NORVEGE COTE D’AZUR
Forening undergitt fransk lov av 1. juli 1901
VEDTEKTER
Av 18. november 1991
med endringer av 31. mars 2001, 5. april 2008, 19. mars 2015, 25. januar 2016
8. april 2017 og 13. april 2019

Artikkel 1

Foreningens navn

NORVEGE COTE D’AZUR
Artikkel 2

Formål

Foreningen har som formål å samle nordmenn og andre med interesse for Norge til møter, turer,
fester og til kulturelt samvær.
Artikkel 3

Foreningens sete

Foreningens hovedsete er fastsatt til:
c/o Maison des Associaions
288 Ch. de Saint-Claude
06600 Antibes
Styret kan endre adressen for Foreningens sete innen området.
Artikkel 4

Varighet

Foreningens varighet er ubegrenset.
Artikkel 5

Sammensetning og medlemskontingent

Foreningen består av:
Tilsluttede medlemmer som betaler den gjeldende kontingent som hvert år vedtas av årsmøtet.
Kun personer kan være medlemmer. En ektefelle/partner kan være medlem med redusert
kontingent. Medlem som er à jour med sin kontingentbetaling er berettiget til å stemme med én
stemme på årsmøtet. Kontingenten skal betales innen 1. mars.
Artikkel 6

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap kan tildeles et medlem som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for
Foreningen gjennom mange år, eller i en sak som har fått stor betydning for hele Foreningen.
Æresmedlemskap utdeles kun til medlemmer og deles som hovedregel ikke ut posthumt. Unntaket er
hvis et forslag om å gi æresmedlemskap er skjedd før personens bortgang. Æresmedlemmer
utnevnes på årsmøtet etter forslag fra styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Artikkel 7

Utmelding og stryking

Status som medlem av Foreningen mistes:
1. Ved utmelding.
2. Ved stryking meddelt av styret for manglende betaling av kontingent tross skriftlig purring:
3. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med gjeldende vedtekter eller setter
Foreningen i vanry.
Artikkel 8

Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 til 8 medlemmer. Årsmøtet velger leder og nestleder
særskilt. Leder, nestleder og styremedlemmer velges for ett eller to år. Uttredende styremedlemmer
kan gjenvelges.

Atikkel 9

Valgkomité

En valgkomité på 3 til 4 medlemmer velges for ett eller to år av årsmøtet etter forslag fra styret.
Valgkomitéen foreslår kandidater til styret.
Artikkel 10

Styremøter

Styrets medlemmer innkalles til styremøter etter behov, av lederen eller nestlederen eller hvis det
kreves av to styremedlemmer.
Styrets beslutninger er gyldige ved nærvær av minst halvparten av styremedlemmene.
Beslutningene treffes ved flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.
Det føres beslutningsprotokoll over møtene.
Forslag til aktiviteter kan fremmes av styrets medlemmer eller av Foreningens medlemmer.
Artikkel 11

Godtgjørelse for verv

Medlemmer av styret og medlemmer av Foreningen utfører sine funksjoner uten godtgjørelse eller
honorar. Det er å regne som frivillig virksomhet. Utlegg i penger skal refunderes av Foreningen etter
styrets beslutning.
Artikkel 12

Styrets myndighet

Styret skal lede Foreningen i henhold til vedtektene og for øvrig i samsvar med retningslinjer som er
gitt av årsmøtet.
Alle vedtak om utbetalinger eller innkjøp skal treffes av styret. Alle kostnader ved Foreningens
virksomhet – porto, papirinnkjøp, trykking, telefon kommunikasjon, distribusjon av innkallinger og
andre meddelelser – betales av Foreningens kasse.
Arrangementer i Foreningens regi som er forbundet med betaling: for eksempel måltider, transport
etc., betales til Foreningens kasserer av den enkelte deltager etter forutgående påmelding.
Artikkel 13

Styremedlemmers plikter og ansvar

Styrets leder skal alltid være ansvarlig for Foreningens aktiviteter og gjøremål overfor samfunnet
generelt, media og andre organisasjoner det er naturlig å samarbeide med. Det kan også være
fellesarrangementer med andre organisasjoner til beste for Foreningens medlemmer.
Lederen er spesielt bemyndiget til å opptre for domstolene i Foreningens navn til ivaretagelse av
Foreningens interesser.
Lederen innkaller til årsmøte og til styremøtene.
Lederen leder møtene, både i styret og i andre sammenheng, med mindre ansvaret blir delegert.
I tilfelle fravær eller sykdom trer nestlederen i lederens sted.
Sekretæren skal være ansvarlig for all korrespondanse som angår Foreningen, utarbeide referater
og innberetninger og ta hånd om alt materiell som tilhører Foreningen.
Kassereren skal være ansvarlig for gjennomføring av beslutninger som medfører ut- eller
innbetalinger og føre regnskap som skal fremlegges for revisjon av revisor. Kasserer har prokura.
I tilfelle kassererens fravær skal en av de øvrige styremedlemmer ha prokura.
Artikkel 14

Årsmøter

Årsmøtet er Foreningens øverste myndighet innen rammen av disse vedtekter og Loven.
Foreningens årsmøte består av tilstedeværende medlemmer som er à jour med sin
kontingentbetaling samt av æresmedlemmer.
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.
Hvert medlem kan la seg representere av sin ektefelle/partner eller av et annet medlem med skriftlig
fullmakt.
Dagsorden fastsettes av årsmøtet etter forslag av styret.
Innkalling sendes til samtlige medlemmer minst tre uker på forhånd.
Årsmøtet behandler:
1. Valg av dirigent for møtet og ett medlem til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
2. Styrets årsberetning.
3. Regnskap og revisors beretning.

4.
5.
6.
7.

Innkomne forslag fra medlemmene.
Valg av leder, nestleder og styremedlemmer.
Valg av medlemmer til valgkomitéen.
Valg av revisor.

Alle beslutninger av årsmøtet treffes ved alminnelig flertall av de medlemmer som er til stede eller
representert.
Referat av beslutninger av årsmøtet utarbeides av sekretæren og undertegnes av møtelederen og et
medlem av Foreningen som er til stede.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 15 dagers varsel når det finner det
nødvendig. Styret kan foreta slik innkalling etter en anmodning til Foreningens leder med forsalg til
dagsorden, fremsatt og undertegnet av minst 25 medlemmer.
Artikkel 15

Endring av vedtektene

Bare årsmøtet kan vedta endringer av vedtektene.
Årsmøtet kan ikke på gyldig måte drøfte endringer av vedtektene med mindre hensikten med
endringene er særskilt angitt i innkallingen. Et hvert endringsvedtak krever minst 2/3 flertall av de
som deltar eller er representert på årsmøtet. Endringer som gjelder selve målsettingen for
Foreningen krever 3/4 flertall av de som deltar eller er representert på årsmøtet.
Artikkel 16

Oppløsning

Oppløsning av Foreningen kan bare besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte innkalt spesielt for dette
formål. Årsmøtet utpeker en eller flere medlemmer med oppdrag å realisere Foreningens midler og
bestemme deres fullmakter. Årsmøtet tildeler, etter eget valg, nettoaktiva til enhver sammenslutning
som har et lignende formål eller til ethvert offentlig eller privat etablissement som er anerkjent å være
til offentlig nytte.

