FORUTs vedtekter
§1

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, har som formål å fremme en verden i fred og uten
fattigdom, der alle er sikret menneskerettigheter og sosial rettferdighet og der rusgifter ikke hindrer
velferd og utvikling.
FORUT arbeider på grunnlag av prinsippene til organisasjonene IOGT, Juvente og Juba
FORUT vil konsentrere sitt arbeid innenfor tre hovedområder:
-

Utviklingssamarbeid med partnerorganisasjoner i land i sør
Informasjons- og holdningsskapende virksomhet i Norge
Politisk påvirkningsarbeid – nasjonalt og internasjonalt

§2

Medlemmer av FORUT kan være norske organisasjoner. Nye medlemsorganisasjoner må
godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

§3

Hver medlemsorganisasjon betaler ved inntreden et nærmere avtalt engangsbeløp.

§4

FORUT skaffer midler til sine prosjekter ved å iverksette inntektsbringende tiltak og ved å søke
samarbeid med myndigheter i Norge (UD, Norad) og nasjonale og internasjonale organisasjoner og
institusjoner som ønsker å støtte FORUTs arbeid. FORUT vil på prinsipielt grunnlag ikke kunne
motta midler fra virksomheter som har tilknytning til alkohol-, tobakks- og våpenindustrien.

§5

FORUT ledes av et styre på ni medlemmer og to varamedlemmer. Fem styremedlemmer og to
varamedlemmer velges på årsmøtet for ett år av gangen. Styreleder og nestleder velges særskilt med
funksjonstid fram til neste årsmøte. Tre styremedlemmer utnevnes av henholdsvis IOGT, Juvente
og Juba, uavhengig av årsmøtet. De ansatte skal være representert i FORUTs styre med ett
styremedlem med personlig varamedlem. De ansattes representant i styret velges av de ansatte,
uavhengig av årsmøtet og med funksjonstid fram til neste årsmøte.

§6

FORUT har den administrasjon som styret til enhver tid finner nødven¬dig.

§7

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai.
Innkalling skal være medlemsorganisasjonene i hende senest to måneder før årsmøtet. Sakspapirer
(arbeidsplan, budsjett, årsmelding og eventuelle forslag til vedtektsendring) skal være
medlemsorganisasjonene i hende senest én måned før årsmøtet. Årsregnskap skal sammen med
valgkomiteens innstilling være medlemsorganisasjonene i hende senest én uke før årsmøtet.
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Hver medlemsorganisasjon har fem representanter på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:
-

årsmelding
årsregnskap og revisjonsberetning
arbeidsplan og budsjett for kommende år
søknader om medlemskap og fastsetting av engangsinnskudd for nye medlemsorganisasjoner
eventuelle vedtektsendringer
valg av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer, to varamedlemmer, valgkomité på tre
medlemmer samt revisor.

§8

Endringer i vedtektene kan gjøres med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring må være styret i
hende innen 3l. desember og være medlemsorganisasjonene i hende senest én måned før årsmøtet.

§9

FORUT kan oppløses dersom årsmøtet med 2/3 flertall gjør vedtak om det. Midlene skal da
disponeres til tiltak som nevnt i § 1.
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