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§ 1 - Formål 

 

1. 

Lusofonia Oslo er en frivillig organisasjon stiftet 29.04.2013. Organisasjonen drives uten 

profitt og er for innbyggere i Oslo og Akershus, med hovedsete i Oslo. 

 

2.  

Organisasjonen har som formål: 

a) Bistå med inkludering av personer med bakgrunn fra portugisisktalende land i møte 

med det norske samfunnet; 

b) Utbre portugisisk språk og portugisiskspråklige kulturer ved å tilby ulike sosiale og 

kulturelle aktiviteter. 

 

3.   

Formålene skal oppnås ved å organisere ulike grupper, som igjen har ansvaret for de ulike 

aktivitetene, som arrangeres i regi av organisasjonen. Styret har hovedansvaret for 

gruppenes sammensetning og kan på ethvert tidspunkt invitere eller takke ja til ulike former 

for samarbeid. I tillegg til 1-2 (en til to) personer fra styret kan det dannes en gruppe med 1-3 

(en til tre) medlemmer. 

 

 

§ 2 - Medlemmer 

 

4. 

Organisasjonen kan ha et ubegrenset antall medlemmer. Medlemmene har rettigheter og 

plikter. Organisasjonen er åpen for alle uansett alder, kjønn, nasjonalitet, etnisitet, religion 

eller seksuell legning. 

 

5. 

Medlemskap 

a) Voksen: Alle over 18 år med betalt medlemskontigent; 

b) Barn: Alle under 18 år som bor i samme husholdning som et betalende medlem over 

8 år og inkludert i familiemedlemskapet; 

c) Personer over 18 år som bor sammen med familie som innbefattes av et 

familiemedlemskap; 

d) Æresmedlem. Styret har myndighet til å bevilge medlemskap til personer som er 

signifikante for organisasjonens drift, uten at disse betaler for det årlige 

medlemskapet; 
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6.  

Alle voksne medlemmer har de samme rettigheter og plikter. Medlemskapet er personlig og 

kan ikke overføres til andre personer. 

 

7.  

Former for medlemskap: 

a) Familiemedlemskap- Består av en eller to voksne medlemmer med deres barn eller 

etterfølgere. Alle medlemmer må ha samme bostedsadresse; 

b) Individuelt medlemskap- består av en voksen; 

 

Satsene for de ulike medlemskontingentene fastsettes årlig av styret. 

  

8. 

Medlemmenes rettigheter: 

a) Alle medlemmer over 18 år har rett til å delta på årsmøte; 

b) Foreslå aktiviteter og arrangementer som er av interesse for organisasjonen og dens 

formål; 

c) Delta og samarbeide for å fremme aktiviteter i regi av organisasjonen;  

d) Medlemmer som er vært aktive i minimum 2 (to) år har rett til å stille som kandidat til 

styreverv; 

e) Medlemmer har rett til innsyn i regnskap og aktivitetslogger fra og med det året man 

har inngått medlemskap.  

 

9.  

Medlemmenes plikter: 

a) Fremsnakke organisasjonen;  

b) Ivareta organisasjonens aktiva;  

c) Delta på årsmøtet eller andre innkalte møter; 

d) Godta og utføre de oppgaver man har blitt valgt til.  

 

10.  

Styret har fullmakt til annullering av medlemskapet ved følgende tilfeller:   

a) Manglende betaling av årskontigent i 2 (to) år; 

b) Dødsfall. 

 

Korrigering av medlemslisten gjennomføres ved første styremøte i hvert kalenderår. 
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11.  

Avvikling av medlemskap kan fremmes av minimum 5 (fem) medlemmer eller styret.  

      Forslaget må stemmes over på årsmøtet. Det må dokumenteres skjellig grunn: 

a) Har ikke utført sine tildelte oppgaver;  

b) Skadet organisasjonens interesse eller nektet å innrette seg etter organisasjonens 

etiske retningslinjer;  

c) Hvis vedkommende har motarbeidet organisasjonens formål og styrets arbeidet; 

d) Hvis vedkommende har brutt organisasjonens vedtekter eller norske lover.   

 

12. 

Ved fravær på årsmøtet og etter henvendelse fra styret, har medlemmet som har mottatt 

varsel om utestenging 30 (tretti) dager til å ytre seg skriftlig til styret. Medlemmets svar skal 

sendes ut til alle medlemmer som var tilstede på årsmøtet. Medlemmene har deretter 15 

(femten) dager til å ta stilling til og stemme over styrets forslag til vedtak om utestenging.  

Hvis medlemmet ikke klager innen den angitte tidsfristen eller forslaget har flertall vil 

medlemmet automatisk annulleres.  

 

All kommunikasjon i slike saker kan foregå elektronisk.  

 

 

§3 - Styret 

 

13. 

Styret består av: En styreleder, en nestleder, to sekretærer, to kasserere, 3 

styremedlemmer. Ingen av styrets medlemmer mottar honorar. 

a) Styrets medlemmer blir valgt for 3 (tre) år; 

b) Styret har fullmakt til selv å bytte eller utvide med flere styremedlemmer uten å 

avholde årsmøte.  

 

14. 

Styrets ansvar: 

a) Styret plikter å følge og oppfylle vedtektene; 

b) Fremlegge forslag til utestengelse av medlemmer i tråd med artikkel ; 

c) Gjennomgå og godkjenne regnskap fremlagt av kasserer; 

d) Planlegge og utføre årshjul for årlige aktiviteter;  

e) Rapportere og presentere de årlige planlagte, og gjennomførte, aktivitetene på 

årsmøtet; 

f) Vedta kontingentsatser og på hvilken måte disse kan betales; 

g) Opprette samarbeid med eksterne offentlige, eller private, aktører med felles 

interesser; 

h) Inngå avtaler med ulike samarbeidspartnere; 

i) Innkalle og avholde årsmøtet; 

j) Godta eller avslå nye medlemmer. Organisasjonen har 6 (seks ) uker på å behandle 

søknaden. Innmeldingen skjer elektronisk og styret har ansvaret for å følge opp 

søknaden. Hvis styret ikke overholder egen frist på 6 (seks ) uker vil søknaden 

automatisk godkjennes og kan tidligst revurderes ved neste årsmøtet. 
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15. 

Styremøter avholdes med jevne mellomrom. Ethvert medlem av styret kan innkalle til 

styremøtet ved begrunnelse for behov. Uavhengig av sakens natur bestemmes dag for 

møtet av flertallet. 

 

 

16. 

Styreleders ansvar:  

a) Representerer organisasjonen i formelle og uformelle sammenhenger; 

b) Styre organisasjonens styremøter; 

c) Signere regnskap og alle dokumenter av økonomisk art. 

 

 

17. 

Nestleders ansvar:  

a) Representere Styreleder ved fravær; 

b) Overta vervet som styreleder ved styreleder fratredelse ut styrevervets varighet; 

c) Utføre oppgaver tildelt av styreleder. 

 

18. 

Førstesekretærs ansvar: 

a) Delegere og organisere organisasjonens administrative oppgaver; 

b) Organisere og oppbevare dokumentarkivet til organisasjonen. 

 

19. 

Andresekretærs ansvar:  

a) Representere Førstesekretær ved fravær;  

b) Overta vervet som Førstesekretær ved Førstesekretærs fratredelse ut styrevervets 

varighet; 

c) Bistå Førstesekretær med dens oppgaver.  

 

20. 

Første kasserers ansvar: 

a) Føre regnskap for organisasjonen;  

b) Betale regninger godkjent på styremøter;   

c) Loggføre alle banktransaksjoner; 

d) Fremlegge regnskapet ved henvendelser fra styret;  

e) Fremlegge årsregnskapet på årsmøtet.  

 

21. 

Andre kasserers ansvar:  

a) Representere Førstekasserer ved fravær;  

b) Overta vervet som Førstekasserer ved Førstesekasserers fratredelse ut styrevervets 

varighet; 

c) Ansvarlig for organisasjonens kontantbeholdning;  

d) Bistå Førstekasserer med dens oppgaver.  
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22. 

Styremedlemmenes ansvar:  

a) Støtte og bistå styreleder, nestleder og de resterende styremedlemmene i 

organisasjonen;  

b) Godta og gjennomføre tildelte oppgaver. 

 

 

§4 - Årsmøte 

 

23. 

Årsmøtet avholdes årlig i første kvartal, eller senere ved særskilte tilfeller. Årsak til evt. 

utsettelse vil bli informert om til medlemmene på årsmøtet. 

 

 

24. 

Innkalling og saksliste bør følge disse reglene:  

a) Det innkalles til årsmøte minimum 1 (en) måned før årsmøtet avholdes. Innkallingen 

skjer via sosiale medier. I innkallelsen opplyses det om dato, tid, sted og det 

foreligger en foreløpig saksliste presentert av styret; 

b) Alle medlemmer over 18 år kan sende inn saker til årsmøtet. Innkommende saker må 

være i hende styret minimum 2 (to) uker før årsmøtet avholdes;  

c) Endelig saksliste sendes medlemmene minimum 1 (en) uke før årsmøtet.  

Sakslisten distribueres via de samme infokanaler som i punkt a); 

d) Saksliste og aktuelle årsmøtepapirer som er til lesning eller stemmegivning legges i 

endelig innkallelse.  

 

Andre saker kan bli behandlet dersom ⅔ av medlemmene til stede godkjenner dette.  

 

 

25. 

Alle medlemmer over 18 år kan delta på årsmøtet.  

Styret har rett til å invitere pressen til årsmøtet.  

 

26. 

Årsmøtet kan avholdes og godkjennes ved at minimum 2 (to) stemmeberettigede 

medlemmer er tilstede. Disse to inkluderer ikke styrets medlemmer. 

 

 

27. 

Stemmerett og godkjennelse: 

a) Alle medlemmer over 18 år er stemmeberretigede. 

b) Alle medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt godkjennelse av årsregnskapet. 

Kun medlemmer fra foregående år har rett til å stemme og godkjenne årsregnskapet.  

c) Hvert medlem har 1 (en) stemme, fullmakt kan ikke gis videre; 

d) Alle godkjente saker er avhengig av flertall. Ved likt stemmetall for og mot kan styret 

avgjøre resultatet. 
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28. 

Oppgaver til årsmøtet 

a) Godkjenning av innkallingen; 

b) Godkjenning av dirigent/ordstyrer;    

c) Valg av referent og 2 (to) representanter til å signere protokollen; 

d) Godkjenning av saksliste og dagsorden for møtet; 

e) Styreleders tale til årsmøtet; 

f) Presentasjon av og gjennomgang av fjorårets regnskap. 

g) Presentasjon av og gjennomgang av fjorårets aktiviteter. 

h) Informasjon om medlemmer og andre eiendeler i Organisasjonen; 

i) Godkjenning av vedtektsendringer; 

j) Budsjett. 

 

 

29.  

Før årsmøtet velges 1 (et) medlem til gjennomgang av årsregnskapet og årsberetningen. 

Dette medlemmet velges av styret og må være et fullverdig voksent menneske som ikke har 

verv i styret. 

 

30. 

Protokollen underskrives av 2 (to) fullverdige voksne medlemmer. Disse velges på årsmøtet 

og protokollen sendes i etterkant til alle medlemmer. 

 

 

§5 - Valg av styrerepresentanter 

 

31. 

Valgperioden er for 3 (tre) år. 

 

32. 

Valget avholdes på årsmøtet og kandidatene innstilles av styret. Forslag til kandidater 

sendes styret innen 2 (to) uker før årsmøtet. 

 

33. 

Styrets innstilling til kandidater på valg sendes via mail til medlemmene 1 (en) uke før  

årsmøtet. 

34. 

Kandidatene på valg må ha vært medlem av organisasjonen de siste 2 (to) år. 

 

35 . 

I tilfelle organisasjonen ikke klarer å fylle styrevervene kan styret oppløse organisasjonen 

med et varsel på minimum 3 (tre) måneder. 

 

36. 

Det nye styrets valgperiode starter senest 1 (en) måned etter årsmøtet. 
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§ 6 - Generelle bestemmelser 

 

37. 

Ved eventuell avvikling av organisasjonen, som nevnt i pkt.35, vil all løsøre og formue 

doneres til en annen frivillig organisasjon. 

 

38. 

Ved saker som vedtektene ikke avklarer vil styret behandle disse og informere om 

behandlingen på kommende årsmøtet. 

 

39. 

Vedtektene er gyldige og iverksettes etter godkjenning på årsmøtet 2019. 


