Protokoll fra årsmøte for Urafiki tirsdag 29.mars kl. 19.30 – 20.00
Wigandgården, Agnes Mowinckelsgate 6, 2.etasje.
Årsmøtet ble gjennomført i forlengelsen av Urafiki-treffet og var åpent for alle interesserte. Bare
medlemmer har stemmerett.
Antall deltakere:
Antall stemmeberettigede:

8
8

Sak 1/22

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 2/22

Godkjenning av årsberetning 2021
Årsberetningen ble godkjent

Sak 3/22

Godkjenning av årsregnskap 2021
Urafiki hadde ikke mottatt revisjonsrapporten innen årsmøtet. Årsmøtet gjorde derfor
følgende vedtak:
Årsregnskapet ble godkjent under forutsetning av revisors godkjenning.

Sak 4/22

Valg til styret - styreleder og ett styremedlem står på valg.
Styrets forslag:
-

Styreleder: Kjersti Werner (gjenvalg)
Styremedlem:
o Ifølge vedtektene skal styret ha 3-6 medlemmer. I inneværende periode har
styret 6 medlemmer. Ett styremedlem ønsker nå å tre ut av styret. Styret
foreslår at styret reduseres til 5 medlemmer og at det derfor ikke fortas valg
av nytt styremedlem.
Styrets forslag ble vedtatt med akklamasjon.

Sak 5/22

Vedtekter for Urafiki – forslag om justeringer/ endringer.
§1
Organisasjonens navn og opprinnelse
Organisasjonens navn er Urafiki Norge.
Organisasjonen ble opprettet for å samordne og videreutvikle bistandsarbeidet som har
pågått siden 1992 mellom skoler i Norge og DR Kongo hvor samarbeid mellom skoler i
Norge og Kongo hele tiden har stått sentralt.
§3

Formål og mål

Legge til rette for faglig samarbeid om pedagogikk og undervisning
§6
Medlemsskap
Medlemmer som er mellom 15 og 20 år betaler ikke medlemsavgift.
§9
Styret
Urafiki har ingen administrasjon. Styret er derfor et arbeidende styre. Styremedlemmene
fordeler ansvaret for ulike arbeidsområder seg imellom.
§ 10

Valgkomite

Styret legger frem forslag til valgkomite for årsmøtet. Valgkomiteen skal ha to
medlemmer.
§ 12 Økonomi
Urafiki arbeider kontinuerlig for å skaffe midler til formålet. Tilgjengelige midler går
primært til kjøp og utbedring av skoletomter samt bygging og innredning av skoler, jf 1.
mål, men øvrige mål kan også tilgodesees med midler når dette er formålstjenlig.
Det er utarbeidet egne prinsipper og rutiner for økonomiforvaltningen.
Urafiki er godkjent i Innsamlingskontrollen.
Forslag til endringer ble vedtatt av årsmøtet.
Sak 6/22

Valg av valgkomite
Styrets forslag:
Reidun Lønning og Elisabeth Hunsrød
Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 7/22

Medlemsavgift
Styret foreslår en økning av medlemsavgiften fra 250kr til 300kr med virkning fra 2023.
Begrunnelse: Medlemsavgiften har vært konstant på 250kr i alle år.
Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Eventuelt
-

Ingen saker

Bergen 30.mars 2022

_____________________________________
styreleder

_____________________________________
referent

