Vedtekter for
ARCTIC MEETING POINT & VI MØTES I TROMSØ
Vedtatt 09.02.2018
§ 1.
Arctic Meeting Point (AMP) har sin adresse i Tromsø
§ 2. Formål
AMP er en møteplass som har som formål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å være et lavterskeltilbud hvor mennesker med ulik bakgrunn møtes og blir kjent med
hverandre
Å drive forebyggende helsearbeid
Å fremme vennskap med nabolandene i Arktis
Å være informasjonsformidler om sosiale, kulturelle, politiske, økonomiske og helse- og
miljømessige aspekter ved livet i Arktis
Å jobbe for at enkeltmennesker og grupper i samfunnet selv kan vokse gjennom kontakt med
nye venner og nettverk
Å bidra med innspill og rådgivning til Integreringsrådet i kommunen
Å bidra med rådgivning til forskjellige bedrifter når det gjelder integrering av
arbeidsinnvandrere
Å jobbe med alkoholfri kulturutvikling og med kulturnæringer
Å ha et spesielt fokus på ungdommer og legge til rette for at ungdommer kan ta del i
aktivitetene i regi av AMP.

Ulike lag, foreninger, frivillige organisasjoner og prosjekter skal drive fram AMP gjennom sine
aktiviteter og felles arrangementer for alle brukere av AMP.
§ 3. Uavhengighet
AMP skal ikke involvere seg i partipolitisk eller religiøst virksomhet.
§ 4. Årsmøtet
Årsmøtet er AMP øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen februar måned. Innkalling
med saksliste skal være skriftlig og sendes brukere av AMP med minst to ukers varsel. På årsmøtet
skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter saklisten, som skal inneholde:
•
•
•
•
•
•

Åpning. Godkjenning av stemmeberettigede
Valg av møteledelse
Godkjenning av årsmelding
Godkjenning av regnskap
Godkjenning av budsjett og finansieringsplan
Valg av styre: 1 leder, 2 styremedlemmer og to varamedlemmer
Valgene gjelder for to år. I 2015 velges to styremedlemmer for ett år for å komme inn i
rullering med halve styret på valg hvert år. Senere er alle valg for to år. Varamedlemmene
velges for ett år.
• Innkomne forslag. Disse må være styret i hende minst en uke før årsmøtet
Kun medlemsorganisasjoner som har en skriftlig avtale med AMP har stemmerett på årsmøtet.
Inntil 2 personer fra hvert forening er stemmeberettiget

§ 5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når styret eller ¼ av brukerne krever det. For ekstraordinært
årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den/de saker som
foranlediger i innkallingen, kan behandles. Saken(e) må være meddelt styret på forhånd og være tatt
med på saklisten.
§ 6. Medlemskap
Alle som støtter organisasjonen sine formål kan være medlem. Enkelte personer, familier og
organisasjoner kan være medlemmer i AMP. Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet.
§ 7. Flertallskrav
På årsmøtet har hver medlemsforening inntil 2 stemmeberettigede. Vedtak kan fattes med alminnelig
flertall (mer enn halvparten av de frammøtte må stemme for). For vedtak om vedtektsendring kreves
2/3 flertall, og for vedtak om oppløsning ¾ flertall.
Alle som støtter organisasjon sine formål kan være medlem. Enkelte personer, familier og
organisasjoner kan være medlemmer i AMP. Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet.
§ 8. Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.
AMP er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.
§ 9. Styrets sammensetning, styremøter m.v.
Styremøter holdes når styret finner det nødvendig. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de
møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede,
gjelder det som møtelederen har stemt for. Sekretær skriver referater fra møter for styret.
Det nye styret møter innen 14 dager etter årsmøtet for å konstituere seg og legge møteplan.
§ 10. Styrets myndighet og plikter
Styret har det overordnede ansvar for den alminnelige forvaltningen av AMP. Styret fører tilsyn
med at AMP drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Styret iverksetter
årsmøtets beslutninger. Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel. Regnskapet sammen
med styrets beretning skal forelegges årsmøtet.
Styret gir daglig leder ansvar for AMPs daglige drift, og myndighet til å representere organisasjonen
utad, i forhandlinger med offentlige myndigheter og i samarbeid med andre organisasjoner. AMP
forpliktes utad av daglig leder. Styret plikter å påse at AMP-midler forvaltes etter styrets og
årsmøtets vedtak og intensjoner.
§ 11. Eksklusjon
Brukere som overtrer vedtektene, lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak og reglement, skal første
gang gis en muntlig advarsel av styret. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig
grov, kan styret med kvalifisert flertall (mer enn 2/3 av stemmene) ekskludere brukere.
§ 12. Oppløsning og avvikling
Ved oppløsning skal AMPs gjeld først dekkes. Årsmøtet avgjør hvordan eventuelle midler som blir
til overs skal anvendes.

