
  VEDTEKTER ISHA DEVELOPMENT COMMITTEE 

§ 1  Organisasjonens navn 

  Organisasjonens navn er Isha Development Committee (IDC). Organisasjonen 

  har kontoradresse i Kristiansand kommune. Org nr er: 987009063 

 

§ 2   Organisasjonens formål 

  Isha Development Committee er en religiøs og politisk nøytral organisasjon 

  basert på frivillighet som har til formål å fremme støtte til barns skolegang i 

  Somalia.  Organisasjonens hovedmål er utdanning. Organisasjonen vil i tillegg 

  arbeide med å bekjempe FGM (Female Genital Mutulation – kvinnelig  

  kjønnslemlestelse) lokalt gjennom kvinnegrupper og   

  holdningsskapende arbeid blant menn.  I dette arbeidet kan skolebygninger 

  fungere som møteplass og informasjonssenter.  

 

§ 3  Medlemskap  

  Alle som godtar foreningens vedtekter kan bli medlem. Medlemskap i  

  foreningen er personlig og gratis.  Alle givere blir automatisk   

  medlemmer, men man trenger ikke være giver for å bli medlem. Det er ingen 

  aldersgrense for medlemskap.  Medlemskap kan tegnes på nettsiden og  

  alle medlemmer vil i løpet av hvert kalenderår motta minst ett elektronisk 

  nyhetsbrev. 

§ 4  Givertjeneste 

  Alle som ønsker det kan gi penger til organisasjonen i form av engangsstøtte 

  eller som faste givere.  Givere får automatisk medlemskap. Man kan  

  aktivisere givertjeneste via IDC sin nettside. 

 

§ 5   Organisasjonens ledelse. 

  Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre 

  som leder organisasjonens virksomhet.  Det skal velges minst 5   

  styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det skal 



  føres protokoll for styrets møter og vedtak. 

§ 6  Årsmøtet. 

  Vanlig årsmøte avholdes innen utgangen av mai måned. Styret innkaller  

  skriftlig til møtet med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges: 

 

  - Forslag til årsberetning 

  - Forslag til regnskap 

  - Forslag til budsjett 

  - Forslag til vedtektsendringer 

  - Mottatte forslag 

 

  Det sendes ut en forhåndsmelding om meldedatoer minst 4 uker før  

  årsmøtet med disse retningslinjene: 

- Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 3 uker før 

årsmøtet for å kunne behandles.  

- Andre forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker 

før møtet.  

Orden for vanlig årsmøte: 

1. Valg av møteleder 

2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

3. Innkallelsens lovlighet 

4. Årsberetning 

5. Regnskap 

6. Forslag til budsjett for kommende år 

7. Forslag til endring av vedtekter 

8. Andre innkomne forslag 

9. Eventuelt 

10. Valg av styre og andre tillitsvalgte: 

 Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Alle medlemmer 

har forslags- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet tar stilling til om gjester 



skal ha tale og / eller forslagsrett. 

 

§ 7  Ekstraordinært årsmøte. 

  Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når to av styrets medlemmer 

  eller1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et  

  ekstraordinært årsmøte kan kun saker nevnt i innkallingen behandles. 

 

§ 8  Styrets arbeisdsoppgaver. 

  - Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert 

  regnskap, samt forslag til budsjett og plan for kommende år. 

  - Styret fastlegger program for organisasjonens  aktiviteter, og koordinerer 

  gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er 

  kun formedlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for 

  spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift.  

  - Styret har oversikt over medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til 

  enhver tid. 

  - Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret. 

 

§ 9  Endring av vedtekter. 

  Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter 

  § 6.  Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 

  av de avgitte stemmer på årsmøtet. 

 

§ 10  Oppløsning. 

  Beslutning om oppløsning av organisasjonen må skje på et vanlig årsmøte, og 

  må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved gyldig beslutning om 

  oppløsning skal organisasjonens midler tilfalle prosjektet, i tråd med  

  organisasjonens formålsparagraf. 

 


