Vedtekter Norges Fredsfond
§1
Formål
Norges Fredsfond er en ideell forening som har som formål å finansiere tiltak som, gjennom
opinionsdannelse, kunnskapsformidling og direkte konflikt- og forsoningsarbeid, bidrar til fred ved å
sette i gang samfunnsprosesser, tenne engasjement, mobilisere og frigjøre enkeltmennesker.
Norges Fredsfond skal innta et stort og langsiktig perspektiv og søke å identifisere nøkkelområder som
vil gi størst mulig uttelling for fred. Foreningen skal prioritere formål som har en strategi for å målstyre
sine ideer og hensikter over tid. Tiltak skal så langt mulig settes inn ved roten av problemet, eller der de
ventelig vil være en spire til noe nytt og stort.
§2
Organisasjon
Norges Fredsfond er en ideell forening. Det høyeste organ er Årsmøtet. Mellom årsmøtene tar Styret
løpende beslutninger. Norges Fredsfond arbeider etter prinsippet om direkte demokrati.
2.1
Medlemsskap
Alle som har betalt inn et minstebløp det aktuelle året, har stemmerett på Årsmøtet.
Andre som har betalt inn et beløp under minstebeløpet, har status som støttemedlemmer.
2.2
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet samles ordinært en gang i året, og skal så vidt
mulig knyttes til Nordisk Fredsakademi sitt årlige symposium i Jondal. Årsmøtet består av alle juridiske
personer som har betalt inn et minstebeløp, heretter kalt fredsskatteytere jfr §4
2.3
Styre
Årsmøtet velger et styre som består av minimum 4 og maksimum 7 medlemmer, og velges for en
periode på to år. Styrets medlemmer skal så godt som mulig dekke et bredt spekter av kompetanse.
Styret skal aktivt søke samarbeid med store aktører og kompetansemiljøer innen fredsforskning,
internasjonal politikk og samfunnsanalyse.
2.4
Arbeidsgang - styrets og årsmøtets roller
Foreningens virksomhet skal følge en årssyklus med Årsmøtet som den mest sentrale begivenhet.
2.5
Styrets arbeid
Styret skal i samarbeid med fagmiljøer utforme satsingsområder som de mener vil gi stor positiv
uttelling i henhold til foreningens formål. Det skal så gå bredt ut og invitere til å søke om midler fra
fondet ved å presentere troverdige prosjekter som svarer på utfordringene styret har pekt på. Styret skal
legge frem ansøkte prosjekter for Årsmøtet for avstemming.
Styret skal forsøke å belyse ethvert tiltak fra flere perspektiver. Gjennom internett eller på andre
høvelige måter, skal styret legge til rette for at fredsskatteytere kan delta i diskusjon rundt den enkelte
prosjektsøknad og komme med innspill til søkerne. Gjennom en slik prosess kan enhver fredsskatteyter
bidra til å utvikle gode ideer til modne prosjekter, som så kan legges frem for Årsmøtet til avstemming.
Årsmøtet kan tildele midler direkte uten søknad.
2.6
Årsmøtets gjennomføring
Følgende skal gjennomføres under Årsmøtet:
- Presentasjon og votering over årets prosjektsøknader.
- Dokumentasjon av hvordan tidligere års tildelinger er brukt
- Styret legger frem satsingsområder for neste års tildelinger med søknadsfrist i januar
- Valg av nytt styre når dette er aktuelt

§3
Grunnkapital og forvaltningskapital
Det opprettes to konti for Norges Fredsfond. Den ene er å anse som grunnkapital og utgjøres av større
donasjoner. En annen konto er å anse som forvaltningskapital som er summen av inntekter etter § 4.
Administrative utgifter skal dekkes av grunnkapitalens avkastning.
Grunnkapitalen kan økes dersom Årsmøtet gjør vedtak om det, men foreningens forvaltningskapital skal
som hovedregel utgjøre ett års inntekter, og anvendes i sin helhet til det/de tiltak som vedtas etter § 5.
§4
Norges Fredsfonds inntekter
Foreningens viktigste inntektskilde vil være frivillig innbetaling av en årlig 'fredsskatt'. Personer eller
organisasjoner som bidrar med et minstebeløp har stemmerett under Årsmøtet etterfølgende år, og har
dermed anledning til å påvirke hva midlene brukes til. Minstebeløpet fastsettes årlig av Årsmøtet.
Innbetalinger utover minstebeløp gir ikke økt innflytelse i form av flere stemmer pr person/organisasjon.
Norges Fredsfond skal være innrettet slik at det kan inngå i en offisiell ordning med fredsskatt, når og
hvis økonomisk militærnekt blir mulig. Styret skal holde seg løpende orientert om utviklingen i
fredsskatt-saken nasjonalt og internasjonalt.
Foreningens midler skal forvaltes av en bankforbindelse som tilstreber etisk bankdrift.
§5
Anvendelse av forvaltningskapital - tildeling av prosjektstøtte
Det er en forutsetning for tildeling av midler at tiltaket har en norsk forankring ved at en eller flere
personer med norsk statsborgerskap, eller med fast adresse i Norge, har en aktiv rolle. Dersom Årsmøtet
tildeler midler til prosjekter uten norsk initiativtaker, skal styret utnevne en kontaktperson med norsk
forankring.
Tildeling av prosjektstøtte skjer ved avstemming under Årsmøtet. Årsmøtet skal vurdere prosjektene
etter anvisningene i §1. Dette kan skje ved tilstedeværelse på Årsmøtet eller ved forhåndsstemme etter
nærmere anvisning fra styret.
På bakgrunn av forvaltningskapitalens størrelse og ansøkte prosjekters omfang kan Årsmøtet avgjøre at
forvaltningskapitalen skal deles i mindre porsjoner til flere prosjekt eller at det skal tildeles et større
beløp til ett enkelt prosjekt. Årsmøtet kan også beslutte at midler overføres til neste år, dersom ingen av
søkerne/prosjektene et år vurderes som gode nok, eller dersom forvaltningskapitalen vurderes som
utilstrekkelig.
§6
Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan kun gjøres på Årsmøtet med 3/4 flertall av de stemmeberettigede til
stede på Årsmøtet. Det kan ikke gjøres endringer i vedtektene som bryter med foreningens ideelle
formål.
§7
Prøveordning
Norges Fredsfond etableres som en prøveordning i to år. På Årsmøtet i 2015 gjennomføres en vurdering
av om fondet har lykkes i tilstrekkelig grad med sine mål, om det har et velfungerende styre som trives
med sine oppgaver og om det betales inn tilstrekkelig med ”fredsskatt”. Hvis ikke det er tilfelle, avvikles
fondet i henhold til §8.
§8
Avvikling
Dersom Norges Fredsfond oppløses, skal midlene tilfalle en annen forening som jobber med beslektede
formål. Siste Årsmøte ved oppløsing vedtar hvilken forening midlene skal overføres til.
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