Vedtekter for Norway Chapter of the Internet Society
(heretter: ISOC Norge).
-

Norsk versjon. Ved ulikheter er det den engelske versjonen som gjelder.

§ 1: Navn
1. Organisasjonen skal hete Norway Chapter of the Internet Society.
Forkortes ISOC Norge (ISOC Norway).

§ 2: Formål
1. ISOC Norges formål er å tjene interessene til et segment av det globale Internett
gjennom lokal tilstedeværelse med fokus på lokale saker og utvikling, og lokalt språk.
2. ISOC Norge skal være til nytte for personer som bor eller arbeider i Norge.
3. ISOC Norge er tilsluttet Internet Society. Disse vedtektene kan aldri erstatte vedtekter til
Internet Society som regulerer foreningens saker.

§ 3: Medlemskap
1. Alle medlemmer skal også være medlem av Internet Society.
2. Alle personer og organisasjoner som faller innenfor målsettingen for foreningen skal
være berettighet medlemskap uten diskriminering.
3. Medlemsavgift settes av årsmøte.
4. Studentmedlemskap skal aldri koste mer enn 75% av ordinært medlemskap.

§ 4: Årsmøte
1. Årsmøtet er foreningens høyeste instans.
2. Årsmøte velger Styret og stemmer over saker inkludert:
1. Kommende års budsjett.
2. Endringer i medlemsavgift.
3. Endringer i vedtekter for ISOC Norge.
3. Styret blir valgt ved stemmemajoritet.
4. Styret skal presentere følgende på årsmøtet:
1. Årsrapport for ISOC Norge
2. Årsregnskap
5. Innkalling og tid og sted for årsmøtet skal bli distribuert til alle registrerte medlemmer
minst seks - 6 - uker før årsmøtet, via epost, informasjon på hjemmesiden, og i relevante
media.
6. Årsmøtet skal holdes i løpet av første kvartal.
7. Forslag til årsmøtet må være Styret i hende minst fire - 4 - uker før årsmøtet.
8. Agenda for årsmøtet skal bli publisert minimum to - 2 - uker før årsmøtet.

§ 5: Ekstraordinært Årsmøte
1. Ett ekstraordinært årsmøte skal bli holdt om det er ønsket av minst 3 medlemmer av
styret eller en tredjedel av registrerte medlemmer.
2. Innkalling angående ekstraordinært årsmøte gjøres i henhold til § 4.5.

§ 6: Styret
1. Styret skal bestå av fem - 5 - til ni - 9 - styremedlemmer.

2. Styremedlemmer er valgt for en periode på ett - 1 - år.
3. Styret konstituerer seg selv. Ett styremedlem skal bli valgt som Leder for ISOC Norge.
4. Styret er ansvarlig for å holde regnskapet i henhold til norsk regnskapsskikk.
5. Styret skal rapportere til the Internet Society i henhold til deres vedtekter og krav.
6. Alle styrevedtak blir gjort med simpelt flertall. Styret er vedtaksdyktig når 3
styremedlemmer er tilstede.

§ 7: Oppløsning av ISOC Norway
1. Oppløsningen av foreningen krever enstemmig samtykke fra alle styremedlemmer i
tillegg til en majoritetsstemme i ett møte som har vært innkalt til i henhold til §4.5 i på
forhånd til alle medlemmer før avstemming.
2. Skulle foreningen bli oppløst, skal dens eiendeler bli overført til the Internet Society.
3. Paragrafen angående oppløsning av ISOC Norway kan ikke bli endret.
Alle endringer til ovennevnte vedtekter skal bli godkjent av Internet Society Membership Team
før de blir fremlagt til foreningen for avstemming.

