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VEDTEKTER 

 
1- Navn 

Organisasjonens navn blir Alfalah Scholarship Scheme  
Denne organisasjon blir en søster organisasjon til Alfalah Scholarship Scheme 

Pakistan. 
 

2- Registrering 
Organisasjon skal være registrert i brønnøysundregistrene som veldedighets organisasjon og 

skal følge Norsk lover. 

 

3- Formål 
Vår overordnet formål er utdanning for alle. 

Organisasjon skal hjelpe fattige barn i Pakistan til å ta utdanning. 

Vår mål gruppe er barn som har talent men mangler midler til å ta utdanning på egen hand.  

 

4- Virksomhet 
Samle in midler i Norge og sende til vår søster organisasjon i Pakistan. Dette er et langsiktig 

prosjekt. Vi skal prøve å verve faste givere som skal betale et fast beløp årlig ut i fra antall 

barn vedkommende sponser. Styre skal jobbe aktiv for å verve trofaste og langsiktig tenkende 

givere. Organisasjon er åpent for samarbeid med andre partnere som tenker i samme retning.  

 

5- Organisasjon 
Enhver person som er fast giver for minst et barn blir regnet som medlem. 

Det blir innkalt general forsamling minst en gang i året. 

Åpenhet i hele system skal være et grunnlegende prinsipp. 

 

 Rådgivende Forsamling 
 Rådgivende forsamling skal bestå av 15 personer, som kan være våre medlemmer eller     

eksterne. 

Rådgivere skal ha kompetanse i forhold til vårt formål. 
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Styre 
Styre skal bestå av 5 medlemmer som er 

1-styreleder  2- Nestleder  3-Gen.sekretær  4-Info.sekretær  5-Kasserer  

 

Styrets oppgaver 
Drift av organisasjonen. 

Innkalling av general forsamling. 

Holde informerende og bevisstgjørende, integrerende møter for sine medlemmer. 

Sørge for å gi info til medlemmer om barnas utvikling.  

Lage budsjett og føre regnskap. 

Føre protokoll for hver møte. 

 

 

 

 

 

6- Valg 
Det skal holdes valg etter demokratiske prinsipper. 

Styret velges for 2 års av gangen. 

General forsamling velger Styret. 

 

7- Endringer i vedtekter 
Generalforsamling kan endre og fatte vedtekter med 2/3 dels flertall 

 


