VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE
Vedtatt på ekstra ordinær generalforsamling 20.03.2011
Endelig vedtatt på gemeralforsamling og gleldende fra 20.11.2011

Forslag til vedtekter for foreningen ’’ ANJUMAN-E-ARAIN NORGE ’’
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er ’’ ANJUMAN-E-ARAIN NORGE ’’ og ble stiftet 30.12.1998

§ 2 Fromål
Foreningen er for alle som er av ’’Arain’’ opprinnelse og har tilknyttning til Arain.
Foreningen skal arbeide for å skape kontakt blant Arain og etablere et sosial nettverk.

Foreningsen Skal:
Arbeide for vell for Pakistanere boende i Norge.
Øke kunnskap om Islamsk lære.
Foreningen skal jobbe for individuell frihet, likhet og informasjonsflyt.
Foreningen er politisk uavhengig og har ingen politisk agenda.
Foreningen skal ikke ha noe tilhørighet til noen politisk parti, organisasjon eller
bevegelse.
Fremme styrke av familie nettverk.
Feire religiøse og nasjonale dager / markeringer.
Fremme interesse blant barn og ungdom til å ta utdannelse.
Møte de andre brorskap med gjensidig respekt.
Tilby konfliktløsnings bistand til familier som er i konflikt.

§ 3 Språk
I hovedsak skal urdu og punjabi brukes på alle møtene ved muntlig fremstilling. Ved
behov kan etter møteleders forhåndsgodkjennelse tillates å bruke norsk eller engelsk.
Dokumenter i forbindelse med møtereferat, protokollføring, generalforsamling og
lignende som benyttes i daglig virksomhet sakl være skrevet på norsk.

§ 4 Hovedkontor
Foreningens hovedkontor skal være i Oslo.

§ 5 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.

§ 6 Medlemskap
For å kunne bli medlem, må følgende kriterier oppfylles:
Opprinnelse /bakgrunn arain.
Ekteskap / Familie relasjon til noen med Arain opprinnelse.
Ved tvils tilfelle må det fremlegges to referansere fra eksisterende medlemmer.
Betale medlemskontigent.

Definisjoner medlemskap:
Familiemedlemskap : Ektefeller + barn (barn som er gift må ha eget medlemskap)
1 person over 18 år - En stemme.

§ 7 Ekskludering av medkem(mer)

Medlem(er) kan ekskluderes hvis medlem(er) har en negativ oppførsel som strider
mot Norske lover eller foreningens vetekter. Ved hastesaker gjøres dette av styret
umiddelbart og endelig vedtak skjer på generalforsamling /ekstra ordinær
generalforsamling. Der det ikke haster fremmer styret forslag om ekskludering på en
generalforsamling /ekstra ordinær generalforsamling .

§ 8

Medlemmenes rettigheter og plikter.

Rettigheter
Enhver medlem har rett til å gi konstruktiv kritikk om og til styre.
Enhver medlem har rett til å gi konstruktive forslag.
Enhver medlem har rett til å benytte seg av fordeler og rettigheter som foreningen
driver.
Enhver medlem har rett til å stemme / fremme kandidater eller sitt eget kandidatur til
valg etter gjeldende vedtekter (§ 9 Stennerett og Vakgbarhet).

Plikter
Enhver medlem skal innordne seg vetektene til foreningen.
Enhver medlem skal aktivt fremme foreningens formål.
Enhver medlem må unngå å ytre eller gjøre ting som strider mot Norske lover eller
foreningens vetekter

§ 9

Stemmerett og Valgbarhet

Stemmerett
Enhver medlem over 18 år som betaler egen medlemskontigent har stemmerett (Ved
fanmiliemedlemskap er der kun 1 stemme samlet for familien, ytterligere stemmer
krever individuelle medlemskap).
Ehver medlem har kun en stemme.
Det er ikke tillatt å stemme på vegne av andre medlemmer enn seg selv, selv om
fullmakt foreligger ( ved familiemedlemskap kan en av familiens medlem over 18 år
være stemmegiver).
Medlemskontingent må være innbetalt senest 14 dager før generalforsamlingen.

Valgbarhet
Valgbare til tillitsverv må fylle alle følgende kriterier:
- Over 18 år
- Må ha vært medlem og inbetalt medlemskontingent senest 180 dager før valg.
- Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år er ikke valgbare til
tillitsverv.

§ 10

Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis årlig.
Kontingent innbetales i Oktober mnd. Medlemskaps kontingenten er for perioden 1
november – 31 Oktober.
Kontigent må være innbetalt senest 14, dager før generalforsamling for at man skal
kunne ha stemmerett eller være valgbar til tillitsverv.
Tidligere medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år, har ikke stemmerett
eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Endelig
avgjørelse om stryking av et medlem tas på neste generalforsamling / ekstraoridinær
generalforsamling. Kontingent skal innbetales på foreningens konto xxxxxxxxxxxx.

§ 11 Tillitsvalgtes utgifter
Tillitsvalgte kan få refusjon for sine faktiske utgifter i forbindelse med pliktige
gjøremål for foreningen ved å fremvise dokumentasjon på utlegg. Praksisen rundt
dette avklares i styret. Kostnader for pliktige utgifter skal fremgå av budsjett og
regnskap.
Det skal fremlegges en kostnadsoversikt (med dokumentasjon) over de utgifter som er
påløpt i forbindelse med styremøter, planleggingsmøter som ikke er allmenne for alle
medlemmer på generalforsamlingen.

§ 12

Generalforsamling

Generalfirsamling holdes hvert år i november måned. Generalforsamlingen er
foreningens høyeste myndighet.
Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 30 dagers varsel, direkte til
medlemmene. Forslag som skal behamdles på Generalforsamlingen skal være sendt
til styret senest 14 dager før årsmøte. Fullstendig saksliste må være sendt og
tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før generalforsamlingen.
Alle medlemmer og deres familiemedlemmer har adgang til Generalfirsamlingen.
Generalforsamlingen kan invitere andre personer og / eller media til å være til stede.
Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer
som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved
fullmakt eller på vegne av andre.
På Generalfirsamlingen kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke
er oppført på sakslisten sendt til medlemmene senest 7 dager før
Generalforsamlingen. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Generalfirsamling skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 13

Behandle årsberetning
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta neste års budsjett
Velge hvert 2 år
a) Styreleder
b) Økonomiansvarlig + varamedlem
c) Adminstrasjon og informasjonsansvarlig + varamedlem

Valg av Styre:

Ved valg av nytt styre skal det opprettes en valgkomite bestående av 3 medlemmer
som skal sørge for at nytt styre velges i henhold til vedtektene. Valgkomiteen er
ansvarlig for at det nye styret får overtatt dokumenter/utstyr som det gamle styret
besitter. Det skal føres dokumentasjon over det som blir overlevert fra avtroppende
styre til det nye styret.
Bare kandidater som oppfyller krav til tillitsverv kan stille til valg. Bare foreslåtte
kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme
avstemming, må stemmesedlene innholde det antall forskjellige kandidater som det
skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal
velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de
oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har
oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for anses valgt ha mer
enn halvpartem av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentanter.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg
mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses det valgt som har
fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning

§ 14 Ledelse av generalforsamlingen og protokoll føring
Generalforsamlingen ledes av en møteleder som blir valgt av forsamlingen.
Protokollfører skal velges av forsamlingen. Det velges 2 medlemmer fra forsamlingen
for godkjenning av generalforsamlingens protokollreferat.
Møteleder og Protokollfører kan ikke være medlem av styret og må velges blant
forsamlingen.

§ 15 Stemmegivning på generalforsamling
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmmene. Blanke stemmer skal anses som ikke
avgitt. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom det fortsatt er likhet har møteleder 2
stemmer.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

§ 16 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller minst en
tradjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det kan innkalles til eksraordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som
er kunngjort i innkallingen.

§ 17 STYRET
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer som har varighet på 2 år. Styret er
høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Valg av styre foretas hvert 2 år i
november mnd og velges på generalforsamlingen.
12345-

Styrets leder (foreningens ansikt utad og ledelse av foreningen)
Nesteleder
Styremedlem (General Sekretær)
Økonomi ansvarlig + varamedlem (regnskap og økonomi kontroll)
Informasjons ansvarlig + varamedlem ( ansvar for informasjonsflyt og
medlemmenes kontaktpunkt)

Varemedlem har ikke plikt men rett til å møte på styremøter. Varamedlemmer har ikke
plikter eller rettigheter i styrets arbeid. Et varamedlem skal tree inn i styret som
fulverdig styremedlem dersom den respektive styremedlem har fravær.
Ved uttak fram bank kreves det underskrift fra minimum 2 av styrets medlemmer.

§ 18 Styret skal
1
2
3
4

Iverksette generalforsamlingens bestemmelser.
Oppnevne etter behov komitee/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til
enhver tid gjeldende instrukser, bestemmelser og norske lover.
Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte minst 4 ganger årlig med maks 3 mnd mellomrom, eller når et
styremedlem krever det.
Styret er forpliktet til å skrive møtereferat sim arkiveres og generalforsamlingen kan
ha innsyn i.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme
dobbelt.

§ 19

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinær
generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmene.

§ 20

Oppløsning

Oppløsning av ANJUMAN-E-ARIAAN NORGE kan bare behandles på ordinært
årsmøte.
Blir
oppløsning
vedtatt
med
minst
2/3
flertall,
inkalles
ekstraordinærforsamling 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av ANJUMAN E
ARIAAN NORGE Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i
tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.
Underskrift ved vedtak av disse vedtektene og eventuelle endringer i dette
dokumentet er ført nedenfor og blir innlemmet og undertegnet ved endelig vedtak på
ordinær generalforsamling.

