Vedtekter
Sist endret 30. april 2016

Mission Aviation Fellowship

MISSION AVIATION FELLOWSHIP
VEDTEKTER
§1

FORMÅL
MAF vil vise Guds kjærlighet ved hjelp av flyvning og teknologi. MAF vil bringe mat til de sultne, medisiner
og forsyninger til de syke og omsorg og kristen nestekjærlighet til de nødlidende.

§2

ORGANISASJON
MAF Norge er en selvstendig, tverrkirkelig og evangelisk medlemsorganisasjon som er forpliktet på Bibelen
og den apostoliske trosbekjennelse.
Medlem i MAF Norge er man når medlemskontingenten betales. Følgende personer er automatisk medlem
av MAF Norge når de er meddelt dette og ikke har motsatt seg medlemskap: Faste givere,
styremedlemmer og varamedlemmer, ansatte og nåværende og tidligere utsendte for MAF I.
Medlemskap i MAF Norge løper til det sies opp.
MAF Norge ledes av et styre som velges av årsmøtet.
Den daglige ledelse forestås av MAFs administrasjon.
MAF Norge er en del av MAF International (MAFI) og forpliktet av MAF Internationals vedtekter og
medlemsavtale. MAF Norge skaffer ressurser til MAFI og utveksler informasjon og ressurser med MAF i
andre land.

§3

MAF NORGE SØKER Å NÅ SITT MÅL PÅ FØLGENDE MÅTER:
a. Spre informasjon om MAFs virksomhet, behov og muligheter.
b. Rekruttere bønnepartnere
c. Samle inn penger til kjøp og drift av fly, tekniske tjenester, administrative støttefunksjoner og
informasjon om og markedsføring av MAF.
d. Rekruttere piloter, mekanikere og annet teknisk og administrativt personell til tjeneste i MAF
e. Etablere og opprettholde kontakt med myndigheter, kirker, misjons organisasjoner, humanitære
organisasjoner, bedrifter, flyklubber og enkeltpersoner for å informere om MAF og få støtte til arbeidet.
f. Arbeide for å skape et aktivt miljø for flymisjon.

§4

ÅRSMØTE
Årsmøte skal hvert år avholdes innen utgangen av juni. Medlemmer, jfr. §2, har stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel per post eller epost som henviser til årsmøtepapirer på lukket
nettside.

§5

ÅRSMØTETS OPPGAVER
a)

Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg
av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

b)

Velge styre, jfr. § 9.

c)

Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem.
Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.

d)

Velge revisor, jfr. § 11.

e)

Behandle årsberetningen.

f)

Behandle regnskaper med revisjonsberetning
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§6

g)

Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.

h)

Behandle andre saker som står på dagsordenen.

Side 2

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller når
minst 20 % av medlemmene forlanger det. Varselfristen kan nedsettes hvis styret finner det nødvendig.

§7

STYRET
Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.
Leder og nestleder velges ved særskilt valg.
Leder, nestleder og styre velges for 2 år.
Varamedlemmer velges for 1 år.
Varamedlemmer møter fast på styrets møter, med talerett men uten stemmerett, med mindre
styremedlem(mer) har forfall.
Daglig leder i MAF Norge har sete i styret uten stemmerett. Styret eller daglig leder kan til enhver tid be
andre fra administrasjonen delta på styrets møter.
Styret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtektene og innenfor
rammen av norsk lov samt vedtak og retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
Styret fastsetter foreningens budsjett.
Låneopptak og andre større finansielle disposisjoner må bare skje etter enstemmig vedtak i fulltallig styre.
Dersom enstemmighet ikke oppnås kan styrets flertall fremlegge saken for et ordinært eller ekstraordinært
årsmøte.
Styret innkaller til årsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Over styrets møter føres protokoll som godkjennes og undertegnes av deltagende styremedlemmer,
senest på neste møte.
Styret ansetter daglig leder og oppretter eventuelle lønnede stillinger.
Styret kan delegere myndighet til daglig leder.

§8

VALGKOMITÉ
Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet på kandidater til de tillitsverv som årsmøtet skal besette med
unntak av valgkomité.
Valgkomitéen skal i sitt forslag legge vekt på at kandidatene er personer med kristent livssyn, at de samlet
har bred kontaktflate innen norske misjonsorganisasjoner og at flyfaglig og annen ønsket kompetanse er
representert.

§9

REGNSKAP OG REVISJON
Regnskapet føres i tråd med Innsamlingskontrollens retningslinjer og revideres av en registrert eller
statsautorisert revisor, valgt av årsmøtet.

§10

ENDRING AV VEDTEKTENE
MAF Norges vedtekter kan endres ved ¾ flertall i årsmøtet.
Forslag til endringer skal være inntatt i innkallingen.
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§11

Side 3

OPPLØSNING
MAF Norge kan besluttes oppløst ved ¾ flertall etter vedtak om dette i to etter hverandre påfølgende
årsmøter.
I tilfelle oppløsning skal organisasjonens midler overleveres MAF International eller til en eller flere
misjonsorganisasjoner og/eller kirkesamfunn til fortsatt oppfyllelse av MAFs formål og etter årsmøtets
beslutning.

