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§4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
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Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret på eget initiativ eller
når minst en femtedel aV de stemmeberettigede
krever det.

§1. FORMAL
Militærnekterfondets formål er å yte økonomisk
støtte til:
a ) militærnektere,sivilarbeidere og andre
vernepliktige som sitter fengslet på
politisk grunnlag
b) deres nærmeste pårørende
c) juridisk bistand ved rettsaker av
politisk karakter mot militære sivile
tjenestepliktige
d) anti-militaristisk opplysningsarbeid
og informasjon om militærnekting.

Rett til å anke styrets disposisjoner har:
a) søkere til fondets midler
b) stemmeberettigede bidragsytere
Alle ankesaker som skal opp på generalforsamlingen må være styret i hende senest
2 uker før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan omgjøre styrets
beslutninger med vanlig flertall.

§2. STYRE

§6. REGNSKAP

Fondet bestyres av et utvalg på 5 medlemmer
med personlige varamenn. Styre er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede.
Styret møtes minst en gang hver annnen måned
og ellers når aktuelle saker tilsier det.
Styret skal føre møteprotokoll og regnskap
samt kartotek over bidragsyterne til fondet.
Styrets disposisjoner kan innankes for
generalforsamlingen.
Styret er forpliktet til å bekjentgjøre sin
virksomhet og de eksisterende støttemulighetene for alle militærnektere.

Fondets reviderte regnskap er offentlig
tilgjengelig og sendes alle stemmeberettigede
bidragsytere.
På generalforsamlingen skal styret legge
fram et foreløpig regnskap.

§5. ANKERETT

§7. STATUTTENDRINGER
Endringer av formålsparagraf og statuttenes
§7 kan bare foretas på generalforsamlingen
med 3/4 flertall.
Andre statutter kan endres med 2/3 flertall.

§3. GENERALFORSAMLING
§8. OPPLØSNING
Generalforsamlingen er fondets høyeste
organ. Den velger styre og revisor og tar
avgjørelser i ankesaker angående styrets
disposisjoner.
Styret skal innkalle til ordinær generalforsamling med tre ukers varsel en gang
pr. år.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er:
a) enkeltpersoner som i løpet av perioden
mellom forrige ordinære generalforsamling
og innkallingen har ytt minst 5o kroner til
fondet,
b) organisasjoner som i samme periode har
ytt minst loo kroner til fondet.
På generalforsamlingen har ingen bidragsyter
mer enn en stemme.
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Fondet kan oppløses hvis det vedtas på
ordinær generalforsamling med 3/4 flertall.
Ved oppløsning bevilges eventuelle midler
til annet anti-imperialistisk arbeid.
§9. IKRAFTTREDEN
Disse lovene trer i sin helhet i kraft
etter vedtak på første ordinære general.forsamling.
Inntil generalforsamling er holdt, forvaltes
fondets midler av interimstyret i samsvar
med disse statutter.
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2 uker før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan omgjøre styrets
beslutninger med vanlig flertall.
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§6. REGNSKAP

Fondet bestyres av et utvalg på 5 medlemmer
med personlige varamenn. Styre er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede.
Styret møtes minst en gang hver annnen måned
og ellers når aktuelle saker tilsier det.
Styret skal føre møteprotokoll og regnskap
samt kartotek over bidragsyterne til fondet.
Styrets disposisjoner kan innankes for
generalforsamlingen.
Styret er forpliktet til å bekjentgjøre sin
virksomhet og de eksisterende støttemulighetene for alle militærnektere.

Fondets reviderte regnskap er offentlig
tilgjengelig og sendes alle stemmeberettigede
bidragsytere.
På generalforsamlingen skal styret legge
fram et foreløpig regnskap.
§7. STATUTTENDRINGER
Endringer av formålsparagraf og statuttenes
§7 kan bare foretas på generalforsamlingen
med 3/4 flertall.
Andre statutter kan endres med 2/3 flertall.

§3. GENERALFORSAMLING
§8. OPPLØSNING
Generalforsamlingen er fondets høyeste
organ. Den velger styre og revisor og tar
avgjørelser i ankesaker angående styrets
disposisjoner.
Styret skal innkalle til ordinær generalforsamling med tre ukers varsel en gang
pr. år.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er:
a) enkeltpersoner som i løpet av perioden
mellom forrige ordinære generalforsamling
og innkallingen har ytt minst 5o kroner til
fondet,
b) organisasjoner som i samme periode har
ytt minst loo kroner til fondet.
På generalforsamlingen har ingen bidragsyter
mer enn en stemme.

Fondet kan oppløses hvis det vedtas på
ordinær generalforsamling med 3/4 flertall.
Ved oppløsning bevilges eventuelle midler
til annet anti-imperialistisk arbeid.
§9. IKRAFTTREDEN
Disse lovene trer i sin helhet i kraft
etter vedtak på første ordinære general.forsamling.
Inntil generalforsamling er holdt, forvaltes
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