
VEDTEKTER  

 

FOR  

 

UNICEF-KOMITEEN I NORGE 

 

(Stiftet 4. juni 1954) 

 

 

§1  NAVN OG FORETAKSREGISTRERING 

UNICEF-komiteen i Norge er registrert som forening i 

Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 961 331 846. 

Foreningens formelle navn er UNICEF-komiteen i Norge. 

Virksomheten drives under navnet UNICEF Norge. 

 

§2  FORMÅL  

UNICEF-komiteen i Norge er nasjonalkomité for De Forente 

Nasjoners Barnefond (United Nations Children’s Fund - 

UNICEF) og har som formål: 

a) å være det ikke-statlige kontaktorgan for UNICEF i Norge; 
b) å drive opplysningsvirksomhet om UNICEF og UNICEFs  

     arbeid; 

c)  å arbeide for å skape menneskeverdige levekår for alle barn i 

verden ved å skaffe UNICEF midler til dette arbeidet gjennom 

statlige og private bidrag; 

d) å være rådgiver for statsmyndighetene i spørsmål som blir 

forelagt foreningen; 

e) å arbeide for og med UNICEF innenfor rammen av de avtaler 

som gjelder mellom UNICEF-komiteen og UNICEF. 

 

§3  MEDLEMMER OG RÅDGIVENDE OBSERVATØRER 

Landsomfattende foreninger og organisasjoner som ønsker å 

medvirke til UNICEF-komiteens målsetting kan tas opp som 

medlemmer dersom UNICEF-komiteen ikke finner at ansøkende 

medlem utøver eller har intensjon om å utøve tilsvarende 

virksomhet som UNICEF eller UNICEF-komiteen. Også 

enkeltpersoner kan opptas som medlemmer dersom de viser 

særlig interesse for UNICEFs arbeid, og de ikke virker for 

konkurrerende virksomheter til UNICEF eller UNICEF-

komiteen. 

Statlige organer kan gis adgang til å oppnevne rådgivende 

observatører med personlig vararepresentant. Rådgivende 

observatører har utelukkende uttalelsesrett på årsmøter og 

medlemsmøter. 

Hver medlemsorganisasjon oppnevner en representant med 

personlig vararepresentant. Kun én oppnevnt representant for 

hvert medlem kan stemme på årsmøtet.  

 

 

§4   ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE 

4.1  Generelt 

UNICEF-komiteens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært 

årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.  

Årsmøtet og medlemsmøtene ledes av presidenten.  

Gyldig valg og vedtak på årsmøtet forutsetter simpelt flertall av 

de tilstedeværende medlemmer. Ved like utfall har presidenten 

dobbeltstemme.  

Senest 2 uker etter årsmøtet sendes årsmøte-protokoll til 

medlemmene. 

 

4.2  Innkallingen 

Minst tre uker før dato for årsmøte sendes skriftlig innkalling 

med fullstendig saksliste og alle sakspapir til alle foreningens 

medlemmer.  

 

4.3  Saker til behandling på årsmøtet 

Medlemmer, generalsekretær og styret kan legge frem forslag til 

saker som skal behandles på årsmøtet. Forslagene til ordinært 

årsmøte må være styret i hende senest 15. mars. 

Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte: 

a) årsberetning, 

b) årsregnskap, revidert av statsautorisert revisor, 

c) årsbudsjett, 

d) fastsetting av medlemskontingent, 
e) opptak av nye medlemsorganisasjoner, enkeltmedlemmer og 

observatører 

f) valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar, 

g) fastsettelse av styrehonorar samt dekning av utgifter 

h) eventuelle innkommende saker, 

i) valg av kandidater til styret og valgkomite.  

 

Så langt det er mulig tilstrebes en rimelig kjønnsfordeling, og at 

både organisasjoner og enkeltmedlemmer er representert. 

 

Foruten de saker som er spesifisert ovenfor, kreves 

årsmøtevedtak i følgende tilfeller: 

a) gyldig vedtektsendring forutsetter totredjedels flertall av de 

tilstedeværende medlemmer på årsmøtet, og forslaget til 

vedtektsendringen må følge innkallingen til årsmøtet; 

b) inngripende beslutninger. 

 

Årsmøteprotokollen underskrives av to av de tilstedeværende. 

 

4.4 Det avholdes medlemsmøte i organisasjonen når det er 

formålstjenlig. 

 

 

§5  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst 5 av 

komiteens medlemmer skriftlig ber styret om dette. Blant disse 5 

skal minst 3 være organisasjoner. Ekstraordinært årsmøte skal 

senest berammes til 1 måned etter at man har mottatt det 

nødvendige antall skriftlige henvendelser. Innkallingen skal være 

skriftlig og sendes senest en uke før møtet finner sted. 

Kun de saker som forårsaker det ekstraordinære årsmøtet og som 

er nevnt i innkallingen, kan behandles på ekstraordinært årsmøte. 

 

§6  STYRET 

Styret velges av årsmøtet og er sammensatt av: 

1. President 

2. Visepresident 

3. 5 komitemedlemmer 

 

Presidenten er styrets leder. Valget av styret gjelder for 2 år, dog 

slik at 3-4 stiller til valg hvert år. Kandidatene har anledning til å 

stille til gjenvalg inntil 3 ganger. 

 

Styret er ansvarlig for følgende oppgaver i UNICEF-komiteen; 

a) forberede saker for årsmøtet; 
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b) innkalle til årsmøte; 
c) fatte endelig beslutning om ansettelse og avslutning av 

arbeidsforhold for generalsekretær i UNICEF-komiteen; 

d) inneha det overordnede ansvaret for UNICEF-komiteens 

     alminnelige forvaltning, herunder personal-, instruksjons- 

     og kontrollansvar for administrasjonen               

e) påse at UNICEF-komiteen i Norges juridiske og økonomiske 

avtaler med UNICEF, andre organisasjoner, selskaper og 

personer blir overholdt; 

f) påse at UNICEF-komiteens planer og strategier er 

hensiktsmessige og følges 

Gyldig vedtak i styret forutsetter at minst 4 medlemmer er 

tilstede. Møtet ledes av presidenten. Styremøter holdes 4-6 

ganger pr år, og innkalling sendes minst en uke før møtet finner 

sted. Det føres protokoll fra hvert styremøte, som undertegnes av 

styrets medlemmer.  Komiteen skal løpende orienteres om styrets 

og administrasjonens arbeid. 

  

§7 PRESIDENTEN OG VISEPRESIDENTEN 

Presidentens oppgaver foruten å lede styret og årsmøtet er å følge 

opp generalsekretær, gjennomføre medarbeidersamtaler samt 

være diskusjonspartner og støttespiller for generalsekretær i 

administrasjonens løpende drift. Visepresidenten overtar 

presidentens oppgaver for det tilfellet at presidenten melder 

frafall. 

 

§8 GENERALSEKRETÆR 

Generalsekretæren leder det daglige arbeidet i UNICEF-

komiteen, forbereder styresaker og er administrasjonens leder. 

Generalsekretæren har signaturrett for UNICEF-komiteen.  

 

§9 ADMINISTRASJONEN 

Administrasjonen forestår det praktiske arbeidet for UNICEF-

komiteen, og utøver virksomheten i samsvar med det årsmøtet og 

styret bestemmer.  

 

§10 FRIVILLIGHETSKORPS 

Dette består av frivillige enkeltpersoner som i kraft av sine 

kvalifikasjoner kan delta i oppgaver som krever en større innsats. 

Frivillige er ikke medlemmer i komiteen, men kan engasjeres 

blant medlemsorganisasjonene, enkeltmedlemmer og andre 

interesserte. 

 

§11 VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen velges på årsmøtet og består av 3 medlemmer. 

Valgkomite velges for 1 år. Valgkomiteen konstitueres seg selv. 

Komiteens innstilling bør fortrinnsvis sendes ut sammen med 

årsmøteinnkallingen. 

 

Valgkomiteen forbereder valgene til ordinært årsmøte.  Forslag 

til kandidater føres opp på liste som sendes ut til medlemmene 

sammen med innkalling til ordinært årsmøte. 

 

 

§12 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON 

Utmeldelse av UNICEF-komiteen må skje skriftlig før 15. mars. 

Eventuelle eksklusjonssaker skal forberedes av styret, og legges 

frem for årsmøtet. Eksklusjon krever to tredjedels flertall av de 

tilstedeværende medlemmene på årsmøtet. 

 

Eksklusjonsgrunner kan for eksempel være følgende: 

a) medlemmet har overtrådt en eller flere av bestemmelsene i  

     UNICEF-komiteens vedtekter eller 
b) medlemmet har opptrådt på en måte som motvirker UNICEF-

komiteens formål. 

 

 

§13 OPPLØSNING AV UNICEF-KOMITEEN 

Oppløsning av UNICEF-komiteen kan bare vedtas på et årsmøte 

som er innkalt med kun dette punktet på dagsorden. Oppløsning 

krever to tredjedels flertall av de tilstedeværende medlemmene. 

Ved oppløsning av UNICEF-komiteen skal midlene som er igjen 

etter nødvendig avsetning til dekning av pensjoner og andre 

forpliktelser, gis til UNICEF eller brukes på en måte som 

fremmer UNICEFs formål. Dette avgjøres av årsmøtet.  

 

 

Oslo, 27. mai 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


