
Ved lndiaforeninsen - Sak til årsm ø,te 27.5.2019

t. Foreningens formål
Foreningens navn er lndiaforeníngen, og ble etablert 20.06.2002. Organisasjonen er

registrert i Brønnøysundregisteret, org. nr 992 653 264 (Foreningen/lag)' Foreningen er

landsomfattende, men har sitt hovedsete i Stavanger.

Foreningen har som formål å hjelpe fattige barn i lndia. Målet er å bidra til at fattige barn får

en god oppvekst, og gjennom vår stØtte får en mulighet til et bedre liv-gjennom utdanning og

jobb. Vi ønsker å bidra med veiledning til barna og økonomisk stØtte til blant annet mat,

medisiner, klær, skolegang.

Jenter og kvinners rettigheter i lndia er dårlige. Vi Ønsker å ha et særskilt fokus på jenter og gi

dem mulighet for høyere utdanning og deretter en mulighet for å komme seg ut av den

verste fattigdommen.

2. Medlemmer
Foreningens medlemmer er de som bidrar Økonomisk til dette hjelpearbeidet i lndia ved å

være registrert som fadder eller fast giver.

3. Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 18 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i styret. Hver

husstand/virksomhet har en stemme hver.

4. Kontingent/medlemskap
Det er ingen årlig kontingent, men alle faddere og faste givere betaler inn en fast sum

(bestemt av årsm6te) hver måned eller to ganget i året. Det er også noen som gir sporadiske

gaver. Medlemmer som ikke har betalt det siste året har ikke stemmerett ved årsmøte, og

kan strykes som medlem.

5. Styrets BodtgiØrelse
Styremedlemmene mottar ingen godtgjøring for sin innsats i styret. Arbeidet er basert på

frivillig innsats og det er et mål at mest mulig av de innsamlede midlene går dirkete til

arbeidet med barna.

6. Årsmøte

ÅrsmØte er tndiaforeningens høyeste myndighet. Ârsmøte innkalles med minst en måneds

varsel. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt styret senest 2 uket før

årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for årsmøte senest L uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte, men andre personer eller media kan inviteres.

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter' lnger har

mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt'



Ärsmøte kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppfØrt på sakslisten
senest 1 uke før årsmøte. Andre saker kan behandles og avgjØres när 2/3del av de
fremmøtte krever det. slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av
sakslisten.

Ârsmøte ledes av valgt dirigent og skal være et av medlemmene i rndiaforeningen.

9.

7. Stemmegivning på årsmøte
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet ved alminnelig
flertall av de avgítte stemmene. Blanke stemmer ansees som ikke avgitt. ved samme antall
stemmer har leder dobbeltstemme.

8. Arsmøtes oppgaver
Årsmøte skal:

¡ behandle årsrapport og regnskap í revidert stand.o behandle innkomne forslag
¡ fastsettemånedligsponsorsbe16p
o vedta budsjett
¡ velge styre, samt leder og nestleder

Ekstraordinært å rsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller mínst en tredjedel av de
stemmeberettígede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som til ordinære
årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ärsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i forhold
til de saker som er kunngjort i innkallingen.

L0. Foreningens styre
Foreningen ledes av et styre pâ 4-6 personer som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Medlemmene velges for 2 är av gangen, og det etterstrebes at kun to-tre medlemmer byttes
ut om gangen. Tove Erna Belland startet lndiaforeningen. Hun skal være en del av styret så
fremt hun Ønsker det. Hun er dermed íkke på valg.

styreleder innkaller til møter. Det avholdes minst 4 styremøter årlig. Det skal føres referat fra
møtene og uenighet mellom styremedlemmene skal protokollfpreres.

styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Leder har dobbeltstemme ved likt antall
stemmer. Styret er bare beslutningsdyktig når det er minst 4 styremedlemmer til stede.

Styret har det overordnede administrative, økonomiske og faglige ansvaret for foreldningen
og skal:

iverksette årsmøtets bestemmelser
administrere og føre nødvendige kontroll med foreningens økonomi

a

a



o ha regelmess¡g kontakt med Beracah Foundation, styret i lndia og de som er

ansvarl¡ge for arbeidet i lndia

o til enhver tid ha oversikt over faddere og faste givere - oppdaterte l¡ster

o rekruttere nye faddere og faste givere

. sende ut informasjonsbrev til faddere/faste givere minst 2 ganger i året

o utarbeide årsregnskap og årsrapport årlig'

Styret står fritt til å opprette arbeidsutvalg dersom de finner det hensiktsmessig for løsningen

av de oppgaver styret er Pålagt'

11. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter

å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene'

12. Økonomi
Foreningens inntekter er basert på at hvert barn kan ha flere faddere som betaler en

månedlíg eller halvårlig sum for å stØtte barna. I tilegg er det flere som gir gaver en til flere

ganger i året.

Foreningen er selveiende, dvs. ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue'

hefter for dens gjeld eller har krav på utbetaling av overskuddet.

Foreningen sender et fast beløp vanligvis hver måned. Det skaltil enhver tid være avsatt et

beløp tilsvarende tre måneders sending på konto - som skal fungere som en risikokapital'

13. Opplgsning

Oppløsningen av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen

vedtatt med minst 2/3 delsflertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere' For
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