjenvalg for 1 (ett) år 

ad gangen. 

Styret konstituerer seg selv. 

Styret har ansvar for organisering av en kontordrift som står i forhold til foreningens behov. 

Styret har regelmessige møter, men kan også kalles sammen når formannen eller 2 (to) 

styremedlemmer finner det ønskelig.  Det er beslutningsdyktig når minst 4 (fire) medlemmer 

er tilstede. 

Ved bankuttak av foreningens midler kreves underskrift av 2 (to) styremedlemmer, eventuelt 

av den som av styret er utpekt til å ivareta de daglige betalingstransaksjoner. 

Styrets funksjon er: 

1. Lede foreningens virksomhet. 

2. Sette opp forslag til budsjett. 

3. Utarbeide styrets beretning og årsregnskap for Generalforsamlingen. 

4. Utføre det Generalforsamlingen beslutter. 

 

§ 7 MIDLER 

I særlig presserende saker kan styret utover de disponeringer som er vedtatt av 

Generalforsamlingen, anvende midler etter egen bestemmelse.  Vedtaket må være fattet på 

styremøte av minst 6 (seks) av styrets medlemmer, og skal forelegges første 

Generalforsamling til orientering. 

Når styret opptrer i samsvar med foreningens lover, kan det ikke stilles økonomisk 

ansvarlig for forvaltningen.  

 

§ 8 OPPLØSNING AV FORENINGEN 

Foreningens medlemmer eller styret kan på Generalforsamlingen fremsette forslag om 

oppløsning av foreningen.  Forslaget må være fremsatt og bekjentgjort for alle foreningens 



medlemmer i samsvar med §5.  Oppløsningsvedtaket kan bare vedtas med ¾ flertall på 2 

etterfølgende ordinære Generalforsamlinger. 

  

Ved oppløsning bestemmer Generalforsamlingen hvordan foreningens midler skal 

disponeres i samsvar med foreningens formål. 

  

Pr. 14. april 2005  

   

    


