NEPALESE PEOPLE’S PROGRESSIVE FORUM, NORWAY (NPPF-Norway), 2010
Vedtekter
Bakgrunn
Omlag 250 års føydalstyre i Nepal har skapt politiske og økonomiske vanskeligheter.
Politiske konflikter og den økende arbeidsledigheten har tvunget tusenvis av nepalere til å
emigrere, med Norge, som en av mange europeiske land, som destinasjonsmål. De nepalere
som har bosatt seg i Norge er ikke bare ute etter arbeid, mange er også studenter som velger å
ta høyere utdanning.. Det samme gjelder også fagarbeidere fra Nepal.
Politiske og økonomiske problemer, og utdannings- og arbeidsmuligheter har ført til at flere
og flere nepalere utvandrer fra Nepal. Selv om de har blitt skilt fra sine familier og forlatt sitt
land, bryr de seg fortsatt mye om sitt hjemland. Med andre ord, har de et ønske om fremgang
for ulike samfunnsmessige aspekter i Nepal. På grunnlag av patriotiske og demokratiske
ideer, er de villige til å kjempe for og spre sine meninger om sitt land, for eksempel ved å
delta i demonstrasjoner og å forsvare menneskerettighetene. Denne organisasjonen har som
mål å forene alle disse nepalerne og organisere ulike aktiviteter som fremmer utviklingen av
rettferdig samfunn i Nepal.
§ 1: Navn
1.1) Foreningens navn er ”Nepalese People’s Progressive Forum, Norway”. Forkortet kalles
foreningen ”NPPF-Norway”. ”Foreningen” eller ”forumet” enkelte steder i disse vedtektene
refererer til NPPF-Norway.
1.2) Foreningens stempel samt logo skal være slik det er beskrevet i § 15.
1.3) Alle formelle aktiviteter og programmer til foreningen skal avholdes i Oslo og andre
store byer i Norge.
1.4) Generalforsamlingen avholdes annet hvert år, men årsmøte avholdes hvert år.
1.5) På den første generalforsamlingen, som ble avholdt 29. august 2010 i Oslo, ble forslag til
vedtekter godkjent gjennom avstemning av medlemmene som var til stede.
§ 2: Foreningens arbeidsområder og dens formål
2.1) De aktivitetene som er i samsvar med foreningens vedtekter faller under foreningens
prioritetsområder. Forumets arbeidsområder er spredt utover hele Norge, men aktivitetene kan
også organiseres i Nepal om nødvendig. Foreningen skal henvende seg til den norske
regjeringen som en autoritativ organisasjon.
2.2) Foreningens formål er å etablere et nettverk av nepalere som bor i Norge.
Hovedinteressen til foreningen er å bidra til Nepals politiske, sosiale og økonomiske
utviklingen. Foreningen har også som et mål å etablere gode samarbeidsforhold og gjensidig
forståelse mellom det nepalske folk og det norske folk ved:
 å fungere som en plattform for politisk debatt blant folk med interesse for Nepal,
 å samarbeide med nordmenn for å utvikle av kjennskapet til Nepals politikk, kultur og
tradisjoner,
 å samarbeide med ulike organisasjoner i Norge som kjemper for menneskerettigheter,
 å etablere kontakt og et godt samarbeid med nepalske progressive forumer i andre
europeiske nasjoner.
Andre formål:
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å forene alle patriotiske, demokratiske, nasjonalistiske og progressive nepalere som
oppholder seg i Norge,
 å støtte programmer som fremmer nepalsk patriotisme og selvråderett.
 å hjelpe til å løse problemene til nepalere som er bosatt i Norge,
 å støtte folkelige bevegelser både i Nepal og andre nasjoner som kjemper for
rettferdighet og frihet,

§ 3: Medlemskap
3.1) Følgende personer kan bli medlemmer av forumet:
 Nepalere over atten år som er bosatt i Norge og som støtter vedtektene til foreningen.
 Myndige nordmenn samt mennesker fra andre land som støtter foreningens vedtekter.
3.2) Medlemskapet i foreningen opphører, når et medlem:
 utfører aktiviteter som strider mot forumets vedtekter,
 er økonomisk utro mot foreningen,
 ikke betaler medlemskontingent innen tidsfristen,
 har tatt i straffbarehandlinger.
§ 4: Medlemskapstyper og rettigheter
Medlemskap er åpent for alle nepalere som bor i Norge og Nordmenn med interesse for
Nepals framgang.
4.1) Foreningen har fem typer medlemskap:
 Enkeltmedlemskap: De som følger vedtektene og betaler medlemskontingent får
enkeltmedlemskap.
 Familiemedlemskap: Det vil si en familie med mann, kone og barn under 18 – de
sistnevnte uten stemmerett. Familiemedlemskontingent må betales dersom
medlemskapet ønskes.
 Ubegrenset medlemskap: De som har aktivt jobbet i en ansvarsfull stilling innenfor
foreningen over lengre tid og som, i tillegg til å ha gjort en god innsats i stillingen sin,
ønsker å jobbe videre med å fremme foreningens målsettinger i fremtiden kan gis
ubegrenset medlemskap.
 Organisasjonsmedlemskap: Andre organisasjoner som ser positivt på dette forumets
formål kan gis organisasjonsmedlemskap.
 Æresmedlemskap: De som har gjort en verdifull innsats for å fremme Nepals utvikling
kan gis denne medlemskapsformen, uansett hvilken nasjonalitet de har. Styret
forbeholdes retten til å bestemme hvem som kan få denne typen medlemskap.
4.2) Medlemskontingent: Enkeltmedlemmer betaler 100 kr årlig for medlemskapet, for
familiemedlemskap er den årlige summen 150 kr, for organisasjonsmedlemskap 300 kr, for
ubegrenset medlemskap 1000 kr.
4.3) Medlemsrettigheter: De som har enkeltmedlemskap, familiemedlemskap eller ubegrenset
medlemskap har rett til å stemme ved styrevalg og selv være kandidater til styret. De
organisasjonene som er tildelt organisasjonsmedlemskap kan delta med en representant på
forumets årsmøte. Representanten har rett til å stemme i forbindelse med valg av styret samt
gi råd og veiledning til styret. De som er blitt tildelt æresmedlemskap kan ikke stille selv som
kandidat til styre og har heller ikke stemmerett, men de kan delta på årsmøtet samt gi råd og
veiledning til styret.

NPPF-Norway

Vedtekter 2010

Side 2 av 4

§ 5: Utvidelse av forumet
5.1) Styret kan dele seg i ulike seksjoner, bl.a. økonomi-seksjon, kultur-seksjon,
informasjonsspredning-seksjon osv., med det formål å utvide og konsolidere foreningen.
Ulike seksjoner kan tildeles ulike regioner i Norge for å utvide forumet.
5.2) Styret utpeker leder fra hver seksjon.
5.3) Hver seksjons retningslinjer skal samsvare med foreningens målsettinger og skal styres
av seksjonslederen.
§ 6: Styre
6.1) Foreningens styre skal bestå av mellom 11 og 17 medlemmer, med 1 styreleder, 2
nestledere, 1 generalsekretær, 1 sekretær, 1 kasserer og mellom 5 og11 styremedlemmer.
6.2) Mellom 5 og 7 fra styret velges av styret til å danne arbeidsutvalget/sekretariatet om
nødvendig Der skal leder, nestleder, generalsekretær, kasserer og et styremedlem delta.
Avgjørelser tatt i sekretariatet skal godkjennes ved neste styremøte.
6.3) Styret kan danne en rådgivende komité etter behov. Antall medlemmer i den rådgivende
komiteen blir maks en tredjedel av medlemmene i styret.
§ 7: Styremedlemmers oppgaver og rettigheter
Styret er ansvarlig for den praktiske driften av foreningen og for at foreningens formål blir
fulgt opp. Flertall av styret må være tilstedet når en sak skal stemmes over i styret. Nedenfor
følger de oppgavene til de ulike styremedlemmene:
7.1) Styreleder:
- lede foreningsmøter
- følge opp underordnede seksjoner og komitèer i foreningen
- ha gode kontakter og et godt samarbeid med andre organisasjoner som ønsker forumets
beste
- innkalle møter og avgjøre diverse saker ved stemmelikhet
- planlegge samt implementere programmer som fremmer foreningens interesser
7.2) Nestleder:
-utføre oppgavene tildelt fra styret eller fra styreleder ved styreleders fravær.
7.3) Generalsekretær:
- tilkalle og organisere møter med styreleders samtykke
- fortelle om ulike programmer som foreningen driver med på møter
- presentere årsberetning på årsmøtet
- utføre oppgaver tildelt av styret
7.4) Sekretær:
- være ansvarlig når generalsekretæren er fraværende
- utføre oppgaver tildelt av styret
7.5) Kasserer:
- lage alle regnskaper (inntekter og utgifter) for foreningen
- presentere regnskap på årsmøtet
- utføre oppgaver tildelt av styret
7.6) Styremedlemmer:
- være til stede på møter
- utføre oppgaver tildelt av styret
- jobbe i samsvar med forenings målsettinger
§ 8: Bortfall av styremedlem og valg
8.1) Ved bortgang, død, eksklusjon på grunn av handlinger som strider mot vedtektene, fravær
fra møter tre ganger på rad uten å kontakte foreningen, og manglende betaling av
medlemskontingent innen fristens utløp medfører tap av styreplass.
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8.2) Ved et slikt tap kan styret la et annet medlem i foreningen overta plassen til
vedkommende.
§ 9: Årsmøte og generalforsamling
9.1) Styret innkaller årsmøtet hvert kalenderår og generalforsamling annet hvert år.
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Et flertall av foreningens medlemmer må
være tilstede for at vedtak skal være gyldige..
9.2) Dersom en tredjedel av foreningens medlemmer fremmer et skriftlig krav om det, skal
det avholdes et ekstraordinært årsmøte, innkalt av styret innen en måned.
9.4) På årsmøte må et flertall av foreningens medlemmer være tilstede, det vil si over 51 %.
Er oppmøtet under 51 % innkalles et nytt årsmøte som er vedtaksfør også om oppmøtet er
under 50 %.
9.5) Tid og sted for Generalforsamlingen bestemmes av årsmøtet.
9.6) På generalforsamling og årsmøte skal regnskap samt beretninger om ulike saker
vedrørende foreningen presenteres. Kommende årets aktiviteter og programmer skal også
presenteres og godkjennes.
§ 10: Fratredelse
10.1) Ønsker et styremedlem å fratre sin styreplass, må dette presenteres til styrelederen. Ved
fratredelse av styrelederen, skal nestleder ta opp saken på styremøte. Styremøtet skal så
godkjenne fratredelsen.
§ 11: Mistillitsforslag
11.1) Dersom en tredje del av styrets medlemmer fremmer skriftlige meldinger om mistillit
mot et styremedlem skal dette behandles av styret. Det kreves 2/3 flertall for at et
mistillitsforslag skal vinne fram..
§ 12: Styrevalg
12.1) Enkeltmedlemmer, familiemedlemmer samt de med ubegrenset medlemskap kan delta i
valg av styret.
12.2) Valget av styret må utføres på en diskret måte.
12.3) Valg av styret ledes av en egen valgkomité som velges på forutgående
årsmøte/generalforsamling.
12.4) Styret skal velges annet hvert år av medlemmene på generalforsamlingen.
§ 13: Økonomiske ressurser
13.1) Medlemskontingent, gaver, spesiell støtte, nasjonale samt internasjonale finansielle
kilder hører til denne delen av vedtektene.
13.2) En regnskapskomité under kassererens ledelse kan utpekes for pengeinnsamling.
13.3) For organisering av transaksjoner åpnes en bankkonto i foreningens navn, som styres av
kasserer sammen med leder eller generalsekretær.
§ 14: Vedtektsendring og beskrivelse
14.2) To tredjedels flertall i styret kan endre et punkt i vedtektene. Endringen må imidlertid
deretter godkjennes av 2/3 flertall blant de tilstedeværende ved på neste generalforsamling.
§ 15: Foreningens logo og stempel
15.1) Mt. Everest i midten av en sirkel, flankert av et nepalsk og et norsk flagg på henholdsvis
venstre og høyre side, skal være foreningens logo. I tillegg skal foreningen ha et stempel.
“Nepalese People’s Progressive Forum, Norway Estd. 2009” skal være trykt på logoen.
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