VEDTEKTER for ALLIANCE FRANÇAISE i TRONDHEIM
Følgende vedtekter er basert på vedtektene til Alliance Française i Oslo og vedtektene til Alliance
Française de Trondheim fra 1898.
Sist vedtatt med endringer på generalforsamlingen den 26. februar 2008.
§1 Foreningens navn
Foreningens navn er «Alliance Française de Trondheim».
§2 Formål
Foreningen Alliance Française de Trondheim, grunnlagt i Trondheim 12. april 1898 som en del av
foreningen Alliance Française, grunnlagt i Paris i 1883, har som mål å fremme fransk språk og kultur i
videste forstand i Trondheim og omegn.
I samsvar med prinsippene til Alliance Française i Paris og Alliance Française i Norge er Alliance
Française de Trondheim en ideell, uavhengig, upolitisk norsk forening uten religiøs tilknytning.
§3 Virkemidler
Foreningen søker å oppnå sitt mål gjennom å arrangere foredrag, kulturaktiviteter, fester,
sammenkomster osv. Disse aktivitetene er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
§4 Styre
1) Foreningen ledes av et styre på minst tre medlemmer valgt med simpelt flertall for ett år av
generalforsamlingen.
2) Styremedlemmene kan gjenvelges.
3) Styret velger blant sine medlemmer en president, en kasserer og en eller flere sekretærer. Andre
verv kan også tildeles.
4) Styret har ansvar for å fremme foreningens interesser. Styret møtes jevnlig, styrer foreningens
løpende virksomhet og økonomi, bestemmer størrelsen på medlemskontingenten og tar
avgjørelser angående gjennomføringen av foreningens aktiviteter.
5) Styret gjør hvert år rede for sin virksomhet overfor generalforsamlingen.
6) Styret opprettholder forbindelser med andre norske foreninger i nettverket «Alliance Française»
og Alliance Française i Paris.
7) Styret kan ekskludere et medlem som ved sin opptreden skader foreningens virke, enten
midlertidig eller for alltid. Før et vedtak om eksklusjon fattes, skal angjeldende medlem i god
tid ha blitt varslet og gitt anledning til å uttale seg overfor styret.
§5 Medlemmer
1) Som medlemmer av foreningen regnes alle som betaler den årlige kontingenten.
2) Styret kan foreslå at den som har bidratt på en spesielt fortjenestefull måte til foreningens virke,
eller som er en vesentlig representant for det lokale økonomiske og kulturelle liv, utnevnes til
æresmedlem.

3) Æresmedlemmer godkjennes av generalforsamlingen med simpelt flertall.
4) Æresmedlemmer er fritatt for å betale kontingent.
§6: Regnskap og revisjon
1) Foreningens regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember.
2) Generalforsamlingen velger en revisor etter forslag fra styret. Revisoren kan ikke være medlem
av styret.
3) Revisoren tjenestegjør inntil en annen revisor blir valgt.
§7 Generalforsamling
1) Generalforsamlingen finner sted hvert år før utgangen av februar måned etter innkalling fra
styret. Dato og dagsorden skal være medlemmene i hende minst tre uker før
generalforsamlingen.
2) Generalforsamlingen er åpen både for medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmer har tale-,
forslags- og stemmerett, ikke-medlemmer har kun talerett.
3) Det skal føres protokoll over vedtakene på generalforsamlingen. Protokollen er tilgjengelig for
alle.
4) Et medlem kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem om å representere ham eller henne på
generalforsamlingen. Fullmakten må legges frem i begynnelsen av møtet.
5) På generalforsamlingen legger styret frem
1. Årsberetningen
2. Regnskap og revisjonsrapport
3. Navn på foreslåtte styremedlemmer
4. Navn på revisor for neste regnskapsår
5. Navn på foreslåtte æresmedlemmer
6) Styret legger frem en plan for kommende års virksomhet som diskuteres og vedtas av
generalforsamlingen.
§8 Ekstraordinær generalforsamling
Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling, enten på eget initiativ, eller etter krav fra minst en
fjerdedel av medlemmene.
§9 Oppløsning
Foreningen kan oppløses ved vedtak av minst tre fjerdedeler av de stemmeberettigede på
generalforsamlingen. Dersom foreningen oppløses, tilfaller dens midler Norges Røde Kors.
§10 Vedtektsendringer
Forslag til endringer av disse vedtektene må fremmes skriftlig overfor styret senest 1. februar. Styret
legger endringsforslagene frem for generalforsamlingen, der det kreves to tredjedels flertall av de
stemmeberettigede for vedtak.

