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Vedtekter for Friends of Tuleeni Children, 

Trondheim kommune, Norge. 

§1 Organisasjonen  

Friends of Tuleeni Children er en internasjonal ideell organisasjon for personer i alle land som 

ønsker å støtte stiftelsen Tuleeni Orphans Home i Moshi, Tanzania med bidrag som penger og 

andre gaver.  

Organisasjonen er selveiende, det vil si at ingen kan disponere organisasjonens formue, ha 

krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld. 

§2 Formål 

Organisasjonen har som formål å støtte stiftelsen Tuleeni Orphans Home ved å samle inn 

penger og andre relevante gaver fra givere i hele verden, og gi informasjon om stiftelsens 

arbeid.   

§3 Medlemmer 

En kan tegne seg som medlem i organisasjonen. Medlemmer mottar rapport om arbeidet 

minst en gang i året. Medlemmene har rett til å møte og avgi stemme på årsmøtet.  

§4 Ledelse 

Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet velger et styre med styreleder, 3-5 

styremedlemmer og 1 varamedlem. Medlemmer over 16 år kan velges. 

Styreleder og styret velges for to (2) år, varamedlemmer for ett (1) år.  

Organisasjonen har ingen lønnede medarbeidere i Norge. Eventuelle reiser i forbindelse med 

organisasjonens arbeid bekostes av den enkelte.  

 

§5 Årsmøtet  

Årsmøtet holdes hvert år innen 1.juni. Møtet behandler følgende: 

1. Styrets årsmelding 

2. Regnskap 

3. Planer og budsjett 

4. Valg av styremedlemmer  

5. Innkomne forslag 

Årsmøtet skal kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Innkalling med årsberetning sendes 

medlemmene senest 10 dager før årsmøtet.  

Årsmøtet fastsetter aktivitetsplan og budsjett. 
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Alle medlemmer kan sende inn skriftlige forslag til behandling på årsmøtet. Forslag må være 

styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Alle forslag vedtas med vanlig flertall blant de 

frammøtte. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall blant de frammøtte. 

Medlemmer kan bare stemme ved personlig frammøte. 

§6 Styret og styrets arbeid 

Styrets medlemmer og varamedlemmer innkalles til styrets møter. Styret avholder 

regelmessige møter når sakene krever det eller når det kreves av ett av styrets medlemmer. 

Styreleder er ansvarlig for innkalling og leder møtet.  

Det føres protokoll over styrets beslutninger. 

Ingen styremedlemmer kan motta godtgjørelse for sitt styrearbeid, men faktiske utgifter kan 

dekkes, slik som porto, kontormateriell etc. Dekking av utgifter over kr 500 må behandles av 

styret. 

 

§7 Økonomi 

Organisasjonens inntekter skal komme fra lokale aktiviteter, private gaver, gaver fra 

organisasjoner, gaver fra bedrifter, etc, eventuelt offentlig støtte hvis dette er mulig å søke 

om. 

Når størrelsen eller behov tilsier det, kan styret søke om å bli medlem av 

Innsamlingskontrollen i Norge. Inntil dette skjer skal alle regnskaper og økonomiske 

transaksjoner utføres som om organisasjonen er underlagt Innsamlingskontrollens krav. Alle 

medlemmer har rett til å se organisasjonens regnskaper. 

§8 Opphør av organisasjonen 

Opphør av organisasjonen Friends of Tuleeni må vedtas på to (2) påfølgende årsmøter med 

2/3 flertall. Eventuelle midler som står på konto tilfaller Tuleeni Orphans Home. Dersom 

Tuleeni Orphans Home opphører å eksistere overføres midlene til en organisasjon med 

tilnærmet samme formål. 

 

Vedtatt i styremøte i Trondheim 18. mars 2018 

 

   


