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1. Forslag 

§4 første avsnitt endres til: 

Årsmøtet fastsett medlemskontingentene for medlemmer i Norge og i Honduras. 

§5 tredje avsnitt, andre setning endres til og legg til en tredje setning: 

Hvert medlem har en stemme. Medlemmer i Honduras kan avgi stemme ved fullmakt der 2/3 

av det møtende årsmøtet godtar dette under godkjenninga av de stemmeberettigede. 

§7 andre avsnitt, siste setning endres til 

Alle medlemmer har stemmerett ved valg. 

§8 endres til 

Årsmøtet skal: 

1. Konstitueres. 

a. Godkjenne stemmeberettigete, innkallingen og sakslisten. 

b. Velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

2. Behandle årsberetningen for det foregående året. 

3. Behandle regnskapet. 

4. Behandle forslag og innkomne saker. 

5. Fastsette medlemskontingent. 

6. Vedta budsjett. 

7. Behandle organisasjonsplanene for det kommende året. 

a. Fastsette styremøteplan for det kommende året. 

8. Gjennomføre valg. 

§9 første setning endres til 

Ved behov kan styret, med minst 14 kalenderdager forvarsel, innkalle til et ekstraordinært 

årsmøte. 

§10 punktene under Styremøtet skal strykes. 

§11 endres til 

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

består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og eventuelt sekretær som normalt velges for en 

to år. Eventuelle styremedlemmer velges for et år. Leder og økonomiansvarlig velges normalt 

partallsår, og nestleder og sekretær velges normalt oddetalsår. 

Ansvarsroller er nærmere beskrevet i andre styringsdokument. 

§12 strykes i sin helhet. 

§14 andre setning endres til 
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Leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig har signaturrett hver for seg. I Honduras har 

juridisk representant og styregodkjente koordinatorer signaturrett med forhåndsgodkjenning 

fra leder. 

§15 endres til følgende 

Skape muligheter sammen er lovpålagt å ha en juridisk representant i Honduras, som 

kontaktperson mellom organisasjonen og lokale og nasjonale myndighetene. Styremøtet 

velger juridisk representant.  

Den juridiske representanten er underlagt styret og er ansvarlig for å holde styret 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 leder, 

årsmøtet eller styret. 

§17 første avsnitt, tredje setning endres, en fjerde legges til og andre avsnitt strykes 

Bare i tilfeller der det er særs spesielle omstendigheter, og det er forhåndsgodkjent av leder, 

kan denne regelen tilsidesettes. Nærmere prosedyrer for håndtering av økonomiske midler i 

Honduras er beskrevet i separate styringsdokument. 

2. Begrunnelse 

§4 endres for i større grad å samsvare med gjeldende praksis, og at det åpne for å ha ulike satser for 

Norge og Honduras. 

§5 endres for å gi medlemmer i Honduras en klarere stemme inn i organisasjonen. 

§§7-9 endres for å klargjør innholdet. 

§10 det som strykes ivaretas av andre styringsdokument. 

§11 endres for i større grad å samsvare med gjeldende praksis. Punktene under Styret skal strykes da 

disse ivaretas i andre styringsdokument. 

§12 styrkes da det ivaretas i andre styringsdokument. 

§14 endres for å presisere hvem som har fullmakt til å utpeke/godkjenne koordinatorer. 

§15 det som strykes og endringer er gjort for å unngå gjentakelse, plassere ansvaret klarere og økt 

samsvar med gjeldende praksis. 

§17 endringene gjøres for å samsvare mer med gjeldende praksis og i større grad ha nødvendig 

fleksibilitet. 

 

 

  


