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Dialogos medie- og ressurssenter 
 

VEDTEKTER 
 

Oppdatert etter endringer vedtatt på Årsmøtet 24.05.11 
 
 
 
 
§ 1 Navn 
Foreningens navn er ” Dialogos medie- og ressurssenter”. Foreningen har sitt kontor i 
Oslo kommune. 
 
 
§ 2 Formål og virkemidler 
Foreningen skal bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert av 
ideene om sosial tregrening. 
 

Formålet realiseres gjennom å skape, og bidra til, dialog gjennom medieutspill, 
seminarer, møter, konferanser, hjemmeside, publikasjoner og annet informasjons- og 
dialogarbeid. I tillegg kan foreningen forestå forskningsprosjekter og tilby 
sekretariats- og rådgivningstjenester til aktiviteter i overensstemmelse med 
foreningens intensjoner. Foreningen vil søke samarbeid med andre initiativer i det 
sivile samfunn på nasjonalt og internasjonalt plan. 
 

Foreningen er allmennyttig og har ikke økonomisk virksomhet og fortjeneste som 
formål. 
 
 
§ 3 Juridisk person  
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person. 
 
 
§ 4 Medlemmer 
Individer og juridiske personer som aksepterer foreningens vedtekter og lovlige 
vedtak kan opptas som medlem. Organisasjoner, selskap og andre grupper kan 
tegne støttemedlemskap. For å bli ført inn i medlemsregisteret må kontingent være 
betalt.  
 
 
§ 5 Økonomi 
Midler til realisering av foreningens formål skaffes tilveie ved gaver, medlems-
kontingent og inntekter fra foreningens aktiviteter. Foreningen kan gi gaver til 
beslektede formål.  
 

Kontingenten for neste kalenderår fastsettes av årsmøtet, med forfall 1. februar neste 
år.  
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§ 6 Årsmøte 
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av 
mai måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1. april samme år. 
 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
 

1. Valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Innkomne forslag 
6. Fastsetting av kontingent 
7. Valg av: 

a. Styrets leder og nestleder 
b. Øvrige styremedlemmer 
c. Revisor 
d. Valgkomité på 2 til 3 medlemmer 

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall 
medlemmer som møter. Stemmerett på årsmøtet krever at kontingenten er betalt. 
Støttemedlemskap gir ikke stemmerett. 
 

På årsmøtet skal behandles forslag som er oppført på sakslisten i møteinnkalllingen. 
Tre fjerdedeler av fremmøtte medlemmer med stemmerett kan kreve at årsmøtet 
behandler andre saker, men ikke valgsaker som ikke er varslet i innkallingen. 
 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg kan foregå skriftlig når det foreligger 
mer enn ett forslag. Vedtektsendring må ha kvalifisert flertall, jf. § 10. 
 
 
§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredel av de stemme-
berettigede medlemmene krever det. Anmodning om innkalling må rettes til styret og 
være signert av medlemmene. Styret skal innkalle med minst 14 dagers varsel. 
 
 
§ 8 Styret 
Foreningen ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. Antall medlemmer er fra tre til fem, og opp til to varamedlemmer, med to 
års tjenestetid. Første gang velges ett mindretall for ett år for å få en valgrytme. 
 

Styret skal: 
A Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser 
B Ansette daglig leder 
C Vedta planer og budsjett 
D Representere foreningen utad eller delegere slik myndighet 
E Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi 
 

Foreningen tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styrets 
leder og et av medlemmene kan i fellesskap meddele prokura. 
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Styret holder møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styre-
medlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er 
til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikehet teller 
styrelederens stemme dobbelt. 
 
 
§ 9 Utvalg og grupper 
Styret kan opprette særutvalg som arbeider etter oppdrag fra styret. Leder av 
utvalget må være medlem i foreningen, og skal rapportere til styret. Det kan 
fastsettes retningslinjer for utvalgets arbeid. Styret kan beslutte funksjonstid for 
utvalget, eller kan oppløse utvalget i henhold til eget skjønn. 
 

Medlemmer kan på fritt grunnlag danne selvforvaltende arbeidskretser. Gruppene 
kan selv bestemme oppgaver og funksjonstid, og kan fremme forslag til styrevedtak. 
Arbeidskretsene rapporterer årlig til styret og senest innen 1. mars. Arbeidskretsene 
kan ikke representere foreningen utad. 
 
 
§ 10 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringen trer i kraft umiddelbart eller når 
årsmøtet bestemmer. 
 
 
§ 11 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, skal det avholdes 
nytt ekstraordinært årsmøte med 1 måneds innkallingsfrist. For at oppløsning skal 
skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som 
skal forestå avviklingen. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjelds-
avleggelse tilfalle et formål som er beslektet med foreningens formål. 
 
 
 
 
 

 


