Vedtekter for Nettverk for religion og utvikling
§1 Nettverk for religion og utvikling
Nettverk for religion og utvikling (heretter kalt Nettverket) er et nettverk av trosbaserte
organisasjoner som arbeider med religionens betydning i bistands- og utviklingsarbeid.
§2 Formålsparagraf
Nettverket skal være et møtested for informasjonsutveksling og kompetansebygging for
de deltakende organisasjoner og ha et faglig fokus på religionens rolle i bistands- og
utviklingsarbeid.
Nettverket skal fremme kunnskap om religionens betydning i utviklingsprosesser og
utviklingsarbeid generelt og overfor for politiske myndigheter og forvaltning spesielt.
§3 Deltakelse
På stiftelsespunktet er følgende organisasjoner deltakere i Nettverket: ADRA Norge,
Caritas Norge, Digni, Kirkens Nødhjelp (KN), Kvekerhjelp, Norges Kristne Råd (NKR),
Strømmestiftelsen, NMS og Den norske kirke. Det er mulig å søke om deltakelse i
nettverket for medlemsorganisasjoner og -kirker i Digni og NKR, norske oppdragsgivere
for KN, andre kirkelige organisasjoner og trosbaserte organisasjoner med tilknytning til
andre religioner, så lenge virksomheten er i tråd med §1.
Opptak av nye deltakere kan skje etter invitasjon fra Nettverket selv eller ved søknad.
Invitasjon eller søknad behandles i nettverksmøte.
Organisasjoner som skal delta i nettverket må være aktive i bistands- og utviklingsarbeid
og slutte seg til de verdier som er uttrykt i FNs menneskerettighetserklæring.
§4 Nettverksmøte
Arbeidsutvalget innkaller til nettverksmøte 2 ganger i året eller etter behov.
Nettverksmøtet skal behandle saker etter forslag fra arbeidsutvalget eller deltakerne i
Nettverket.
Nettverksmøtet skal være et møtested for utveksling av informasjon mellom deltakerne
og samtale om relevante spørsmål der samhandling gjennom Nettverket er aktuelt.
Nettverksmøtet kan tjene som et forum for kompetansebygging internt.
Nettverksmøtet kan be arbeidsutvalget følge opp og gjennomføre tiltak etter vedtak på
nettverksmøtet.
Nettverket arbeider ut fra konsensusprinsippet.
§5 Årsmøte
Det første nettverksmøtet i oddetallsår gjelder som årsmøte. Innkalling til årsmøtet
sendes ut minimum fire uker i forveien. Sakspapirer skal komme minimum to uker i
forveien. Årsmøtet skal
•
•
•

Godkjenne innkalling og dagsorden
Konstituere seg med møteleder og sekretær.
Behandle en kortfattet skriftlig rapport fra Arbeidsutvalget om arbeidet i
foregående toårsperiode.

•
•
•
•

Vedta arbeidsplan for neste toårsperiode.
Velge arbeidsutvalg (AU) bestående av fire medlemmer. Arbeidsutvalgets
funksjonstid er to år.
Velge en leder blant de valgte AU-medlemmer.
Behandle forslag til vedtektsendringer.

Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall blant de fremmøtte deltakerne i årsmøtet.
Alle andre vedtak gjøres med alminnelig flertall.
Arbeidsutvalget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Dersom halvparten av de
deltakende organisasjoner krever det, skal arbeidsutvalget innkalle til ekstraordinært
årsmøte. Frister for innkalling er de samme som gjelder for ordinært årsmøte.
§6 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget leder Nettverkets arbeid mellom nettverksmøtene, forbereder årsmøte
og nettverksmøter og har ansvar for forberedelse og gjennomføring av arrangementer og
annen aktivitet i Nettverkets regi.
Arbeidsutvalget har ikke anledning til å forplikte Nettverkets medlemmer økonomisk uten
etter tilslutning fra de deltakende nettverksmedlemmer. Nettverksmedlemmer har
anledning til å reservere seg mot deltakelse og økonomisk medansvar i tiltak i
Nettverkets regi. Se for øvrig vedtektenes §7.
Arbeidsutvalget er valgkomite for årsmøtet.
Nettverkets leder er møteleder på nettverksmøtene og arbeidsutvalgsmøtene
Nettverkets leder representerer Nettverket utad i møter, gjerne sammen med
Arbeidsutvalget.
Nettverkets leder er ekstern talsperson for gruppa. Denne rollen kan delegeres av
Arbeidsutvalget til andre medlemmer av Nettverket dersom det gjelder spesifikk
ekspertise eller erfaring.
Arbeidsutvalget fører vedtaksprotokoll fra sine møter. Protokollen skal distribueres til alle
deltakerne i nettverket.
Sekretariatsfunksjonen for Nettverket ivaretas av Norges Kristne Råd.

§7 Økonomi
Utgifter for deltakelse i Nettverket dekkes av den enkelte organisasjon.
Kostnader til felles aktiviteter dekkes etter nærmere avtale mellom de deltakende
organisasjoner og eventuelle eksterne samarbeidspartnere.
§8 Oppløsning
Nettverket kan vedta å oppløse seg selv med 2/3 flertall på et lovlig innkalt årsmøte.
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