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§ 1 Formål
Samfundet er en upolitisk forening. Dets formål er å samle medlemmene for gjensidig kontakt og for
vedlikehold av forbindelsen med Norge. Dette skjer ved møter og selskapelige sammenkomster - minst 4
ganger om året - med program av en slik art at det fremmer kjennskapet til Norge. Samfundet kan videre
medvirke i og støtte tiltak som kommer nordmenn til gode, fortrinnsvis i Stor-Stockholm.

§ 2 Medlemskap
1. Som medlemmer av Samfundet kan opptas; norskfødte, naturaliserte norske, i utlandet fødte barn av

norskfødt far eller mor, med norskfødte eller med norske statsborgere gifte utenlandske personer samt
andre i Samfundets formål interesserte personer.

2. Søknad om innmeldelse i Samfundet skjer til styret, som avgjør om søkeren skal opptas som medlem eller
ikke.
Utmeldelse av Samfundet skal skje skriftlig til styret.

3. Til æresmedlem kan den velges som ved å fremme Samfundets formål har gjort seg særlig fortjent.
Æresmedlem velges etter styrets enstemmige forslag på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
ved 2/3 stemmeflertall.

4. Samfundets ærestegn i gull kan av styret tildeles medlem som ved sitt arbeid for Samfundet har gjort seg
særlig fortjent til dets takk.

5. Den årlige medlemsavgiften bestemmes av generalforsamlingen. Medlem kan ved å betale 15 årsavgifter
bli livsvarig medlem.

6. Medlem som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Samfundet eller som på annen måte gjør seg uverdig,
kan ekskluderes av styret.

§ 3 Generalforsamling
1. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest 31.mars.

2. Styrets årsberetning og regnskap i revidert stand samt valgkomitéens forslag til nytt styre skal sendes
samtlige medlemmer sammen med innkallelse til generalforsamlingen. Innkallelsen skal skje med minst
14 dagers varsel ved sirkulære.

3. Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes etter beslutning av styret eller om slikt krav fremsettes av
minst 30 medlemmer. På ekstraordinær generalforsamling skal bare de saker behandles som angis i
innkallelsen, som skal skje med minst 14 dagers varsel ved sirkulære.

4. Dagsordenen ved den ordinære generalforsamlingen skal være følgende:
a) Valg av ordfører og sekretær for generalforsamlingen
b) Valg av 2 personer for justering av generalforsamlingens protokoll
c) Dokumentasjon av generalforsamlingens lovlige innkallelse samt

notering av tilstedeværende medlemmer
d) Årsberetning og revisjonsberetning
e) Spørsmål om décharge for forvaltningen
f) Valg av styre for kommende perioder:

1. Formann
2. Minst 6 og høyst 8 medlemmer av styret
3. Eventuellt 1 eller 2 varamenn for disse

Styrets formann og de øvrige styremedlemmene velges for en periode av to år.
Varamann velges for en periode av ett år.
Formann og øvrige medlemmer av styret kan maksimalt gjenvelges fem ganger.

g) Øvrige valg:
4. 2 revisorer og 1 varamann for disse
5. 3 medlemmer av en valgkomité

h) Bestemmelse av medlemsavgift for kommende år



i) Behandling av fremlagte forslag
j) Eventuelt

5. Hvert medlem har 1 stemme, som også kan avgis ved skriftlig
fullmakt.

6. Beslutning fattes ved enkelt stemmeflertall unntatt:
a) ved beslutning om endring av lovene
b) ved beslutning om Samfundets oppløsning
c) ved valg av æresmedlem alle disse tilfelle kreves minst 2/3

majoritet av de avgitte stemmer.

§ 4 Administrasjon
1. Samfundets virksomhet ledes av styret, som innen sin midte utser viseformann, klubbmester,

sekretær og kasserer.

2. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet innen styret blir den
fungerende formanns stemme avgjørende. Protokoll skal føres ved styremøtene.

3. Samfundet forpliktes bare ved underskrift av 2 av styrets medlemmer, hvorav formannen eller
viseformannen skal være den ene.

4. Om et nytt styre finner at det ikke kan godkjenne og på eget ansvar overta det avgående styrets
forvaltning, skal styret snarest mulig sammenkalle til ekstraordinær generalforsamling som beslutter i
saken.

§ 5 Økonomi
1. Samfundets regnskapsår løper som kalenderår.

2. Styret forvalter Samfundets midler, som settes inn i bank eller anbringes i børsnoterte aksjer,
obligasjoner, verdipapirer eller fast eiendom etter styrets beste skjønn. Videre skal styret ved forvaltning
av Samfundels fonder se til at de testamentariske bestemmelser for fondene blir fulgt og at dette fremgår
av Samfundets regnskaper.

3. Det påligger revisorene å granske styrets forvaltning gjennom protokoller og regnskaper og se til at
Samfundets verdipapirer og protokoller med bilag oppbevares på forsvarlig måte.

4. Om det på grunn av spesielle forhold skulle anses ønskelig å disponere en større eller mindre del av
kapitalen, kan dette skje etter at generalforsamlingen har godkjent styrets forslag.

§ 6 Endring av lovene
Endring av lovene kan skje bare på ordinær generalforsamling. Forslag herom må være innlevert til styret
senest den 1. desember og sammen med styrets innstilling sendes medlemmene med innkallelsen til
generalforsamlingen.

§ 7 Samfundets oppløsning
1. Spørsmål om eventuell oppløsning av Samfundet kan behandles bare om minst 1 /10 av medlemmene har

fremsatt skriftlig forslag om det.

2. Eventuell oppløsning av Samfundet kan skje bare om beslutning derom er fattet på to etter hverandre
følgende generalforsamlinger
med minst 4 ukers mellomrom. Det kreves begge ganger 2/3majoritet av de tilstedeværende og at minst 1/5
av Samfundets medlemmer er tilstede.

3. Er det besluttet å oppløse Samfundet, overgår dets midler til et fond hvis avkastning går til ideelle tiltak
for nordmenn i Stor-Stockholm. Den fortsatte forvaltning av midlene avgjøres av den generalforsamling
som bestemmer om Samfundets oppløsning.

4. Etter at styret har utført beslutningen i punkt 3, sammenkaller det Samfundets medlemmer til en tredje og
siste generalforsamling. Her fremlegges avsluttet regnskap, og det skal fattes beslutning om décharge.


