VEDTEKTER
for
BUDDIES FOR AFRICA

§1

Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Buddies for Africa (heretter benevnt BFA).
§2

Formål og virksomhet

BFA er en ideell humanitær stiftelse rettet mot bistandsarbeid i Afrika.
Stiftelsens formål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet med å bedre levevilkårene for
mennesker i Afrika. Dette gjennom å tilrettelegge for at mennesker i nød skal få bedre
forutsetninger for gode og verdige liv.
BFA skal engasjere privatpersoner og næringsliv i Vesten til å gi av sin overflod på
fortrinnsvis fast basis. Støttespillere til BFA benevnes Buddies. Videre vil BFA samarbeide
med andre humanitære arbeider som kan gjennomføre humanitære prosjekter i Afrika.
§3

Stiftelsens tilknytning

BFA er en selvstendig stiftelse uten politisk eller religiøs tilknytning og er uavhengig andre.
Stiftelsen vil imidlertid basere seg på nære samarbeid med andre humanitære
hjelpeorganisasjoner og andre relevante støttespillere.
§4

Etisk standard

BFA krever en høy etisk standard av styremedlemmer og alle som opptrer på vegne av
stiftelsen. Den samme høye etiske standard kreves av alle samarbeidspartnere. BFA skal alltid
fokusere på å påvirke sine omgivelser til å etterleve den samme høye etiske standard som
gjelder for stiftelsen, og skal holde en åpen dialog om etiske spørsmål.
BFA vil aldri akseptere korrupsjon, undertrykkelse og barnearbeid, og vil jobbe for likeverd
og mangfold.
Styrets medlemmer skal bestrebe å levere så nøyaktig og korrekt informasjon og økonomisk
rapportering som mulig til sine samarbeidspartnere og omgivelser for øvrig.
§5

Økonomi

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100.000,-.
BFA har ikke profittformål.

De midler som til enhver tid mottas fra Buddies vil gå uavkortet til de prosjekter som støttes i
Afrika. Transaksjonskostnader anses som en del av prosjektets kostnad.
Styret skal bestrebe at drifts- og administrasjonskostnader holdes på et minimalt nivå. De
drifts- og administrasjonskostnader som allikevel vil påløpe, skal dekkes av styrets
medlemmer og / eller Buddies som spesifikt ønsker å gi midler til dette formålet. Slike
kostnader og inntekter skal kategoriseres for seg selv i regnskapet.
§6

Støttemedlem

Alle som ønsker å støtte BFAs prosjekter i Afrika ved ett eller kontinuerlig økonomisk bidrag,
blir en Buddy. Å være en Buddy innebærer at man er et støttemedlem i BFA.
BFA ønsker å gi hver enkelt Buddy en tilknytning til stiftelsens arbeid gjennom
konkretisering og valgfrihet av prosjekter man kan støtte, samt løpende oppfølging og
rapportering i henhold til dette. BFA vil jobbe for å knytte den enkelte Buddy tettere sammen
med mottaker av midler, blant annet ved å legge til rette for god informasjonsflyt, sporbarhet
og mulighet for å besøke aktuelle prosjekter.
§7

Styret

Styret er stiftelsens øverste organ.
Styret i BFA skal bestå av 4 til 6 personer. Det skal søkes å sammensette et styre med ulik
kompetanse og bakgrunn.
Styremøte skal avholdes minimum hver annen måned.
Innkalling med agenda og eventuelle forslag som skal behandles skal være sendt til styrets
medlemmer av styrets leder senest 1 uke før styremøte.
Styret har blant annet som oppgave å:
1.
2.
3.
4.

Følge opp at stiftelsens formål, vedtekter og strategiplaner etterleves.
Sørge for at stiftelsen har et velegnet og tilfredsstillende styre.
Stå for drift og utvikling av BFA.
Oppnevne personer / komiteer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for de
nevnte.
5. Administrere og føre nødvendig kontroll med BFAs økonomi.
6. Iverksette og følge opp løpende og nye prosjekter.
7. Representere BFA utad.
Styret skal minimum årlig utføre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behandle BFAs årsmelding.
Behandle BFAs regnskap.
Gjennomgå status på eksisterende og potensielle fremtidige prosjekter.
Vedta BFAs budsjett.
Gjennomgå og utarbeide strategiplaner.
Gjennomgå og beslutte styresammensetning og styrets leder for kommende periode.

§8

Stemmerett og valgbarhet

Hvert styremedlem har 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Styret er beslutningsdyktig når hele styret er samlet, eventuelt ved at den eller de
styremedlemmer som ikke kan stille, skriftlig bekrefter til styrets leder at styret kan fatte
vedtak uten deres tilstedeværelse. For alle tilfeller må minimum 3/5 av styremedlemmene
være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig. Vedtak fattes med 3/5 flertall etter
avstemning i styret.
Styremedlemmene sitter i styret inntil det velges nye styremedlemmer.
Det er ingen begrensning for hvor lenge et styremedlem kan sitte i styret.
§9

Godtgjørelse til styret

Styreverv i BFA er basert på frivillighet og styret skal ikke motta godtgjørelse for sitt arbeid.
§ 10

Protokollføring

Styrets leder er ansvarlig for at det føres referat fra styremøter. Av referat skal det som et
minimum fremkomme dato, hvem som har deltatt, saker som har vært behandlet og resultat av
eventuelle avstemninger.
§ 11

Vedtektsendringer

Endringene i disse vedtektene kan bare foretas ved minimum 4/5 flertall i styret.
§ 12

Oppløsning

Oppløsning av BFA kan bare foretas ved minimum 4/5 flertall i styret. Blir oppløsning
vedtatt, skal det innkalles til et nytt styremøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal finne
sted må det samme vedtaket gjentas med minimum 4/5 flertall.
Ved oppløsning skal alle innestående midler og verdier hos BFA, etter fratrekk av utestående
kostnader, fordeles til den eller de humanitære arbeider som BFA har samarbeidet med.
Fordelingen avgjøres av styret som beslutter oppløsningen.
***
Bergen, 14. desember 2009

