
 
 
Org.nr. 998 995 876 

 

Vedtekter 
for foreningen 

Compassion Norge 
(heretter benevnt CN) 

 
 
Vedtatt på konstituerende årsmøte den 17.09.2012 og endret på årsmøte den 
13.11.2019 
 
 
§1.  Foreningens karakter, formål, oppdrag og virksomhet 
 

1. Foreningen er av ideell karakter, og baserer seg på et kristent verdigrunnlag 
som gjennom frivillig bidrag har til hensikt å fremme foreningens formål som er 
å gi gjensvar på misjonsbefalingen ved å; 

 
a. fungere som et talerør og øke bevisstheten for barn i fattigdom 
b. sette barn fri fra åndelig, økonomisk, sosial og fysisk fattigdom og gi dem 

en mulighet til å gå inn i voksenlivet som hele, ansvarsfulle, kristne 
mennesker. 

c. fremme barns utvikling til ansvarsfulle kristne voksne som; 
 

i. Er kristne i tro og handling 
ii. Er ansvarsfulle medlemmer av sin familie, menighet, lokalsamfunnet 

og det landet de bor i. 
iii. Kan forsørge seg selv og som bidrar overfor dem som har mindre enn 

en selv. 
iv. Som tar vare på sin egen fysiske helse. 

 
2. Foreningen har en egen internasjonal Trosbekjennelse som grunnlag for sin 

virksomhet (Statement of Faith) som er et særskilt tillegg til vedtekten. 
 

3. Foreningens grunnleggende mål er derfor hovedsakelig å: 
 

a. Støtte, oppmuntre og tilrettelegge den kristne tros utbredelse i hele verden. 
b. Bidra til at barn skånes fra fattigdom, lidelser og nød: 

 
i. Generelt gjennom relevante og tilgjengelige virkemidler og tiltak 
ii. Men spesielt gjennom grunnleggende forebygging omkring 

underernæring, sykdom og manglende tilbud om undervisning 
iii. Og opplæring av barna 

 
4. Foreningen vil realisere sine mål: 

 
a. Gjennom kontingent og gaveinntekter fra medlemmer, eller andre som 

ønsker å gi gaver. 
b. Gjennom bidrag, donasjoner eller annen økonomisk støtte i henhold til 

foreningens økonomiske rammer og vedtatte bistandsprogram, så lenge 
dette er i henhold til CN’s formål. 

 
5. CN kan eie bygg, anlegg og utstyr, og ha ansatte, når dette fremmer formålet 

med foreningen. 
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§ 2. Foreningens forankring nasjonalt og globalt 

 
1. CN er en del av en verdensvid bevegelse, Compassion International (heretter 

benevnt som CI), men er en selvstendig juridisk nasjonal enhet, som skal bidra 
likeverdig i det verdensomspennende arbeidet. 
 

2. Enhetlighet i forhold til formål, mål og virksomhet krever at CN har behov for, så 
langt dette ikke strider mot norsk lov, å innordne seg overordnede: 

 
a. Lover (”Amended and Restated Bylaws Of Compassion International, 

Incorporated”). 
b. Bekjennnelsesskrifter (”Statement of Faith”). 
c. Sentrale retningslinjer og/eller opptrukne policyer (”Global Partner Alliance 

Charter”), 
  
slik at CN’s vedtekter og beslutninger står tilbake for disse ved eventuell 
motstrid.  
 

3. CN skal allikevel være nasjonalt fundert og registrert, og skal være meldt inn i 
Frivillighetsregisteret i Brønnøysund med alle påkrevde data, herunder med 
kontaktperson eller eventuelt eget forretningssted. 
 

4. CN kan ha ansvaret for eller dele administrativ ressurs med annen (andre) 
nasjonal(e) foreninger innen CI. 

 
§ 3. Medlemskap 

 
1. Medlemskap kan søkes av den som ønsker å engasjere seg i CN’s virksomhet 

og som erklærer tilslutning til foreningens formål og troserklæring (Se Tillegg A).  
 

2. Medlemskapet innvilges av styret eller av den som har fått slik fullmakt.  
 

3. Underkjenning av medlemskap: 
 

a. Styret kan ikke uten saklig grunn nekte medlemskap eller utelukke 
medlemmer, med mindre de har handlet eller handler: 

 
i. i strid med foreningens oppdrag og formål etter (se § 1). 
ii. på en slik måte at foreningens anseelse skades. 
iii. på en måte som strider mot foreningens vedtekter.  
iv. i strid med trosbekjennelsen (se vedlegg A).  
v. på en måte som er til skade for eller kan komme til å være til skade 

for foreningen og dens virksomhet.  
 

b. Vedtak om underkjenning krever tre fjerdedels flertall i styret. 
 

c. Medlemmer som ikke betaler kontingenten etter to påkrav anees å ha 
avsluttet sitt medlemskap. Medlemskapet opphører da ved at 
vedkommende meddeles dette og slettes fra medlemslisten.  
 

d. Frivillig avslutning av medlemskapet skjer ved skriftlig melding til styret, og 
får umiddelbar virkning. 
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§ 4. Kontingent 
 

1. Årsmøtet kan vedta at medlemmer skal betale en kontingent.  
 

2. Størrelsen på en slik kontingent fastsettes for hvert år under ordinært Årsmøte. 
 

3. Kontingenten betales slik styret beslutter. 
 
§ 5. Regnskapsår 
 

1. Foreningens regnskap og rapportering skal være 1. Juli til 30. juni.  
 
§ 6. Årsmøte 
 

1. Foreningens høyeste organ er Årsmøtet. 
 

2. Årsmøtet avholdes etter styrets beslutninger senest i mai måned hvert år. 
 

3. Innkallingen til Årsmøtet skal: 
  

a. Skje tidligst fire og senest to uker før fastsatt dato 
b. Inneholde saksliste for og nødvendige vedlegg til de saker som på 

utsendelsestidspunktet er besluttet tatt opp til behandling. 
c. Sendes som ordinær post eller e-postmelding til samtlige medlemmer. 

 
4. Medlemmer har krav på at en sak behandles under Årsmøtet dersom den er 

skriftlig meddelt styret senest to uker før årsmøtedato. 
 

5. Årsmøtets oppgaver – Sakslisten 
 

a. Valg av møteleder, protokollfører og to justeringspersoner 
(protokollunderskrivere) 

b. Opprettelse og godkjenning av liste over tilstedeværende medlemmer og 
avgivbare stemmer 

c. Beslutte lovlig inkalling, saksliste og godkjenning av endelig dagsorden. 
d. Behandle foreningens Årsrapport og revisjonsberetning 
e. Beslutninger om Resultat- og balanseregnskapet for siste regnskapsår. 
f.    Godkjenne budsjett eller gi budsjettrammer. 
g. Fastsette antall styremedlemmer og varamedlemmer; 

 
i. Antall styremedlemmer skal være minimum fem (5) og ikke flere enn 

syv (7) og maksimalt tre (3) vararepresentanter. Fem av setene skal 
reserveres for Compassion Sverige, Norge, Finland, Danmark og 
Compassion International. Compassion International har muligheten, 
men trenger ikke, å bruke sitt sete. 

 
h. Vederlag til styret og revisor 
i.    Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 

 
i. Valgperioden er 2 år. 
ii. På konstituerende Årsmøte velges imidlertid en tilnærmet halvpart av 

styremedlemmene og vararepresentanter for to (2) år og de øvrige for 
tre (3) år. 
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j.    Valg av revisor. 
k. Kontingentfastsettelse. 
l.    Andre saker som er satt på endelig dagsorden (jfr pkt. 5.c over). 

 
6. Alle frammøtte medlemmer har én stemme hver. Stemmen er personlig og kan 

ikke transporteres til andre.  
 

7. Avstemmingsprosedyrer m.v. 
 

a. Avstemming foregår åpent, med mindre flertallet av medlemmene med 
stemmerett ønsker at avstemming skal foregå skriftlig. Ved personvalg kan 
det ikke gis stemmer til flere kandidater enn det antallet som skal velges. 
Ved skriftlighet er slike stemmesedler ugyldige. 

b. Samtlige saker, med unntak av saker som gjelder § 12 og § 13, vedtas 
med enkelt flertall.  

c. Ved likt stemmetall blir møteleders stemme avgjørende. 
 
§ 7.  Ekstraordinært årsmøte 
 

1. Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes enten; 
 

a. Når omstendigheter nevnt i § 12 og § 13 foreligger. 
b. Når styret finner det påkrevd. 
c. Når minst 25% av foreningens medlemmer krever det. 
d. Hvis revisor anmoder om det. 

 
2. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal utstedes senest tretti dager 

etter at grunnlaget for ekstraordinært møte forelå. Det skal tydeliggjøres hvilket 
emne som skal behandles. 
 

3. Innkalling til ekstraordinært Årsmøte skjer i henhold til reglene i § 6. 3. a-c, og i 
innkallingen skal det fremgå hvilken eller hvilke saker som har foranlediget 
ekstraordinært Årsmøte. 

 
4. På ekstraordinært Årsmøte behandles kun sakene etter § 6. 5. a-c, samt 

saken(e) som har foranlediget møtet. Andre saker skal ikke behandles. 
 
§ 8.  Styret  

 
1. Styret, hvorav et flertall inklusive styreleder må være godkjente medlemmer av 

foreningen, velges av Årsmøtet (Se § 6). 
 

2. Styret konstituerer seg selv med styreleder og nestleder. 
 

3. Avstemming 
 

a. Avstemming i styret foregår åpent. 
b. Styret er beslutningsdyktig når mer enn 50 % av styremedlemmene er 

tilstede.  
c. Beslutninger fattes ved enkelt flertall.  
d. Styreleder har dobbeltstemme ved likt flertall. 

 
4. Innkalling 
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a. Styreleder innkaller til styremøte når situasjonen tilsier det.  
b. Styreleder skal også innkalle til styremøte dersom minst to 

styremedlemmer krever det.  
c. Innkallingen skal skje skriftlig via postgang og/eller e-post senest syv dager 

før møtet.  
d. Samtlige styremedlemmer skal innkalles.  
e. Ved eventuelt forfall har styremedlemmet selv ansvar for at en 

vararepresentant blir innkalt til styremøtet, med mindre annen rutine 
institueres. 

 
5. Styrets ansvar 

 
a. Styret er Årsmøtets utøvende organ og handler på dets vegne mellom 

hvert Årsmøte. 
b. Styret har som hovedoppgave å arbeide for og verne om foreningens 

oppdrag og formål.  
c. Styret har ansvar for den løpende virksomheten.  
d. Styret ansetter personell eller gir fullmakt om dette. 
e. Iverksetter vedtak som er fattet på møtene. 
f.    Forvalter og har ansvar for at foreningens midler disponeres i 

overensstemmelse med foreningens oppdrag og formål.  
g. Påser at det føres fullstendig regnskap, samt opprette tilstands- og/eller 

avviksrapporterrapport(er). 
h. Avgir beretning til Årsmøtet for driftsåret, som skal legges frem for revisor 

senest seks uker før Årsmøte.  
i.    Forbereder sakene som skal behandles på Årsmøtet eller på ekstraordinært 

Årsmøte.  
j.    Godkjenner medlemskap.  

 
6. Protokoll fra møtene 

 
a. Vedtak skal protokollføres. 
b. Protokollutkastet undertegnes av protokollføreren. 
c. Protokollen godkjennes av styreleder i tillegg til minst ett styremedlem som 

har vært tilstede ved deres signaturer. 
d. Styrets beretning og regnskap skal undertegnes av samtlige faste 

styremedlemmer. 
 
§ 9. Signaturrett 

 
1. Foreningen forpliktes ved styreleders og minst ett fast styremedlems signatur 

sammen, eller når tre faste styremedlemmer signerer sammen. 
 

2. Styret kan etter særskilt vedtak tildele styreleder og / eller daglig leder prokura. 
 
§ 10. Eiendom, anlegg og utstyr 
 

1. Dersom foreningen eier eiendom eller utstyr skal dette brukes i henhold til 
vedtektens formål og forvaltes i tråd med det ideelle grunnlag foreningen bygger 
på. 

 
§11. Revisjon 
 

1. Foreningen skal ha en årlig ekstern revisjon (se § 6. 5. j.). 
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§ 12. Endring av vedtektene 
 

1. Forslag til endring kan fremmes av et samlet eller et flertall av styret eller etter 
skriftlig fremlegg for styret fra et medlem, minst en måned før årsmøtet.  
 

2. Styret sender forslaget til hvert medlem av foreningen sammen med innkallelse 
til Årsmøtet eller ekstraordinært Årsmøte. 

  
3. Vedtak om vedtektsendring må fattes av to på hverandre følgende møter med 

minimum en måneds mellomrom, hvorav minst det ene er et ordinært Årsmøte. 
 

4. Vedtekstsendring krever tre fjerdedels flertall i begge møtene.  
 
§ 13. Oppløsning 
 

1. Forslag til oppløsning av foreningen kan fremmes av styret eller av et medlem.  
 

2. Forslag fra enkeltmedlem(mer) skal legges frem for styret, og sendes til hvert 
medlem av foreningen sammen med innkalling til et ordinært eller ekstraordinært 
Årsmøte. 

 
3. Vedtak om å oppløse foreningen må fattes av to på hverandre følgende 

Årsmøter, med minimum en måneds mellomrom, hvorav minst det ene er et 
ordinært Årsmøte.  

 
4. Oppløsning krever tre fjerdedels flertall av stemmene i begge møter. 

 
5. Foreningens aktiva og arkiver skal stilles til disposisjon for annen alternativ 

virksomhet som som har tilsvarende formål og trosgrunnlag i henhold til 
vedtektenes § 1, prioritert slik: 

 
a. Foreningens midler overføres til Compassion International eller annen 

nasjonal forening under Compassion International, fortrinnvis i Norden.  
b. Transporteres til annen nasjonal ideell virksomhet, slik foreningen 

bestemmer, men i samsvar med foreningens oppdrag og formål.  
c. Dersom disposisjon etter § 13. 5. a-b ikke kan gjennomføres, skal aktiva 

realiseres og opprettes et fond hvor bruken skal klausuleres i henhold til 
vedtektens § 1. 

d. Medlemmer kan ikke gjøre krav noen andel av midlene. 
 
_______________________________________________________ 
 
Vedtekter vedtatt på årsmøte den 13.11.2019 
 
Mathias Wåhlberg Kåre Hegle 
 
Robert Peters Johannes Johansson 
 
Claes Parsmo 
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Tillegg til vedtektene 
 

(A) 
 

Troserklæringen 
(Oversettelse av original versjon ”Statement of Faith”) 

Hentet fra troserklæringen til World Evangelical Alliance 
 
 

Vi tror 
 

• at Bibelen, er gitt av Gud, fullt ut inspirert av Den hellige ånd, uten feil, og at den er 
den endelige autoritet for all tro og handling. 

• på én Gud, evig eksisterende i tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd 
• på Jesus Kristus, Gud manifestert i kjødet, hans jomfrufødsel, hans syndfrie liv, 

hans guddommelige mirakler, hans stedfortredende og forsonende død, hans 
legemlige oppstandelse, hans himmelfart, hans forbønn for oss i himmelen og hans 
gjenkomst i herlighet 

• på frelsen for fortapte og syndige mennesker gjennom Jesu Kristi blod, ved nåde 
og ikke gjerninger, og fornyelse ved Den hellige ånd 

• på Den hellige ånd som bor i den troende og gjør ham i stand til å leve og vitne for 
Herren Jesus Kristus 

• de troendes enhet, at Kirken er Jesu Kristi legeme som består av alle sanne troende 
• på oppstandelsen for både frelste og fortapte; de som er frelst, står opp til liv, de 

som er fortapt, til fortapelsen.  
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