Vedtekter for European Dialogue and
Democracy Association (EDDA)
Sist oppdatert: 18. mars 2019
§ 1 Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er European Dialogue and Democracy
Association (EDDA), og ble stiftet 12. august 2016.
§ 2 Formål
European Dialogue and Democracy Association er en politisk
nøytral ikke-statlig organisasjon som primært er studentdrevet.
Organisasjonen opererer internasjonalt gjennom å gjennomføre
valgobservasjoner, og etterstreber samarbeid med andre
organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Organisasjonens formål er:
i)
Styrke interesse for, og viten om, østeuropeisk politikk og
samfunn blant unge og studenter.
ii)
Gjøre valgobservasjon tilgjengelig for unge og studenter,
norske såvel som internasjonale, som ønsker å lære mer
om demokrati, politikk og valgprosesser.
iii)
Støtte opp under utviklingen av frie og demokratiske valg,
demokratisk deltakelse og et sterkt sivilsamfunn.
iv)
Være et initiativ for dialog og et tiltak for kulturutveksling
mellom Vest-Europa og Øst-Europa og Kaukasus.
§ 2.1
Bare EDDAs medlemmer kan delta på valgobservasjon. Forut for
valgobservasjonen
skal
alle
deltakere
gjennomgå
et
valgobservasjonskurs. Etter hjemkomst har observatørene en
formidlingsplikt, som kan utøves i form av skrift eller tale, med det
formål å spre kunnskapen de har tilegnet seg på reisen og øke
oppmerksomheten om det østeuropeiske landet.
§ 3 Juridisk person
Organisasjonen er selveiende og en frittstående juridisk person med
upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemmer og kontingent
Alle personer som sympatiserer med EDDAs formål, kan bli medlem
av organisasjonen. Som deltaker på valgobservasjon må du være

fylt 18 år. Medlemskap i organisasjonen er først gyldig når
kontingent er betalt, og gjelder per kalenderår. Medlemmer som
skylder kontingent for mer enn ett kalenderår, har ikke stemmerett
eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av
organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før
skyldig kontingent er betalt. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og
betales forskuddsvis.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
organisasjonen.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 7 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i første kvartal, er organisasjonens
høyeste myndighet. Medlemmene innkalles til årsmøtet av styret
med minst to ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet
skal være sendt til styret senest en uke før årsmøtet. Fullstendig
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet.
§ 7.1
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført
med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen
har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved
fullmakt. Styret har også stemmerett ved årsmøtet.
§ 7.2
Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag
om vedtektsendring som er innsendt rettidig.

§ 8.0 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig,
være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt.
§ 8.1
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare
foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere

velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det
antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende
avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder
ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som
skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

§ 8.2
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for
å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette
gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne
avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding
2.
Behandle regnskap i revidert stand
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontingent
5.
Vedta budsjett
6.
Velge:
a) Leder, nestleder og kasserer
b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)
c) Valgkomité (minst to medlemmer)
§ 9.1
Alle tillitsvalgte tiltrer tre uker etter årsmøtet, og sitter frem til tre uker
etter neste årsmøte (omtrent 12 måneder).
§ 10 Valgkomité
Valgkomitéen skal innstille kandidater til alle valg som vedrører
styrets sammensetning. Valgkomitéen fremlegger sin endelige
innstilling til styret senest 1 uke før årsmøtet skal avholdes. Det er
viktig at valgkomiteen er uavhengig av organisasjonens ledelse.
Valgkomitéen skal levere en innstilling som ivaretar hensyn om
bosted, kjønnsfordeling og kompetanse, for å best mulig sikre et
velfungerende styre.
§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller
minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med
minst to ukers varsel. Sakslisten vedheftes innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de
sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 12 Styret
Organisasjonen ledes av et styre på minimum tre medlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§ 12.1
Styret skal:
1.
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.
Oppnevne etter behov utvalg eller personer for spesielle
oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
3.
Administrere og føre nødvendig kontroll med EDDAs økonomi
i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og
bestemmelser.
4.
Representere EDDA utad.
§ 12.2
Styremøter bestemmes av leder eller når et flertall av
styremedlemmene forlanger det. Styret kan fatte vedtak når et
flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme
dobbelt.
§ 13 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves
2/3 flertall av de avgitte stemmene. Avstemning foregår etter § 8.
§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling
Stk. 1 Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på
ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall,
innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at
oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det
kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det
ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som
avviklingsstyre om intet valg foretas.
§ 14.1

Organisasjonen formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse
tilfalle det formål organisasjonen arbeider for å fremme ved at
pengene overføres til den danske søsterorganisasjonen SILBA.
Ingen medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av
disse.
§ 14.2
Sammenslutning med andre organisasjoner eller deling av
organisasjonen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning eller deling, samt nødvendige
vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen eller delingen
som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling
skal det innhentes samtykke fra organisasjonens kreditorer.
§ 15 Økonomi
Organisasjonens midler er oppnådd gjennom medlemsavgift,
frivillige bidrag eller nasjonale eller internasjonale midler.
Foreningen kan kun søke om midler fra politisk nøytrale aktører.
§ 15.1
Av deltakeravgiften som betales inn til EDDA i forbindelse med
valgobservasjoner, går hundre kroner til organisasjonens virke.

