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Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet i Ganpati Norge 25.02.2017. Sist endret på 

generalforsamling 30.mai 2018 

§ 1 Navn 

Organisasjonens navn er Ganpati Norge. 

§ 2 Formål 

Organisasjonens formål er å bidra til å bedre livsvilkårene for fattige mennesker i og rundt 

Khajuraho, Madhya Pradesh, India. Ganpati Norge skal i samarbeid med lokale 

organisasjoner bistå i å fjerne hindringer disse menneskene møter. Organisasjonen skal ha 

fokus på kompetanse, både formell og uformell, men dette er ikke til hinder for innsats på 

andre områder hvis det er nødvendig. Hjelpen vi gir skal være bærekraftig og vise respekt 

for menneskers rett til å styre sin egne liv. 

§ 3 Organisatorisk tilknytning 

Ganpati Norge er en frittstående frivillig organisasjon, uten binding til andre organisasjoner. 

§ 4 Medlemskap 

Medlemskap er åpent for alle, med en nedre aldersgrense på 15 år. Årsmøtet fastsetter 

kontingent. Kontingenten gjelder per kalenderår.   

Årsmøtet kan også åpne for støttemedlemskap, inkludert støttemedlemskap for personer under 

15 år. 

Organisasjonen kan stryke medlemskap hvis kontingenten uteblir i mer enn år.  

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og er valgbare for tillitsverv i organisasjonen. 

Eventuelle støttemedlemmer har møte- og uttalelsesrett på årsmøtet, men har ikke stemmerett 

og kan heller ikke velges til styret. Dette er ikke til hinder for at støttemedlemmer og ikke-

medlemmer kan gis konkrete og avgrensede oppgaver av styret. 
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§ 6 Økonomi 

a) Kontingent, avgifter og andre midler som organisasjonen får, skal i sin helhet brukes 

til å fremme organisasjonens formål.  

b) Organisasjonens virksomhet i Norge finansieres primært gjennom årlig kontingent fra 

medlemmene samt egne givere.  

c) Midler som samles inn i forbindelse med konkrete prosjekter skal i sin helhet tilfalle 

prosjektene og ikke benyttes til å dekke kostnader i Norge.  

d) Ingen medlemmer kan i kraft av sitt medlemskap disponere over dens formue, har 

krav på utdeling av overskudd eller hefter for dens gjeld mv. 

e) Styrets leder tegner for organisasjonen, samt er ansvarlig for organisasjonens 

økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og 

tegningsrett. 

f) Organisasjonen skal ikke utbetale utbytte til medlemmene eller på andre måter 

tilbakeføre gruppens verdier til medlemmene.  

g) Ganpati Norge skal ikke betale lønn eller godtgjørelser til personer i Norge.  

h) Organisasjonens virksomhet baseres på frivillig innsats. Dette er ikke til hinder for at 

organisasjonen kan dekke dokumenterte utgifter etter avtale.  

§ 7 Årsmøte 

 

a) Årsmøtet er organisasjonen øverste besluttende myndighet. 

b) Organisasjonen skal avholde ett ordinært årsmøte per år. Ordinært årsmøte skal 

avholdes innen fem måneder etter regnskapsårets utgang.  

c) Årsmøtet innkalles av styret med minst en fem dagers varsel. Innkallingen sendes 

direkte til medlemmene.  

d) Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. 

e) Årsmøtet er vedtaksført med de antall stemmer som er avgitt. Ingen har mer enn en 

stemme, og stemmer kan avgis ved fullmakt. Blanke stemmer ansees som ikke avgitt. 

f) Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 

av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om 

godkjenning av saksliste. 
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§ 8 Årsmøtets oppgaver 

a) Behandle årsmelding 

b) Behandle årsregnskap 

c) Behandle innkomne forslag 

d) Fastsette kontingent 

e) Vedta handlingsprogram 

f) Velge styre  

§ 9 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter. 

§ 10 Styret 

Ganpati Norge ledes av et styre på maksimum sju styremedlemmer inkl. styreleder. Styret er 

organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene 

Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

b) Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver etter behov og utarbeide 

instruks for disse. 

c) Administrere og føre nødvendig kontroll med Ganpati Norges økonomi og eiendeler i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

d) Representere Ganpati Norge utad. 

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets 

medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet 

gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for. 
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§ 11 Grupper/avdelinger 

Ganpati Norge kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av 

oppnevnte tillitspersoner. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan 

disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i 

de ulike avdelinger/grupper.  

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Ganpati Norge, og 

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere organisasjonen utad uten styrets 

godkjennelse.  

§ 12 Vedtektsendringer 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres) 

Oppløsning av Ganpati Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 

oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

Ved oppløsningen skal alle midler gis til en frivillig organisasjon som jobber i tråd med 

organisasjonens formål. 

 


