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Vedtekter - Med hjerte for India 
 
Vedtatt: 2.april 2011 
Endret: 24.april 2011 
 
 

§ 1 NAVN 
Organisasjonens navn er MED HJERTE FOR INDIA.  
 

§ 2 FORMÅL 
Organisasjonens formål er å: 
- Løfte det Indisk folk fra mørke til lys, både åndelig og materielt. 
- Jobbe for å hjelpe fattige barn til et bedre liv gjennom bl.a. omsorg og utdannelse. 
- Støtte organisasjoner og enkelt personer i India. 
 

§ 3 ORGANISATORISK TILKNYTNING 
MED HJERTE FOR INDIA er en selvstendig og frittstående ideell organisasjon, som 
samarbeider med organisasjoner i både Norge og India for å nå organisasjonens formål. i 
India samarbeider vi bl.a. med Grace Gospel Fellowship i Agra, Nai Asha Gospel 
Fellowship i Gorakhpur og Net-Work ministry of India i Himalaya. 
 

§ 4 MEDLEMMER 
For å bli medlem i organisasjonen må det sendes en søknad til organisasjonens styre om 
opptak som medlem. Nye medlemmer tas opp ved fastsatt flertall på årsmøte. 
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. 
Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet. 
 

§ 5 STYRE 
MED HJERTE FOR INDIA ledes av et styre på mellom 3 og 5 medlemmer, som 
konstituerer seg selv. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. 
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3-deler av styremedlemmene er tilstede, og en 
beslutning av styret krever minst et 2/3-flertall. 
Styret skal fastsette planer og retningslinjer for virksomheten. 
Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. 
Styremedlemmer mottar ikke lønn/honorar for sitt arbeid, men kan få refusjon for faktiske 
utgifter, som reiseutgifter, telefon, porto osv. 
Styret kan etter behov oppnevne komiteer eller andre arbeidsgrupper for spesielle 
oppgaver. 
Styret fører kontroll med at organisasjonens økonomi er i henhold til de til enhver tid 
gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 

§ 6 STYREPROTOKOLL 
Det skal føres protokoll over organisasjonens styrebehandling. Protokollen skal minst angi 
tid og sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutning. Er styrets beslutning ikke 
enstemmig, skal det angi hvem som har stemt for og imot, og eventuelle innvendinger imot 
vedtaket. Protokollen må underskrives av leder, pluss et annet styremedlem. 
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§ 7 ORGANISASJONENS REPRESENTASJON UTAD 
MED HJERTE FOR INDIAs styre representerer organisasjonen utad. 
Den sittende styreleder og nestleder, har hver for seg til enhver tid rett til å 
signere/undertegne på vegne av organisasjonen. 
Styret kan også gi andre styremedlemmer, eller andre navngitte personer rett til å 
undertegne på vegne av organisasjonen, denne retten kan når som helt tilbakekalles. 
 

§ 8 ÅRSMØTE 
Årsmøtet, som holdes hvert år før sommerferien, er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel, direkte til medlemmene med 
saksliste. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
til å være til stede. 
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
2/3-deler av medlemmene må være til stede for at årsmøtet skal være gyldig, en av disse 
skal være lederen. 
Alle vedtak på årsmøte avgjøres med minst 2/3-dels flertall. 
Årsmøtet skal behandle årsmelding, årsregnskap, fastsette medlemskontingent velge 
styremedlemmer og endre vedtekter. 
 

§ 9 OPPLØSNING 
Organisasjonen kan besluttes oppløst av organisasjonens styre, med samme flertall som 
endringer av vedtekter. 
Ved oppløsning av organisasjonen, kan det ikke deles ut utbytte til enkeltpersoner. 
Gjenstående kapital skal først gå med til å dekke organisasjonens gjeld/kreditorer. Det 
som deretter måtte være til overs skal tilfalle våre 3 samarbeidspartnere i India som er 
beskrevet i § 3. 50% til Grace Gospel Fellowship, og 25% hver på de 2 andre. 


