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1. Generelle bestemmelser

§1 Foreningens navn er Polsk-Norsk Forening Razem=Sammen heretter kalt Foreningen.

Foreningen ble stiftet den 1.12.2018 og har tilholdssted i Nye Kristiansand Kommune.

§2 Foreningens areal er den nye Kristiansand Kommune med nærmeste område.

§3  Foreningen er en åpen organisasjon, som er grunnlagt på frivillig basis.

§4 Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk gruppe, med upersonlig og begrenset

ansvar for gjeld.

§5 Foreningen vil samarbeidet med andre organisasjoner som arbeider på det samme nivå med

tilnærmede mål.

§6 Hovedregelen værer at all virksomhet skal være innenfor normene av norsk lov.

§7 Forening kan bruke sin egen logo eller stempel, dette skal også være i henhold til norsk lov.

2. Foreningens mål og aktivitetsform

§1. Foreningen har følgende formål:

-  fremme og  forene  polsk kultur, tradisjon, utdanning og integrasjon mellom polske familier og det

norske samfunn i den nye Kristiansand Kommune,

- integrere og aktivisere polsk miljøet,

- støtte prosesser av kulturell og sosial integrering av Polakker i det norske samfunnet  og støtte

sosiale aktiviteter av Polakker og andre minoritetsgrupper,

- hjelpe til med  å utveksle informasjon, vitenskap og erfaring mellom liknende organisasjoner også

internasjonale,

-  være talsmann for Polakker og medlemmer av andre minoritetsgrupper,

- dyrke og opprettholde familiebånd, støtte foreldrerollen,

- organisere fritiden for barn og unge som er i Norge midlertidig  eller permanent,

- forebygge fattigdom og ekskludering blant polske og flerkulturelle innvandrere, både barn, unge og

voksne,

- informere og forfremme  helse, friluftslivet blant polske og flerkulturelle innvandrere,

- bistå mennesker som har problemer med psykisk helse, vold- og rusrelaterte problemer og

omsorgsbehov,

1



Stiftelsedokument

- bidra til økt livskvalitet, livsmestring og utviklingsmuligheter for mennesker,

- bygge kompetanse av arbeidstaker om arbeidsrettigheter og bistå de i konflikter med arbeidsgivere i

samarbeid med andre organisasjoner som forebygger arbeidskriminalitet.

§2. Foreningen realiserer sine mål gjennom:

-  samle nedventlig  informasjon om det Polske  og andre minoriteters behov og problemer i den nye

Kristiansand Kommune,

- organisere kulturelle, kunstneriske  og sosiale aktiviteter,

- organisere av penge- og vareinnsamling, transportgods for veldedige formål

- publikasjoner,

- realisere prosjekter som et svar på behov som polsk miljøet og andre minoriteters har,

- integrere polsk samfunn og kultur med det norske samfunnet og kultur,

- fremme forskning på ulike områder,

- bygge nettverk med ulike instanser, foreninger  og  selvstendige personer, og skape samarbeid med

dem,

- holde tema kurser, seminarer, konferanser  og verksteder,

- individuell veiledning,

- deltakelse som samarbeidspartner eller leder i nasjonale og internasjonale prosjekter,

- utgivelse av selvstendig nettavisen.

3. Medlemmer - rettigheter og plikter

§1. Enhver  person eller gruppe som aksepterer Foreningens vedtekter, formål og virksomhet kan

melde seg inn som medlem i Foreningen.

§2. Alle medlemmer som har sendt inn innmeldingsskjemaet og betalt kontingent for foregående

år senest én måned før årsmøtet, har rett:

a) å stemme i alle saker av foreningen,

b) å velge og bli valgt inn i styret i foreningen,

c) å fremme forslag om forhold knyttet til virksomheten i  foreningen,

d) å ta hjelpe og støtte, og  bruke resurser som foreningen har  i  aktiviteter som er  forenlige

med  vedtektene.
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§3. Hvert medlem av Foreningen har kun én stemme. Et medlem av Foreningen kan opptre på

vegne av et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Hvert medlem kan ha bare én fullmakt.

§4. Foreningens medlemmer forventes å opptre i samsvar med disse vedtektene og styrets

vedtak, samt å engasjere seg i Foreningens virksomhet.

§5. Et medlem kan avslutte sitt medlemskap ved å sende en skriftlig utmelding til Styret. Et

medlem som opptrer i strid med vedtekter, eller bevisst motarbeider Foreningen og dens formål

kan bli utelukket fra Foreningen etter vedtak på Årsmøtet. Forslag om utelukkelse må være

begrunnet av styret.

§6. Utestenging  av medlemmer:

Et medlem som opptrer  i strid  med foreningens vedtekter eller formål kan bli utestengt på

bakgrunn av dette.

Et medlem som bevisst arbeider mot foreningen eller gjør  ting som skader foreningens renome

kan også bli utestengt på bakgrunn av dette.

Et medlem som gjør ulovlige ting eller ting som strider mot norsk lov kan bli utestengt på

bakgrunn av dette.

4. Styret

§1. Foreningen ledes av et Styre med 4 medlemmer. Styret skal vere  høyeste myndighet mellom

Årsmøtene.

Styret realiserer saker som er vedtatt på årsmøte, det tar seg også av foreningens økonomi i

henhold til bokføringslovens regler. Styre representerer foreningens ansikt utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger

det, men møter skal holde minst hver 3 måneder.

Styret er i stand til å fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes

med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller styrers stemme dobbelt.

§2. Medlemene i Styret blir valgt for en 3 års periode.

§3. Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet.

På styremøtene kan det bli tatt avgjørelser med bakgrunn i flertall i styre.  Blanke stemmer blir

ikke regnet med.

Stemmene kan bli avgitt under hemmelig avstemning eller åpen avstemning.

Årsmøtet fatter vedtak med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har

mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
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§4. Årsmøtets oppgaver:

Årsmøtet skal:

a) behandle Foreningens årsavhandling;

b) gå gjennom  Styrets regnskap  og det vil bli holdt  avstemming om Styrets regnskap skal

vedtas;

c) behandle innkomne forslag;

d) fastsette kontingenten;

e) vedta Foreningens budsjett;

f) velge Foreningens aktiviteter for neste år

g) velge Leder og nestleder, regnskapsfører, styremedlemmer

§5. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de

stemmeberettigede medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i

innkallingen til møtet.

5. Tilgjengelige verdier

§ 1. Kontingent

Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre

rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke

tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 2. Tillitsvalgtes godtgjørelse:

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert

tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse, og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av et

budsjett og regnskap.

§ 3. Overføring av tilgjengelige verdier i forbindelse med avvikling av foreningen

I en situasjon ved eventuelt opphør av foreningen skal alle dens verdier og eiendeler gis til den

katolske kirke i Kristiansand.
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6. Oppløsning

§ 1. Forandringer i reglementet

Eventuelle forandringer i reglementet i Foreningen kan bare behandles på ordinært eller

ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 dels flertall.

§ 2. Avsluttning av Foreningen :

Avgjørelse  om  avslutning av  foreningen kan bare vedtas på årsmøte. Hvis vedtak er tatt med

minst 2/3 dels  flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Foreningen ble herved erklært stiftet og møtet hevet.

Undertegnet av Styremedlemmene.
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