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Vedtekter 
Humanity First Norge 
Org nr. 976548981 
 

§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn skal være Humanity First Norge og kan heretter bli referert til som foreningen eller 
HFN. 

§ 2 Foreningens kontor 
Foreningens forretningskontor er i Oslo. 

§ 3 Foreningens formål 
Foreningen skal fungere som en gren av den internasjonale Humanity First som heter Humanity First 
International og kan heretter bli referert til som HFI og skal strebe etter å fremme HFIs mål i hele 
Norge. Foreningen skal være landsomfattende. 

Foreningens visjon er å bidra til å styrke de vedtatte universelle menneskerettighetene slik at ethvert 
menneske i verden kan leve med verdighet. 

Foreningen tror på at alle mennesker har like rettigheter til liv med verdighet, fri for frykt, forfølgelse, 
sult og nød. Foreningen skal arbeide for å eliminere de menneskelige lidelsene med økonomiske og 
menneskelige ressurser. Hjelpen skal ytes til ethvert menneske i nød uavhengig av hudfarge, kaste, 
landbakgrunn, sosial, politisk eller religiøs tilhørighet. 

Foreningens mål er: 

a) Å promotere veldedighet og arbeide for å bedre levekår for mennesker i Norge og hele verden. 

b) Gi økonomisk hjelp, husly, legehjelp, rettshjelp, og annet praktisk bistand til mennesker i nød som 
er rammet av krig, politiske- og religiøse konflikter, forfølgelse, naturkatastrofer, eller som følge av 
manglende sosial og økonomisk utvikling i sine hjemland. 

c) Å bidra til utvikling av kunnskap og læring. 

Ingen del av foreningens fortjeneste skal være til fordel for eller tildeles selskapets medlemmer, 
offiserer eller andre privatpersoner. Foreningen skal derimot kunne bruke midler til å betale 
kompensasjon for tjenester som ytes og til å betale for kostnader som bidrar til å fremme formålene 
nevnt ovenfor. 

§ 4 Medlemskap 
Medlemmer skal bestå av tilhengere av formålene og målene som foreningen fremmer. Det skal 
tilstrebes å få medlemmer over hele landet. 

Medlemmer må betale en årlig kontingent på NOK 100. 
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§ 5 Styret og ledelse 
Styret skal bestå av minst 5 medlemmer. 

Signaturrett i foreningen er styrets leder alene. 

Styreleder skal være den til enhver tid valgte/oppnevnte lederen for Ahmadiyya Muslim Jama’at 
Norge. Øvrige styremedlemmer skal nomineres blant foreningens medlemmer. Det er det sittende 
styre som skal vurdere behovet for endring i styret og eventuelle endringer vedtas med et flertall. 
Vedtaket skal presenteres til HFI for orientering. 

Styret skal ved et flertallsvalg stemme fram en generalsekretær og en finanssekretær fra styrets 
medlemmer. 

Det skal være minst 4 styremøter årlig. Vedtak gjøres med ordinært flertall. Innen 30. juni hvert år 
skal årsregnskapet for kalenderåret avsluttet 31. desember godkjennes. 

Styre skal opprette ledergrupper etter behov. Enhver leder for gruppene skal rapportere til styret. 
Ledergruppene skal implementere forslag, regler og prosjekter som blir godkjent av styret. 

Følgende ledergrupper skal etableres som et minimum: 
- Leder: generell ledelse og koordinering 
- Økonomi: bokføre regnskapet løpende og rapportere til finanssekretær i styret 
- Innsamling: arbeide for innsamling av midler, både kontingent og gaver 
- Operasjon: implementere prosjekter samt opprette en medisinsk gruppe som jobber for å finne 
kompetente deltakere til prosjekter 
- Markedsansvarlig: arbeide for å fremme foreningens navn og formål utad 
- Administrasjon: gjennomføre øvrige administrative oppgaver 

§ 6 Vedtektsendringer 
Endringer i vedtektene skal vedtaks med 2/3 flertall i styret. 

§ 7 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen må vedtas med 2/3 flertall i styret. 

Ved oppløsningen av foreningen skal ressursene og midlene bli distribuert til HFI og til formål som 
bestemmes av HFI. 

Oslo, 1. november 2016 

 


