
CUBAFORENINGEN I NORGE 
VEDTEKTER 

§1. Foreningens navn er Cubaforeningen i Norge . Den har sitt hovedsete i Oslo. 

 

§2. Foreningens formål er: Aktivt støtte den cubanske revolusjon i kampen for å bevare det cubanske 

folkets frihet og sjølstendighet gjennom å spre opplysninger om politiske, økonomiske og kulturelle 

forhold på Cuba og å fremme forståelse for Cubas internasjonale engasjement. Formålet fremmes 

bl.a. ved å arrangere møter, studievirksomhet og reiser, formidle litteratur, avholde utstillinger o.s.v. 

 

§ 3. Enhver som godtar foreningens vedtekter, og betaler gjeldende kontingent, kan bli medlem. 

Kontingenten vedtas på årsmøtet 

 

§ 4. Vår fremste samarbeidspartner på Cuba er ICAP. (Det cubanske instituttet for vennskap) 

 

§ 5. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes innen utgangen av april måned. 

Styret skal innkalle til årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel. 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med innbetalt kontingent siste år  

Sakspapirer skal legges ut på www.cubaforeningen.no minst 14 dager før årsmøtet. 

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. 

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

1. Årsmelding 

2. Regnskap 

3. Budsjett 

4. Innkomne forslag 

5. Vedtekter  

6. Valg 

Det velges et styre på minimum 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Det tilstrebes at minst 40 pst. 

skal være fra hvert kjønn. Det velges;  leder, nestleder, kasserer, redaktør og øvrige 

styremedlemmer. Varamedlemmene har ikke stemmerett i styret.  

Det velges også 2 revisorer. 

Valgene skal foregå skriftlig dersom 1/3 av forsamlingen krever dette. 

Valgene gjelder fram til neste årsmøte. 

Dessuten velges det en valgkomite med 3 medlemmer. 

 

 

http://www.cubaforeningen.no/


§6. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel når styret eller minst 1/5 av 

medlemmene skriftlig krever det. 

 

§7. Styret leder foreningen mellom årsmøtene og er kun ansvarlig overfor årsmøtet. Styret innkalles 

skriftlig av leder når denne eller minst 2 styremedlemmer ønsker det. Dog skal styret innkalles minst 

1 gang pr. måned. Styret har rett til å opprette et arbeidsutvalg til å ta seg av foreningens daglige 

drift. Arbeidsutvalgets mandat defineres av styret.                                                                                

Representant  fra lokal  forening kan tiltre styret med tale og forslagsrett. 

 

§8. Regnskapsperioden er 1/1 – 31/12. 

 

§9. Det kan opprettes lokalgrupper av foreningen når minst 15 medlemmer i et område ønsker det. 

Gruppas navn skal være ”Cubagruppa i .........”, alternativt ” Cubaforeningen m. områdenavnet”. Slike 

grupper skal godkjennes i første instans av styret, og endelig av første årsmøtet. Gruppene 

konstituerer seg sjøl. 

Gruppene er direkte ansvarlig overfor styret i Cubaforeningen i Norge, og er bundet av vedtak som 

fattes av dette. 

Gruppene innkrever lokal kontingent, og/eller sørger for andre inntekter til lokal virksomhet. 

 

§10. Vedtak om oppløsning av foreningen kan kun treffes etter uravstemning med 3/4 flertall av de 

avgitte stemmer/registrerte medlemmer. I tilfelle oppløsning skal foreningens midler disponeres til 

sosiale formål av ICAP. Tidsfrist for uravstemning er som for årsmøtet. 

 

§11. Endring av vedtektene kan kun gjøres på årsmøtet med minst 2/3 flertall. 

 For endring av vedtektene må saken stå som eget punkt på den utsendte dagsorden for årsmøtet, og 

forslag til endring samt begrunnelse må være sendt ut sammen med de ordinære sakspapirene. 

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøtet 16. mars 2019 


