Palestine Network Norways lover	

Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012.	


§ 1 Hva er Palestine Network Norway	

Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen og er
registrert som hovedforening i Norges KFUK-KFUM.	

PNN skal drive informasjonsarbeid om Israel/Palestina-konflikten og jobbe for
boikott av Israel frem til staten følger internasjonale lover og resolusjoner.	

§ 1-1 PNNs visjon	

Vi skal arbeide for å oppnå en varig og rettferdig fred i Israel og Palestina.	

§ 1-2 BDS-bevegelsen	

Den internasjonale BDS-bevegelsen jobber for å presse staten Israel til å følge
internasjonale lover og slutte å nekte palestinere rettighetene deres. BDS står for
«boycott, divest, sanction» som er redskapene bevegelsen bruker for å presse
Israel. På norsk betyr dette boikott, trekke investeringer og sanksjonering av Israel.	

§ 1-3 Hovedforening i Norges KFUK-KFUM	

Som en hovedforening i Norges KFUK-KFUM forplikter PNN seg til å følge KFUKKFUMs lover og ha en ansvarlig voksenleder som har skrevet under KFUK-KFUMs
ledererklæring. Utover dette er det opp til PNN å skrive sine egne lover og ta
avgjørelser for hvordan driften av nettverket skal foregå.	

§ 1-4 PNNs forhold til Israel	

PNN anerkjenner staten Israels rett til å eksistere. Som organisasjon tar vi ikke noe
standpunkt om hvordan en løsning på Israel/Palestina-konflikten vil se ut.	

PNN understreker at organisasjonen ikke vil bekjempe Israel som stat, men jobber
for en endring i nevnte stats politikk.	


§ 2 Formål	

PNN skal jobbe for palestineres rettigheter i Palestina og for at Israel skal følge
internasjonale lover og resolusjoner.	

For å oppnå visjonen vår skal PNN:	


- aktivt drive informasjonsarbeid om Israel-/Palestina-konflikten.
- jobbe for at KFUK-KFUM, nasjonalt og internasjonalt, skal innføre boikott av
Israel. - fremme boikott av Israel blant det norske folk.
- oppfordre myndighetene og næringslivet til boikott av Israel.	


§ 2-1 KFUK-KFUMs formålsparagraf	

«PNN er forpliktet på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse og har til formål å
hjelpe mennesker til levende tro på Jesus Kristus. PNN ønsker å utvikle og ta
ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp, og vil utfordre til aktiv tjeneste i
kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.»	

PNN er åpent for alle uavhengig av religion og livssyn, men organisasjonen handler
i tråd med KFUK- KFUMs kristne verdigrunnlag. PNN skal derfor fremme
palestinernes rettigheter, og skal jobbe for at blant andre KFUK-KFUM og Den
norske kirke skal ta et tydelig standpunkt i Israel/Palestina-konflikten.	


§ 3 Medlemskap	

PNN er åpent for alle fra og med det året de fyller 15 år. Vi har ingen øvre
aldersgrense. PNN er en enhet i Norges KFUK- KFUM, derfor blir en medlem i
Norges KFUK-KFUM igjennom ens medlemskap i PNN.	

En kan ha medlemskap i PNN gjennom direkte medlemskap i hovedforeningen
eller gjennom medlemskap i en lokal enhet.	

§ 3-1 Medlemskap direkte i hovedforeningen	

Du må betale en årskontingent direkte til hovedforeningen for å bli medlem i PNN
hvis du ikke er medlem i en lokal enhet. Størrelsen på kontingenten avgjøres av
årsmøtet.	

§ 3-2 Medlemskap gjennom lokal enhet	

Det er opp til hver enkelt lokale enhet å avgjøre størrelsen på sin årskontingent,
men er forpliktet til å betale en årskontingent til hovedforeningen på 75,- per
betalende medlem i den lokale enheten, årskontingenten til KFUK-KFUM kommer i
tillegg.	

§ 3-3 Utestengning av medlemmer	

PNN godtar ikke antisemittiske eller andre rasistiske holdninger i nettverket.
Medlemmer som bryter med PNNs vedtekter, eller i alvorlig grad motarbeider
nettverket og dets arbeid kan utestenges fra hovedforeningen. Vedtak i slike saker
fattes av hovedstyret med 2/3 flertall. Utestengning kan ankes til årsmøtet.	

Lokale enheter har også rett til å stenge ute enkeltpersoner fra sin lokale enhet,
men lokale styrer har ikke myndighet til å stenge noen ute fra hovedforeningen i sin
helhet.	


§ 4 Organisasjon	

Palestine Network Norway består av:	


- Årsmøtet
- Hovedstyret
- Styrelederutvalget	

§ 4-1 Årsmøtet	

Årsmøtet er PNNs øverste organ og skal holdes én gang i året, innen utgangen av
mars, for å behandle organisatoriske saker som angår hovedforeningen.	

Alle betalende medlemmer med enten direkte medlemskap til hovedforeningen eller
i lokal enhet, har møte-, tale-, stemme- og forslagsrett ved årsmøtet.	

Hovedstyret kan invitere gjester til årsmøtet. Inviterte gjester har talerett.	

§ 4-1.1 Innkalling, forslag til årsmøtet og utsending av sakspapirer	

Innkalling til årsmøte skal være sendt ut til PNNs medlemmer senest 4 uker før
møtet finner sted.	

Alle PNNs medlemmer har rett til å fremme saker til behandling i årsmøtet og
saksforslag må være innsendt til hovedstyret senest 2 uker før årsmøtet.	

Sakspapirer til årsmøtet skal være sendt ut til PNNs medlemmer senest 2 uker før
årsmøtet.	

§ 4-1.2 Faste saker til behandling i årsmøtet	

- Valg av leder for 2 år i separat valg
- Valg av nestleder for 2 år i separat valg - Valg av fem (5) styremedlemmer for 2 år
- Valg av tre (3) varamedlemmer for 1 år	


- Valg av to (2) referenter
- Valg av revisor som går gjennom regnskapet
- Valg av to (2) representanter til tellekorps
- Valg av to (2) representanter til å signere protokollen - Valg av tre (3)
representanter til valgkomité
- Regnskap og budsjett	


- Handlingsplan
- Årsmelding
- Årskontingent
- Vedtektsendringer	

Saker kan strykes av sakslista ved simpelt flertall. Saker kan legges til sakslista ved
2/3 flertall.	

Leder og nestleder velges på samme møte. Leder kan ikke sitte i samme verv mer
enn to perioder på rad.	


Styremedlemmene (henholdsvis 2 og 3 på valg hvert år) velges samlet.
Varamedlemmene velges enkeltvis og i nummerert rekkefølge.	

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i årsmøtet, og forslag til endring må være
innsendt senest 3 uker før årsmøte.	

Hovedstyret har ansvar for at det blir utarbeidet protokoll fra årsmøtet.
Kandidater til styreverv kan ikke være med i tellekorpset fordi de regnes som
inhabile. Revisor kan ikke være medlem av hovedstyret.
§ 4-1.3 Ekstraordinært årsmøte	

Hovedstyret eller 1/3 av PNNs medlemmer har rett til å kalle inn til ekstraordinært
årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle sakene innkallingen
omhandler. Ekstraordinært årsmøte har samme myndighet som et ordinært
årsmøte.	

§ 4-2 Hovedstyret	

Hovedstyret velges av stemmeberettigede medlemmer på PNNs årsmøte. Alle
betalende medlemmer er valgbare fra det året de fyller 18, også in absentia.	

Hovedstyret består av én (1) leder, én (1) nestleder og fem (5) styremedlemmer. I
tillegg velges tre (3) varamedlemmer i nummerert rekkefølge.	

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire (4) av hovedstyrets syv (7)
medlemmer er tilstede i et korrekt innkalt møte.	

§ 4-2.1 Konstituering	

Utover leder og nestleder har hovedstyret selv ansvar for å konstituere seg ved
første styremøte. Roller som må fastsettes er sekretær og økonomiansvarlig, andre
roller er opp til hovedstyret å utforme ved behov.	

§ 4-2.2 Hovedstyrets oppgaver	


- Skrive protokoll fra styremøtene
- Kalle inn til årsmøte
- Ta imot forslag til årsmøtet
- Nedsette arbeidsgrupper/komiteer og gi mandat til disse - Skrive budsjett	

- Føre regnskap
- Skrive årsmelding
- Oppdatere medlemslister
- Sende inn årsrapport og medlemsliste til Norges KFUK-KFUM - Gjennomføre
handlingsplan	


§ 4-3 Styrelederutvalget	

Styrelederutvalget består av styrelederne i de lokale enhetene og styrelederen i
hovedforeningen. Når en blir valgt til styreleder i sin lokale enhet, blir han/hun
automatisk med i utvalget. En styreleder blir automatisk med i dette utvalget når
vedkommende velges inn som styreleder i sin enhet.	

Formålet til styrelederutvalget er å sørge for at det er en enighet i nettverket om hva
som er våre felles mål og hvordan vi sammen skal jobbe mot disse målene.
Styrelederutvalget trenger ikke å møtes fysisk, men skal holde kontakten, for
eksempel ved hjelp av internett: mail, skype og sosiale medier. Utvalget skal ha et
slikt felles møtepunkt minst én gang i kvartalet, og jevnlig kommunisere om
arbeidet i sin lokale enhet.	

Hovedforenings styreleder er leder for styrelederutvalget, og har ansvar for
saksliste, innkalling og å føre ordet under utvalgets møter.	

Nestleder kan gjennomføre alle ovenfornevnte oppgaver i styreleders fravær.	


§ 5 Lokale enheter	

Om en ønsker å opprette en lokal enhet innenfor PNN må en ha tillatelse fra
hovedforeningens styre før enheten kan registreres under hovedforeningen. Det
stilles krav til at PNNs vedtekter gjøres gjeldende også i den lokale gruppen og at
den har et fungerende, demokratisk valgt styre. Lokale enheter må følge KFUKKFUMs lover.	

§ 5-1 Forpliktelser og rettigheter overfor hovedforeningen	

En lokal enhet skal:	


- levere årsrapport og medlemslister til det hovedstyret innen 15. februar.
Årsrapport og medlemslister er de samme som sendes inn til KFUK-KFUM sentralt.	


- betale årskontingent til hovedforeningen på 75 kroner per betalende medlem i
enheten. - innlemme § 1, § 2 og § 7 av hovedforeningens vedtekter i sine lover.	

En lokal enhet har rett til:	


- å sende sine medlemmer til hovedforeningens årsmøte, de har møte-, tale-,
stemme- og forslagsrett. - å søke om støtte fra hovedforeningen.
- tilgang til alle ressurser eksklusive for PNNs medlemmer.	

§ 5-2 Forpliktelser overfor KFUK-KFUM sentralt	

En lokal enhet skal:	


- følge KFUK-KFUMs lover.
- ha en ansvarlig voksenleder som har signert KFUK-KFUMs ledererklæring.

- ha et demokratisk valgt styre.
- sende inn årsrapport og oppdaterte medlemslister hvert år på KFUK-KFUMs
hjemmesider.	


§ 6 Økonomi	

Palestine Network Norway finansieres hovedsakelig av inntekter fra
medlemskontingenter og statlig støtte. Alle medlemmer, enten direkte til
hovedforeningen eller gjennom lokal enhet, betaler en årlig kontingent. Størrelsen
på kontingenten fastsettes av årsmøtet.	


§ 7 Talspersoner	

Leder og nestleder, eller andre personer hovedforeningens styre måtte formyndige,
fungerer som PNNs talspersoner til offentligheten. Ingen har rett til å uttale seg på
vegne av hovedforeningen PNN uten hovedstyrets godkjenning, men lokale
enheter har all rett til å uttale seg på egne vegne.	


§ 8 Vedtektsendringer/oppløsning	

For forslag til endring i vedtektene og forslag til oppløsning gjelder reglene fastsatt i
§ 4.1.2.	

Endringer i vedtektene krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte medlemmene med
stemmerett på PNNs årsmøte.	

For å vedta at PNN skal oppløses kreves det en tilslutning fra 2/3 av de frammøtte
medlemmene med stemmerett på to påfølgende årsmøter i PNN.	


