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1. Formål og virkemidler 

1.1. Organisasjonen har som formål og med høye ansvarlig etiske krav å drive 
hjelpearbeid spesielt til fordel for mindre velstående barn i byen Cebu og de 
omkringliggende områdene, Filippinene. 

1.2. Organisasjonen skal være en underorganisasjon til hovedorganisasjonen Young 
Future - Healthcare and Education Foundation Inc., som har sitt sete i Cebu, 
Filippinene. 

1.3. Organisasjonen skal, for å oppnå sitt formål, blant annet samle inn penger og 
medisinsk utstyr, og potensielt drive salg av varer til inntekt for virksomhet 
relatert til prosjektene på Filippinene. 

1.4. Alle innsamlede midler skal overføres til hovedorganisasjonen Young Future - 
Healthcare and Education Foundation Inc., som deretter fordeler hjelpen til barna. 
Minst 90 % av alle innsamlede midler skal til barna og maksimalt 10 % skal brukes 
på administrative kostnader. 

1.5. Organisasjonens styre har sitt sete i Skien. 

1.6. Organisasjonens navn skal være «Young Future - Healthcare and Education 
Foundation» 

 

 

2. Medlemskap 

1.1. Som medlem kan vedtas en søker som forplikter seg til å følge organisasjonens 
vedtekter og beslutninger og bidra til realisering av organisasjonens formål. 

1.2. Søknaden om oppføring som medlem prøves av styret eller av den styret 
oppnevner. 

1.3. Hvert medlem må betale den lovpålagte medlemsinnsatsen (medlemsinputen) og 
den medlemsavgiften generalforsamlingen har bestemt.  

1.4. Medlemskontingenten er satt til kr. 200. 



1.5. Et medlem som bryter vedtektene eller som åpenlyst skader organisasjonen eller 
motarbeider dennes interesse eller formål kan av styret utestenges/ekskluderes fra 
organisasjonen. Et utestengt/ekskludert medlem kan klage utestengingen til 
generalforsamlingen, ved å rapportere dette til styret innen en måned fra 
meldingen om utestengingen/ekskluderingen er gitt. 

 

 

3. Styret 

1.1. Styret skal bestå av minst tre og maksimalt ti styremedlemmer. Styremedlemmene 
velges av generalforsamlingen for tiden frem til avslutning av neste ordinære 
generalforsamling. 

1.2. Avgang fra styret skjer ved utgangen av det regnskapsåret som kommer rett etter 
den måneden styremedlemmet har meddelt sin avgang, ekskludert eller sluttet av 
andre grunner. 

1.3. Styremedlemmer skal jobbe for organisasjonen og dens formål med høye etiske 
krav. 

1.4. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. Ved likt 
stemmeantall har styreleder utslagsstemmen. 

1.5. Organisasjonens leders utstedte handlinger skal, for å være bindende for 
organisasjonen, undertegnes av to styremedlemmer. 

 

 

4. Relasjon til hovedorganisasjonen 

1.1. Organisasjonen er en autonom og frittstående aktør, men tar hensyn til 
hovedorganisasjonens direktiv og preferanser. 

 

 

5. Økonomi 

1.1. For gransking av organisasjonens årsmelding pluss regnskapene og styrets 
forvaltning velges en revisor ved den ordinære generalforsamling. 

1.2. Organisasjonens regnskapsår er 1. januar – 31. desember. 

1.3. Styret skal levere årsmeldingen til revisor senest en måned før det ordinære 
årsmøte. Denne skal bestå av aktivitetsregnskap, balanseregnskap og 
forvaltningsberetning. 



1.4. Styret håndterer eiendelene i organisasjonen. 

1.5. Årsmeldingen skal publiseres på organisasjonens offisielle hjemmeside. 

 

 

6. Generalforsamlingen 

1.1. Styret innkaller til generalforsamling. Innkallingen til generalforsamling skal 
inneholde oversikt over de sakene som skal behandles. Innkalling skal utstedes 
tidligst fire uker og senest to uker før ordinær generalforsamling og senest en uke 
før ekstraordinær generalforsamling. 

1.2. Innkalling til generalforsamling og andre meldinger skjer gjennom brev med posten 
eller via e-post til samtlige medlemmer. Når innkalling er gått ut til 
generalforsamlingen skal styret umiddelbart underrette revisor om dette. 

1.3. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder fra regnskapsårets 
utgang. Ved ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles: 

• Valg av ordfører for generalforsamlingen og av protokollfører. 

• Godkjenning av de stemmeberettigede. 

• Valg av en referent. 

• Godkjenning av saksliste. 

• Styrets årsmelding, regnskap og revisjonsberetning. 

• Medlemsavgift for kommende virksomhetsår. 

• Valg av styremedlemmer. 

• Valg av revisor. 

• Valg av valgkomitè. 

• Eventuelle endringer i organisasjonens vedtekter. 

 

 

7. Endring av vedtektene 

1.1. Endring av og tillegg til vedtektene behandles av organisasjonens styre og vedtas 
endelig av generalforsamlingen. 

 

 



8. Oppløsning av organisasjonen 

1.1. Om organisasjonen oppløses skal organisasjonens eiendeler tilfalle 
hovedorganisasjonen og deres prosjekt i Cebu, Filippinene. 


