
Vedtekter for Hjertebarna Filippinene  

§1 Formål:  

Hjertebarna Filippinene er en frivillig organisasjon som arbeider for å bedre hverdagen 

til gatebarn i Manila, Filippinene.  

§2 Foreningens oppgaver:  

Hjertebarna Filippinene sine oppgaver er å kunne gi utdannings muligheter og gi støtte 

til barn i form av næring og klær ved hjelp av folk i Norge.  

Bidra til en bedre hverdag for gatebarn. 

Samarbeide med andre frivillige organisasjoner både her i Norge og i Manila. 

Organisere aktiviteter og prosjekter for både barn og familie i Norge og i Manila.  

§3 Medlemskap og kontingent:  

Hjertebarna Filippinene er åpent for alle i Norge uten å ha stemmerett eller andre 

rettigheter.  

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis.  

§4 Årsmøtet:  

Årsmøte blir holdt hvert år i August måned og foreningens høyeste myndighet. Styret 

kaller inn for et års møte med en måneds forvarsel direkte til medlemmene. Forslag 

som skal behandles på̊ møte må̊ være tilsendt to uker før årsmøte. Sakliste må̊ være 

tilgjengelig for medlemmene en uke før.  

Alle medlemmer har adgang til møte.  

På̊ årsmøte kan ikke saker som ikke står oppført behandles. Andre saker kan behandles 

og avgjøres når 2/3 fremmøte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse 

med godkjenning av sakslisten.  



Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Skal flere velges ved 

samme avstemning, må̊ stemmesedlene innholdet det antall forskjellige kandidater 

som det skal velges ved vedkommende avstemning. Hvis stemmesedlene er blanke 

eller som ikke inneholder foreslåtte kandidater, teller ikke og anses som ikke avgitt.  

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 

oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd 

flest stemmer. Er ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

Årsmøte skal:  

1. Behandle Hjertebarna Filippinene årsmelding  

2. Behandle Hjertebarna Filippinene regnskap  

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent  

5. Vedta Hjertebarna Filippinene budsjett  

6: Velge:  

A.) Leder 

B.) Styremedlemmer  

§5 Ekstraordinært årsmøte:  

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst 1/3 av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det.  

Det innkalles på̊ samme måte som ordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel.  

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 

kunngjort i innkallingen.  



§6 Styret:  

Hjertebarna Filippinene ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret består av leder, 2 styremedlemmer og inntil 3 varaer. Styret velges hvert 2 år 

med mulighet for gjenvalg.  

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det.  

§7 Styrets oppgaver:  

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 Hjertebarna Filippinene økonomi i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere Hjertebarna Filippinene utad.  

§8 Organisasjonsledd:  

Hjertebarna Filippinene kan opprette lokallag eller grupper. Disse kan ledes av 

oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Hjertebarna Filippinene årsmøte eller 

styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper og hvordan disse skal organiseres.  

Lokallag eller grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Hjertebarna 

Filippinene utad uten styrets godkjennelse.  

§9 Oppløsning:  

Oppløsning av Hjertebarna Filippinene kan bare behandles på̊ ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 

senere. For et oppløsningen skal skje må̊ vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  



§10 Endring av vedtektene:  

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på̊ ordinært eller ekstraordinært årsmøte 

etter å ha vært på̊ saks listen, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

 


