
Vedtekter for Drops for Ripples 

 
 

§ 1 Navn 

 Organisasjonens navn er Drops for Ripples. 

Organisasjonen ble stiftet 23. februar 2013. 

Fritt oversatt betyr navnet Dråper som lager ringer. Det henspeiler på det lille som 

skaper noe stort. Ringene vokser seg større og større. 

 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er å støtte utdanning for vanskeligstilte barn og ungdom i 

Kenya gjennom support til våre samarbeidsskoler eller direkte til enkeltpersoner. 

 

§ 3 Virksomhet 
Drops for Ripples virksomhet består i å samle inn midler til foreningens formål, se §2. 

Inntektene kommer fra medlemskontingenter, gaver og andre økonomiske tiltak. 

 Alle innsamlede midler skal gå uavkortet til virksomheten i Kenya. 

Organisasjonen har ikke anledning til å utbetale lønninger eller gi annen 

godtgjørelse for utførte tjenester til noen av medlemmene. 

Administrasjonskostnader i form av porto, bankgebyrer og lignende dekkes likevel 

av organisasjonen. 

 

§ 4 Medlemmer 

Medlem er den som siste år har betalt medlemskontingent eller gitt gave lik eller 

større enn ett års medlemskontingent.  

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

 Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  

 

§ 6 Kontingent 

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 

Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som 

medlem av foreningen. 

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

 Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

 

§ 8 Årsmøte 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned på sted og tid 

som styret bestemmer.  

Årsmøtet innkalles med minst en måneds varsel.  

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende to uker før 

årsmøtet. 

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.  

 



§ 9 Styre 

 Organisasjonens ledelse utføres av et styre, som har minst ett møte pr. år. 

 Styret velges på årsmøtet og består av minst tre personer. 

Styret skal ivareta følgende funksjoner: leder, sekretær og kasserer. 

 Valgperiode for styremedlemmer er to år. Første gang velges halvparten av 

medlemmene for ett år. Seinere velges alle for to år, slik at halve styret er på valg 

hvert år.  

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges også på årsmøtet, men for ett år.  

Alle kan gjenvelges. 

 Leder har prokura, og kasserer disponerer bankkonti på styrets vegne.  

 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 

Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer.  

Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.  

 

§ 10 Revisjon 

 Organisasjonens regnskapsperiode følger kalenderåret, 1. januar – 31. desember. 

 For kontroll av styrets forvaltning av organisasjonens midler skal medlemmene 

på årsmøtet velge en revisor, som hvert år reviderer regnskap og legger fram 

rapport for årsmøtet. 

 

§ 11 Vedtektsendringer 

 Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på årsmøte og må gjøres med 

minst 2/3-dels flertall. 

 

§ 12 Oppløsning 

 Et eventuelt vedtak om oppløsning må gjøres på årsmøte. Slikt vedtak 

må fattes med 2/3-dels flertall. 

 Økonomiske midler som på oppløsningstidspuntet er i foreningens varetekt, 

skal overdras til organisasjon med tilsvarende formål. 

Aktuell organisasjon velges ved simpelt flertall av årsmøtet. 

 

 

 

Skien 23. februar 2013. 

Revidert 27. mars 2014. 


