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Vedtekter 

Kapittel I – Navn, visjon og mål 

§ 1 Foreningens navn og stiftelsesdato 

Foreningen Skape muligheter sammen ble stiftet 6. august 2014. I Honduras brukes den 

spanske oversettelsen Creando oportunidades juntos. 

§ 2 Visjon og mål 

Vår visjon er å skape muligheter sammen med barn og unge i Honduras, for en fremtid der 

den enkelte kan bruke sine iboende egenskaper til å bidra positivt i sitt liv og samfunnet som 

helhet. For å nå denne visjonen arbeider vi gjennom tre mål:  

▪ Utdanning – stimulere barn og unge til kritisk tenkning og legge et grunnlag for 

solidaritet, tillit og samarbeid. 

▪ Helse – bidra til å betre barn og unges fysiske, psykiske og ernæringsmessige 

situasjon, og på denne måten øke livskvaliteten til den enkelte. 

▪ Sosial utvikling – tilrettelegge for at barn og unge kan utvikle seg sosialt innenfor 

trygge rammer og i et trygt miljø. 

Gruppen barn og unge omfatter alle opp til og med 30 år. I forbindelse med kursing i Proyecto 

Alternativas a la Violencia (PAV) inkluderer vi også personer utenfor denne aldersgruppa. 

Kapittel II – Medlemskap og kontingent 

§ 3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet 

Medlemskap er åpent for alle som aktivt eller passivt ønsker å bidra i arbeidet til Skape 

muligheter sammen. Alle medlemmer har stemmerett på ordinære og ekstraordinære 

årsmøter og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

§ 4 Kontingent 

Årsmøtet fastsett medlemskontingentene for medlemmer, som betales forskuddsvis.  
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Medlemmer har stemmerett og andre rettigheter frem til og med påfølgende årsmøte. Styret 

kan stryke medlemmer før påfølgende ordinært årsmøte ved manglende betaling av 

medlemskontingent. 

Kapittel III – Ordinært og ekstraordinært årsmøte 

§ 5 Ordinært årsmøte  

Årsmøtet, som styret kaller inn til kvart år i januar, er høyeste myndighet i foreningen. 

Innkallinga skal være med minst tre ukers varsel og direkte til alle medlemmer. Årsmøtet står 

fritt til å invitere andre enn medlemmer dersom de ser det som tjenlig. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal senest være mottatt av styret ti kalenderdager 

før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 

årsmøtet. 

Årsmøtet skal vedtaksføres med hvor mange medlemmer med stemmerett som møter. Ingen 

har mer enn en stemme og avstemmingen kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet er 

beslutningsdyktig når mer enn 1/3 medlemmene er til stede. Med til stede menes det å være 

fysisk til stede eller til stede gjennom video eller lyd oppkobling. 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 

en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever 

det. Slike beslutninger kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

§ 6 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt møteleder, som ikke treng å være medlem av foreningen. 

§ 7 Avstemming på årsmøtet 

Med mindre annet er fastsatt må et vedtak ha alminnelig flertall av de avgitte stemmene for 

å være gyldig. Blanke stemmer skal ikke anses som avgitt.. Ved stemmelikhet vil forslagene 

med flest stemmer bli stemt over på nytt, til det oppnås flertall. Dersom det er stemmelikhet 

mellom kun to gjenværende forslag har den sittende lederen av styret dobbeltstemme. 
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Dersom en kandidat ved valg ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, 

foretas det omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjør man valget ved loddtrekning. Alle medlemmer med stemmerett 

kan stemme ved valg av styremedlemmene. 

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen. 

3. Godkjenne sakslisten. 

4. Velge ordstyrer. 

5. Velge referent. 

6. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

7. Behandle årsberetningen for det foregående året. 

8. Behandle regnskapet. 

9. Behandle forslag og innkomne saker. 

10. Fastsette medlemskontingent. 

11. Vedta budsjett. 

12. Behandle organisasjonsplanene for det kommende året. 

13. Valg. 

14. Fastsette styremøteplan for det kommende året. 

§ 9 Ekstraordinært årsmøte 

Ved behov kan styret, med minst 14 kalenderdager forvarsel, avgjør å holde et ekstraordinært 

årsmøte. Dette er de videre forpliktet til når minst to tredjedeler av medlemmene med 

stemmerett krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjersler i de sakene 

som er kunngjort i innkallingen. 

Kapittel IV – Styret og styremøtet 

§ 10 Styremøtet 

Styremøtet, som består av valgte styremedlemmer, er Skape muligheter sammen høyeste 

myndighet mellom årsmøtene. Styremøtet er vedtaksdyktig når flertallet av styrets 

medlemmer er til stede. Med til stede menes det å være fysisk til stede eller til stede gjennom 

video eller lyd oppkobling. Vedtak blir fattet med flertall av stemmene til de fremmøtte. Ved 
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stemmelikhet utsettes saken til et fulltallig styremøte, og ved fortsatt stemmelikhet vil 

lederens stemme telle dobbelt. Styremøte avholdes etter vedtatt møteplan, eller på forespørsel 

fra leder eller to av styremedlemmene. 

Styremøtet skal: 

▪ Holde seg informert og gjøre nødvendige vedtak for å gjennomføre årsmøtet sine 

bestemmelser og vedtak. 

▪ Holde seg informert og følge opp Skape muligheter sammen sin juridiske representant 

i Honduras. 

▪ Nedsette etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 

▪ Godkjenne og følge opp lokale koordinatorer i Honduras. 

▪ Administrere og føre nødvendig kontroll med Skape muligheter sammen sin økonomi 

i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

▪ Godkjenne nødvendige styringsdokumenter for driften i Honduras. 

§ 11 Styret 

Styret står for den daglige representasjonen, og består av minimum tre medlemmer. Styret 

består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og eventuelt sekretær, PR-ansvarlig, IT-

ansvarlig og styremedlemmer. Valgperioden er normalt på to år, der leder og nestleder ikke 

kan være på valg samme år. Leder og økonomiansvarlig velges normalt partallsår, og 

nestleder og andre styremedlemmer velges oddetalsår. 

Dersom styret består av tre medlemmer fell sekretær- og PR-rollen under ansvaret til 

nestlederen, og IT ansvaret fell under økonomiansvarlig. 

Styret skal: 

• Lede organisasjonens daglige virksomhet, og sette i verk årsmøtet og styremøtet sine 

bestemmelser og vedtak. 

• Administrere og føre nødvendig kontroll med Skape muligheter sammens økonomi i 

henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
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• Representere Skape muligheter sammen utad. 

• Ansvarlig for arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc. 

• Ta vare på alle viktige dokumenter; (e-)post, søknader, referater, etc.. 

• Informere medlemmene og andre interessenter om aktiviteten til Skape muligheter 

sammen, inkl. referatføre styremøtene. 

§ 12 Styremedlemmenes ansvar 

Leder: 

• Lede styremøtene. 

• Kalle inn til styremøte. 

• Tals- og kontaktperson for organisasjonen. 

• Fordele oppgaver mellom styremedlemmene. 

• Følger opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute. 

• Oppfølging av den juridiske representanten og koordinatorene i Honduras. 

• Godkjenne innsending av søknader og inngåelser av økonomiske avtaler. 

• Skriver årsmelding. 

• Utforme nødvendige kontrakter mellom Skape muligheter sammen og 

støttemottakere.  

Nestleder: 

• Tar over som leder dersom lederen er fraværende. 

• Utarbeide POA for Honduras og aktivitetsplan for Norge. 

• Aktivitets- og messeansvarlig. 

• Oppfølging av frivillige og bidragsytere i Norge. 

• Referent ved de månedlige møtene med koordinatorene i Honduras. 

Sekretær 

• Sekretær har ansvar for å skrive referat etter hvert styremøte, og sende ut signert 

referat til hele styret i løpet av en uke  

• Ansvarlig for innkommende og utgående (e-)post. 

• Holder orden på medlemsregisteret og registrerer inn- og utmeldinger. 
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• Ansvarlig for alle dokumenter i organisasjonen. 

Økonomiansvarlig: 

• Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes i Norge. 

• Ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap i Norge. 

• Lage forslag til budsjett sammen med styret. 

• Ansvar for gjennom hvert styremøte å informere alle styremedlemmene om 

økonomiens status. 

PR-ansvarlig: 

• Oppfølging av sosiale medier. 

• Skrive søknader til legat ol. 

IT-ansvarlig: 

• Oppdatere og vedlikeholde hjemmeside, e-postkontoer, Microsoftkonto ol.  

Styremedlem: 

• Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver som styremøtet tildeler det enkelte 

styremedlem for eksempel gjennomføring av arrangementer eller spesifikt 

ansvarsområde. 

▪ Hjelper øvrige styremedlemmer hvis nødvendig. 

§ 13 Godtgjørelse for styremedlemmer 

Det er ingen godtgjørelse for styremedlemmer. 

§ 14 Signaturrett 

Leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig har signaturrett hver for seg. I Honduras har 

juridisk representant og utpekte koordinatorer signaturrett med forhåndsgodkjenning fra 

leder. 
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Kapittel V – Skape muligheter sammen i Honduras 

§ 15 Juridisk representant i Honduras 

Skape muligheter sammen er pliktet til å ha en valgt juridisk representant i Honduras, som er 

den juridiske kontaktperson mellom organisasjonen og de lokale myndighetene. Årsmøte 

skal velge en juridisk representant for en toårs periode, fortrinnsvis i oddetallsår. Den 

juridiske representanten er Skape muligheter sammens kontaktperson med lokale 

myndigheter i Honduras.  

Den juridiske representanten er underlagt styret og er ansvarlig for å holde årsmøte og 

styremøte informert om de til enhver tid gjeldende krav som settes til driften av Skape 

muligheter sammen i Honduras. Herunder å presentere nødvendig og påkrevd 

dokumentasjon, relatert til driften, til korrekt myndighetskontor i Honduras.  

All annen type representasjon eller kontakt med myndighetene eller andre 

personer/bedrifter/organisasjoner i Honduras må på forhånd være godkjent av årsmøtet eller 

styret. 

§ 16 Lokale koordinatorer 

Skape muligheter sammen, ved det til enhver tid sittende styret, kan utpeke skikkede personer 

til lokale koordinatorer i Honduras. Lokale koordinatorer har et utvidet ansvar og rettigheter 

i arbeidet for Skape muligheter sammen, som er nærmere beskrevet i separate 

styringsdokument. 

§ 17 Håndtering av økonomiske midler i Honduras 

Det er bare styremedlemmer og lokale koordinatorer som har tillatelse til å gjennomføre 

betalinger for Skape muligheter sammen. Det inkluderer alle former for betaling og vil si at 

støttemottakere ikke kan få utbetalt støtten for å gjennomføre en betaling selv. Bare i tilfeller 

der det er særs spesielle omstendigheter og med vedtak på forhånd fra styret kan denne 

regelen tilsidesettes. 
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Den enkelte lokal koordinatoren skal bare ha tilgang til økonomiske midler som er tilknyttet 

området den er utpekt som lokal koordinator for.  

Kapittel VI – Juridiske forhold 

§ 18 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og avgrenset 

ansvar for gjeld. 

§ 19 Organisasjonsnummer, personería jurídica og RTN 

Skape muligheter sammen es registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Norge 

med organisasjonsnummer NO 913 984 528. I tillegg er Skape muligheter sammen, også 

kjent under navnet Creando oportunidades juntos, registrert i Unidad de Registro y 

Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) i Honduras, med Personería Jurídica 

2016000564. I Servicio de Administración de Rentas (SAR) er Skape muligheter sammen 

registrert med Registro Tributario Nacional Numérico (RTN) 01019017901302. 

§ 20 Vedtektsendringer 

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

ha vært på sakslisten, og endringer krev 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 21 Oppløsning 

Denne bestemmelsen kan ikke endres. 

Oppløsning av Skape muligheter sammen kan bare behandles på et ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte tre 

måneder senere hvorpå det kreves 2/3 flertall for oppløsning. Det siste ekstraordinære 

årsmøte skal, i tillegg til oppløsningen, vedta hvilken ideell organisasjon, med fokusområde 

på Latin-Amerika, som den gjenværende egenkapitalen skal doneres til.  

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Skape muligheter 

sammen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med 

dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 20. 
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Bogafjell, 3.1.2020 

 

Marie L. Tyldum 

Sekretær 

 

 Elisabeth Leidland 

Leder 
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Rollebeskrivelse i Honduras 

Juridisk representant  

▪ Ansvarlig for å holde årsmøtet og styremøte informert om aktuelle krav fra de 

honduranske myndighetene, inkludert å sende inn nødvendig dokumentasjon, i 

forhold til daglige driften, til myndighetene i Honduras. 

▪ Skrive en månedsrapport som leveres til administrasjonskoordinatoren angående 

ansvaret som er beskrevet i forrige punkt. 

▪ Dersom juridisk representant har noen utfordringer, spørsmål eller kommentarer skal 

han ta kontakt med lederen i styre for å få videre informasjon. 

Helsekoordinator  

Matsal 

▪ Fylle ut kontrakter sammen med støttemottakere og deres foresatte, inkludert å få inn 

foresatt sitt identitetskort/fødselsattest og kopi av støttemottakers fødselsattest. 

▪  Ansvarlig for å overse den daglige driften av matsalen, inkludert registrere oppmøte. 

▪ Gi alle frivillige i matsalen all nødvendig informasjon slik at de kan gjennomføre 

deres ansvar. All informasjon til og for frivillige i matsalen går via 

helsekoordinatoren.   

Dersom helsekoordinatoren har noen utfordringer, spørsmål eller kommentarer skal han ta 

kontakt med lederen i styre for å få videre informasjon.  

Helsekoordinator skal levere følgende til Administrasjonskoordinator  

▪ Kontrakter, kopier av identitetskort og fødselsattester. 

▪ Månedsrapport som skal innholde følgende: 

o Driften og oppmøte i matsalen.  

Helsekoordinatoren skal delta på månedlige møter sammen med de andre koordinatorene 

hvor han presenterer månedsrapporten og aktivitetsplanen for kommende måned. 
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Koordinator for studiestøtte 

▪ Ansvarlig for å gi all nødvendig informasjon angående stipend til potensielle 

støttemottakere. 

▪ Motta en kopi av potensiell støttemottaker og eventuelt foresatt (dersom 

støttemottaker er yngre enn 21 år) sin fødselsattest/identitetskort før søknad og 

kontrakt fylles ut sammen med koordinator.  

▪ Ansvarlig for å følge opp støttemottakarer slik at de overholder kravene for å motta 

studiestipend.  

o Kan når som helst avslutte studiestipend dersom mottaker har brutt en eller 

flere krav for å motta studiestøtte. 

Dersom studiestøtte-koordinator har noen utfordringer, spørsmål eller kommentarer skal han 

ta kontakt med lederen i styre for å få videre informasjon. 

Koordinator for studiestøtte skal levere følgende til administrasjonskoordinator  

▪ Søknader og kontrakter, kopier av identitetskort og fødselsattester. 

▪ Månedsrapport som skal innholde følgende: 

o Rapptere om støttemottakernes oppfyllelse av stipendkrav.  

Koordinator for studiestøtte skal delta på månedlige møter sammen med de andre 

koordinatorene hvor han presenterer månedsrapporten og aktivitetsplanen for kommende 

måned. 

 

Koordinator for sosial utvikling  

▪ Ansvarlig for å gi all nødvendig informasjon angående aktiviteter relatert til sosial 

utvikling. 

▪ Gi alle frivillige nødvendig informasjon for at de skal kunne oppfylle deres ansvar. 

All informasjon til og for frivillige går via Koordinator for sosial utvikling.   

▪ Holde PAV-kurs og delta i PAV aktiviteter.  
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Dersom sosial utviklingskoordinator har noen utfordringer, spørsmål eller kommentarer skal 

han ta kontakt med lederen i styre for å få videre informasjon. 

Koordinator for sosial utvikling skal levere følgende til administrasjonskoordinator  

▪ Søknader om aktiviteter 

▪ Månedsrapport som skal innholde følgende: 

o Informasjon om arbeidet med PAV.  

o Gjennomførte sosiale aktiviteter, inkludert de som er gjennomført av 

ungdomsgruppen. 

Koordinator for sosial utvikling skal delta på månedlige møter sammen med de andre 

koordinatorene hvor han presenterer månedsrapporten og aktivitetsplanen for kommende 

måned.  

 

Koordinator for foredrag og prosjekt 

Foredrag 

▪ Ansvarlig for å gi og innhente nødvendig informasjon angående aktiviteter relatert til 

foredrag. 

▪ Gi alle frivillige nødvendig informasjon for at de skal kunne oppfylle deres ansvar i 

forhold til å gjennomføre foredrag. All informasjon relatert til foredrag til og for 

frivillige går via Koordinator for foredrag og prosjekt.   

▪ Tilrettelegge og overvåke treplanting og relaterte foredrag om nyplanting. 

Prosjekt 

▪ Ansvarlig for å gi all nødvendig informasjon angående aktiviteter relatert foredrag til 

Skape muligheter sammen sine prosjekter.  

▪ Ansvarlig for å innhente nødvendig informasjon og videreføre informasjon til styret. 

Dersom koordinator for foredrag og prosjekt har noen utfordringer, spørsmål eller 

kommentarer skal han ta kontakt med lederen i styre for å få videre informasjon. 
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Koordinator for foredrag og prosjekt skal levere følgende til 

administrasjonskoordinator  

▪ Søknader, kontrakter og nødvendige dokumenter for å gjennomføre et prosjekt.  

▪ Månedsrapport som skal innholde følgende: 

o Treplantingsprogram 

▪ Hvilken skole? Hvilken dato? 

▪ Hvor mange og hvilke type tre ble plantet? 

▪ Hvor mange barn deltok? Hvilken klassetrinn? 

▪ Hvem hold foredraget? Hva var temaet? 

▪ Når skal dere tilbake til skolen? 

▪ Levere kvitteringer til administrasjonskoordinatoren.  

o Foredrag 

▪ Hvor mange deltakare? 

▪ Hvor? Hvilken dato? 

▪ Hva var temaet? 

▪ Hvem holdt foredraget? 

▪ Levere kvitteringer til administrasjonskoordinatoren.  

o Prosjekt 

▪ Informere om utviklingen i prosjektet  

▪ Levere kvitteringer til administrasjonskoordinatoren.  

Koordinator for foredrag og prosjekt skal delta på månedlige møter sammen med de 

andre koordinatorene hvor han presenterer månedsrapporten og aktivitetsplanen for 

kommende måned. 
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Administrasjonskoordinator 

▪ Ansvarlig for å gi og innhente nødvendig administrativ informasjon, inkludert, men 

ikke avgrenset til, angående aktiviteter relatert til foredrag. 

▪ Ansvaret for å fremskaffe all administrativ informasjon, og administrere regnskap for 

Skape muligheter sammen i Honduras. 

▪ Gi de frivillige nødvendig informasjon for at de skal kunne oppfylle deres ansvar. All 

informasjon relatert til administrasjonen går via Administrasjonskoordinator.   

▪ Har tilgang til Skape muligheter sammen sine bankkontoer i Honduras og et 

tilhørende debitkort til en av kontoene. I tillegg kan han signere sjekker. 

▪ Kan signere dokumenter for Skape muligheter sammen med forhåndsgodkjenning fra 

styrelederen. 

Dersom administrasjonskoordinator har noen utfordringer, spørsmål eller kommentarer 

skal han ta kontakt med styrelederen for å få videre informasjon. 

Adminstrasjonskoordinatoren skal: 

▪ Innkalle og holde månedlige møter med alle koordinatorer. 

▪ Ha regnskapet oppdatert på slutten av hver måned og levere en økonomirapport før 

femte i hver måned.  

▪ Samle inn, scanne og arkivere:  

o Koordinatorernes månedsrapporter 

o Kvitteringer  

o Søknader, kontrakter og andre dokumenter som koordinatorne  

▪ Presentere søknader og kontrakter  
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Søknadsprosesser  

Generell informasjon 

▪ All informasjon skal gå gjennom designert koordinator.  

▪ Godkjente kvitteringer: Må inneholde bedriftsnavn eller institusjonsnavn, adresse, 

R.T.N., C.A.I., epostadresse, telefonnummer, kvitteringsnummer, og kvitteringer 

som er skrevet for hand skal ha stempel.  

▪ Støttemottakere som vil beholde studiestøtten påfølgende år må søke støtte før første 

januar for å ha prioritet. Etter dette har ingen prioritet. 

▪ Medlemskap i matsal og studiestøttekontrakter skal være signert innen 15 februar. 

Studiestøtte og medlemskap i matsal 

Dersom noen ønsker å søke om studiestøtte eller medlemskap i matsal må levere: 

▪ Kopi av søkers fødselsattest (eller identitetskort dersom han er over 18 år). 

▪ Kopi av foresatts identitetskort eller fødselsattest (for søkere yngre enn 21 år). 

Når en potensiell støttemottaker ønsker å søke studiestøtte skal søker/foresett fylle ut enn 

søknad sammen med koordinator for studiestøtte etter at de tidligere dokumentene er levert 

inn. Koordinatoren må få lærerens underskrift for å bekrefte søkers plass ved institusjonen 

for det gjeldende året. 

Skape muligheter sammen gir bare studiestøtte eller medlemskap i matsalen når det er 

absolutt nødvendig. For å motta studiestøtte må den nye støttemottakeren fylle ut en søknad 

og kontrakt hvor de ulike partene signerer. For medlemskap i matsalen må 

støttemottaker/foresatt fylle ut en kontrakt. Støtten kan starte mår kontrakten er registrert i 

registeret til Skape muligheter sammen. 

Skape muligheter sammen kan bare gi støtten dersom støttemottaker og foresatt kommer 

sammen. Dersom foresatt ikke kan komme må han sende en myndig person med melding og 

autorisasjon vil å representere foresatt. Meldingen/autorisasjonen skal inneholde dato, og 

signatur og foresatts personnummer. 

Gjennom skoleåret skal foresatt og støttemottaker: 
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▪ Ha en positiv holdning og respektere; lærere/voksne i matsalen, medelever/andre i 

matsalen, voksne og personal på skole/matsal og representanter fra Skape muligheter 

sammen. 

▪ Vær tilgjengelig og besøke skolen og/eller matsal når det er nødvendig, og delta og være 

punktlig på møter og samtaler på skolen og med Skape muligheter sammen. 

▪ Delta i sosialt arbeid eller andre aktiviteter i nabolaget som er arrangert av Skape 

muligheter sammen. 

▪ Gjøre det som er forventet på skolen: delta i skoletimene og gjøre lekser. 

▪ Foresatte skal støtte eleven hjemme slik at han kan oppnå gode skoleprestasjoner.  

▪ Foresatte skal rapportere om økonomiske endringer. 

▪ La koordinatoren for studiestøtte føre tilsyn med eleven, inkludert samtale med eleven, 

foresatt og læreren, og gi en kopi av karakterene. 

▪ Møte punktlig til matsalen og gi beskjed om fravær på førehand, og en skriftlig melding 

som er signert etterpå. 

Dersom noen av reglene blir brutt avgjør koordinator for studiestøtte/koordinator for 

helse om Skape muligheter sammen avslutter kontrakten. Skape muligheter sammen 

beholder seg retten til å avslutte hvilken som helst støtte på bakgrunn av organisasjonens og 

deres representanters og frivilliges sikkerhet og velvære. 

Studiestøtte universitet 

Hvis en student ønsker å søke om studiestøtte fra Skape muligheter sammen, må han levere: 

▪ En kopi av identitetskortet (eller en kopi av fødselsattesten når søker er under 18 år). 

▪ En kopi av foresatts identitetskort (eller eventuelt foresatts fødselsattest) dersom 

søker er under 18 år. 

▪ En oversikt over kostnader. 

▪ En utdanningsplan. 

Når koordinator for studiestøtte har mottatt nevnte dokumenter, skal søker/foresatt fylle ut 

en søknad og kontrakt sammen med koordinator for studiestøtte som signeres av de ulike 

partene. 
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Studiestøtten gis ut fra og med påfølgende universitetsperiode. 

For å få og beholde studiestøtte må støttemottaker  

▪ Ha en positiv holdning og respektere; lærere/professorer, medstudenter, 

universitetspersonell og representanter fra Skape muligheter sammen. 

▪ Vær tilgjengelig og besøk universitetet når det er nødvendig, og delta og være punktlig 

på møter og samtaler med universitetet og med Skape muligheter sammen. 

▪ Delta i sosialt arbeid eller andre aktiviteter i nabolaget som er arrangert av Skape 

muligheter sammen. 

▪ Gjøre det som er forventet på universitet: delta i undervisning, gjøre lekser og delta på 

andre obligatoriske aktiviteter. 

▪ Gi beskjed til Skape muligheter sammen via koordinator for studiestøtte dersom det 

er økonomiske endringer. 

▪ Levere en søknad om forventet kostnader hver periode med dokumentasjon. Søknaden 

for perioden skal inneholde forventet kostnader for skolepenger, utstyr, bøker, 

obligatoriske skoleaktiviteter, osv. Etter å ha fått dokumentasjon på skolepenger første 

gang, trenger ikke det bli presentert flere ganger. Søknaden skal være formell og 

inkludere dato, navn, adresse, begrunnelse for søknad og signatur.  

▪ Levere kvittering for alle kostnader til koordinator for 

studiestøtte/administrasjonskoordinator, senest fem dager etter at støtten er mottatt, 

og levere inn orginale kvitteringer senest innen to uker etter at perioden er ferdig. Første 

levering av kvittering kan være å sende et bilde via Whatsapp eller epost. 

▪ Levere karakterer senest ti dager etter at perioden er ferdig til koordinator for 

studiestøtte/administrasjonskoordinator. Støttemottakeren kan stryke i maksimum to 

fag, dersom han stryk for tredje gang vil han automatisk miste studiestøtten. 

▪ Må ta det antall fag (eller flere) som er skissert i utdanningsplanen hver periode.  

▪ Delta i sosialt arbeid eller andre aktiviteter i nabolaget som er arrangert av Skape 

muligheter sammen. 
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Dersom noen av reglene blir brutt avgjør koordinator for studiestøtte om Skape 

muligheter sammen avslutter kontrakten. Skape muligheter sammen beholder seg retten 

til å avslutte hvilken som helst støtte på bakgrunn av organisasjonens og deres representanters 

og frivilliges sikkerhet og velvære. 

Økonomistyring og dokumentasjon 

Prosedyrer for uttak, kjøp og betaling som blir gjort av en representant fra Skape muligheter 

sammen 

▪ Må få et pristilbud med nøyaktige priser på stedet der et kjøp skal foretas før 

administrasjonskoordinatoren kan overføre pengene. Unntak: ved innkjøp av mat 

til matsal. 

▪ Representanten som foretar et kjøp eller betaling for organisasjonen, skal alltid betale 

med kort når det er mulig. Når representanten ikke har muligheten til å betale med 

kort, må han ta ut det nøyaktige beløpet i banken. På ingen tidspunkt kan det gis ut 

mer enn det som er godkjent. 

Prosedyrer for kvitteringer 

▪ Kvitteringer må være lovlige og skal inneholde bedriftsnavn/institusjonsnavn, 

adresse, R.T.N., C.A.I., e-post, telefon, kvitteringsnummer og når kvitteringene er 

håndskrevne skal de ha stempel. 

▪ Når en representant fra Skape muligheter sammen foretar uttak, kjøp eller betaling 

for organisasjonen, må kvitteringen oppbevares på et trygt sted til den kan leveres til 

administrasjonskoordinator. Administrasjonskoordinator vil deretter skanne og 

arkivere kvitteringer. 

▪ Representanten skal levere kvitteringer senest på det kommende månedsmøte for 

koordinatorer. 

▪  Kvitteringer for kjøp og betalinger for Skape muligheter sammen skal alltid ha 

navnet på organisasjonen. De ganger kjøpet er gjort til en spesifikk person skal dens 

navn også skrives på kvitteringen.  
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Dokumentering av donasjoner 

Mottat donasjon 

For alle mottatte donasjoner må det skrives et donasjonsdokument, som er signert av giveren 

og den mottakende representanten til Skape muligheter sammen. Vedlagt må det medfølge 

kopi av identifikasjonspapir (identitetskort, RTN, organisasjonsnummer) til giveren.  

Utbetalt donasjon 

For alle utbetalinger fra Skape muligheter sammen, der det ikke er mulig å anskaffe 

kvitteringer som følger de juridiske kravene, må det skrives et donasjonsdokument, signert 

av mottakeren og en representant fra Skape muligheter sammen. Vedlagt må det medfølge 

kopi av identifikasjonspapir (identitetskort, RTN, organisasjonsnummer) til giveren. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Drift av matsal – skole 

Før Skape muligheter sammen starter med en matsal ved en skole, skal det signeres en 

kontrakt med skolen og kommunen, som innehar minimum følgende informasjon:  

▪ Skolen innkaller til et antall foreldremøter som Skape muligheter sammen 

arrangerer.  

▪ Hvor mange dager det skal lages mat. 

▪ Lærerene ved skolen skal møte representanter fra Skape muligheter sammen med 

respekt.  

▪ Skape muligheter sammen kan stenge matsalen dersom kravene ikke blir overholdt. 

Administrasjonkoordinatoren kjøper maten til matsalen, og overleverer den til 

Helsekoordinatoren eller en person Helsekoordinatoren har peka ut.  

Helsekoordinatoren har ansvaret for at maten blir laget. Etter behov kan 

Helsekoordinatoren velge å bruke andre frivillige dersom det er til det beste for driften av 

matsalen.  

All kommunikasjon og informasjon relatert til matsalen skal gå gjennom 

Helsekoordinatoren, inkludert spørsmål og forslag.  

Dersom noen av reglene blir brutt avgjør Helsekoordinatoren om Skape muligheter 

sammen avslutter kontrakten. Skape muligheter sammen beholder seg retten til å avslutte 

hvilken som helst støtte på bakgrunn av organisasjonens og deres representanters og 

frivilliges sikkerhet og velvære. 
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Vedlegg  2 – Drift av matsal – matsal i nærmiljøet 

En matsal i nærmiljøet har 25 plasser.  

Administrasjonkoordinatoren kjøper maten til matsalen, og overleverer den til 

Helsekoordinatoren eller en person Helsekoordinatoren har peka ut.  

Helsekoordinatoren har ansvaret for at maten blir laget. Etter behov kan 

Helsekoordinatoren velge å bruke andre frivillige dersom det er til det beste for driften av 

matsalen.  

All kommunikasjon og informasjon relatert til matsalen skal gå gjennom 

Helsekoordinatoren, inkludert spørsmål og forslag.  

Regler for matsalen 

▪ Møte punktlig til matsalen og gi beskjed om fravær på førehand, og en skriftlig 

melding som er signert etterpå. 

▪ Vær tilgjengelig og besøk matsalen når det er nødvendig, og ta all kommunikasjon 

med Skape muligheter sammen gjennom Helsekoordinatoren. 

▪ Møte punktlig på møter og foredrag i matsalen.  

▪ Ha en positiv holdning og respektere; lærere/voksne i matsalen, medelever/andre i 

matsalen, voksne og personal på skole/matsal og representanter fra Skape 

muligheter sammen. 

Dersom noen av reglene blir brutt avgjør Helsekoordinatoren om Skape muligheter 

sammen avslutter kontrakten. Skape muligheter sammen beholder seg retten til å avslutte 

hvilken som helst støtte på bakgrunn av organisasjonens og deres representanters og 

frivilliges sikkerhet og velvære. 
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