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Vedtekter for foreningen Fritt Norden Norge 

§ 1. Foreningens navn er Fritt Norden Norge 

§ 2. Fritt Norden Norge er en ideell, tverrpolitisk forening, og har som formål: 

- å bygge forståelse for en folkelig solidaritet i Norden på folkestyrets grunn. 

- å arbeide for et tettere nordisk samarbeid om freds- og klimaspørsmål, mest mulig uavhengig av 

  EU, og for et internasjonalt samarbeid.  

- å støtte initiativ for økt samvirke i Norden, som bl.a. Nordisk Folkeriksdag og samarbeid mellom 

  Fritt Norden-foreningene. 

§3. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret innkaller til årsmøtet med to  ukers 

skriftlig varsel. Ekstraordinært årsmøte kan med samme varsel innkalles av styret, eller ved at en fjerdedel av 

medlemmene ønsker det. Hvis ikke annet er bestemt, skjer alle vedtak eller valg med alminnelig flertall fra 

de fremmøtte. 

På det ordinære årsmøte skal følgende dagsorden behandles: 

1) Godkjenning av innkalling. 

2) Konstituering.  

Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen. 

3) Årsberetning. 

4) Godkjenning av revidert regnskap og forslag til plan og budsjett 

5) Fastsetting av kontingent. 

6) Innkomne forslag. 

7) Valg. 

 Valg av leder, fire andre styremedlemmer og  minst to varamedlemmer.  

 De fire styremedlemmene fordeler verdene nestleder, kasserer og sekretær ved  

 separate valg ved årsmøtet 

 Valg av revisor. 

 Valg av valgkomite.   

§ 4. Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges for 

ett år av gangen. Alle styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til styremøter med innkalling og 

nødvendige sakspapir.  

Styret kan opprette arbeidsgrupper/temagrupper etter behov. Gruppene er underlagt styret. 

Styret tar initiativ til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål. 

§ 5. Lokalavdelinger kan opprettes etter anbefalinger av styret. 

§ 6. Inn- og utmeldinger skjer skriftlig til styret 

§ 7. Ekskludering. Begrunnet ekskludering av et medlem kan kun skje etter vedtak i styret og etter 

godkjenning på årsmøtet med minst 2/3 flertall. 

§ 8. Vedtektsendringer vedtas på årsmøtet med minst 2/3 flertall. Endringsforslag skal bekjentgjøres samtidig 

med innkalling til årsmøtet. 

§9. Oppløsning av foreningen kan bare skje etter vedtak på to etterfølgende ordinære årsmøter med minst 2/3 

flertall. Disse årsmøtene vedtar disposisjon.av foreningens formue og avvikling av foreningens rettigheter og 

forpliktelser. 

 

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 20.03 04, og sist endret 14.03.2019. 


