
 
1 

 

VEDTEKTER FOR NORSK ORGANISASJON FOR ASYLSØKERE 
(NOAS) 

 

(Ajourført ved NOAS’ ordinære generalforsamling, 28 mai 2019) 

 

1. NAVN 
 

Organisasjonens navn er  
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)- Norwegian Organisation for Asylum 
Seekers (NOAS). 
 

2. FORMÅL OG ARBEID 
 

NOAS’ oppgave er å tilby asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand. 
 
NOAS skal også engasjere seg i flyktningpolitiske spørsmål og fremme respekt 
og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger. 
 
 

3. MEDLEMSKAP 
 
Medlemskap i NOAS oppnås ved innbetaling av kontingent. Enhver privatperson 
eller organisasjon i Norge som støtter opp om NOAS’ arbeid og formål kan bli 
medlem.  

For å ha stemmerett på generalforsamlingen må nyinnmeldte medlemmer ha 
betalt kontingent innen februar inneværende år. Øvrige medlemmer må ha betalt 
kontingenten senest en uke før generalforsamlingen. 

4. MEDLEMSKONTINGENT 
 
Medlemskontingenten fastsettes av organisasjonens styre. 
 
Personer som etter purring ikke har betalt medlemskontingent to år på rad, 
regnes som utmeldte og slettes fra medlemsregisteret. 
 
 

5. NOAS’ ORGANER 
 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen, som består av alle fremmøtte medlemmer med betalt 
medlemskontingent for fullt medlemskap, er NOAS’ øverste organ.  
Ansatte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på 
generalforsamlingen. 
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Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 15. juni. Generalforsamlingen 
innkalles med én måneds varsel. 
 
Forslag til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling må være 
styret i hende innen utgangen av februar. 
 

I innkallingen til generalforsamling skal de saker som skal behandles tydelig 
fremgå. Det kan ikke treffes vedtak i saker som ikke er nevnt i innkallingen. 
 
Styret kan ellers innkalle til ekstraordinær generalforsamling når 1/4 av 
medlemmene med fullt medlemskap eller 3/4 av styret krever det. 
 
Generalforsamlingen velger styre, styrets leder, valgkomité og revisor. 
 
Valgkomiteen består av tre medlemmer, som velges etter innstilling fra styret. 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. 
 
Valgkomiteens innstilling til styreleder, styremedlemmer og revisor presenteres på 
generalforsamlingen av valgkomiteens leder.  
 
Generalforsamlingen fastsetter vedtektene og foretar endringer i disse. Endringer 
kan vedtas når halvparten av medlemmene eller 2/3 av generalforsamlingen 
stemmer for dette. Vedtektene kan ikke endres i strid med organisasjonens 
formål. 
 
Generalforsamlingen godkjenner styrets årsrapporter og regnskap.  
 
Generalforsamlingen får organisasjonens budsjett til orientering. 
 
Generalforsamlingen ledes av møteleder, som velges av generalforsamlingen 
etter innstilling fra styret. Møteleder påser at det blir ført protokoll fra 
generalforsamlingen. Protokollen skal undertegnes av to medlemmer som velges 
av generalforsamlingen, fortrinnsvis ikke styremedlemmer. 
 
Styret 
Styret består av minst 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. 

Styrets leder samt minst ett styremedlem velges for to år, mens styrets nestleder 

og øvrige styremedlemmer er på valg for to år ved neste generalforsamling. For å 

oppnå bedre balanse mellom kontinuitet og fornyelse av styret, kan 

generalforsamlingen velge enkelte av NOAS’ styremedlemmer for ett år.  

I tillegg velges en ansattes styrerepresentant med vara av og blant de ansatte. 
Ansattes representant med vara velges for to år. 
 
Styret innkalles av styrets leder etter behov, men minst 4 ganger årlig. Styret kan 
også innkalles når minst 4 av dets medlemmer krever det. 
 
Styret iverksetter generalforsamlingens vedtak og påser at det blir utarbeidet 
årsrapport, ført forsvarlig regnskap og utarbeidet budsjetter.  
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Styret kan fatte vedtak når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Ved 
stemmelikhet har lederen av styret dobbel stemme. 
 
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte, der alle saker og deres utfall skal 
refereres. 
 
NOAS’ signatur tegnes av styrets leder, nestleder, samt NOAS’ generalsekretær i 
fellesskap. 
 
Styret kan meddele prokura. 
 
Styret kan på eget initiativ nedsette prosjektgrupper som arbeider etter styrets 
mandat. Styret bør være representert i gruppene. 
 
Annette Thommessens minnefond 
NOAS’ styre skal være representert i styret i Annette A. Thommessens 

Minnefond. Styret i NOAS innstiller på styremedlemmer til Annette A. 

Thommessens Minnefond.  Minnefondet skal ha et styre bestående av inntil fem 

medlemmer. Annette A. Thommessens barn eller rettsetterfølgere i rett 

nedadstigende linje skal ha en styrerepresentant. Styret i minnefondet velges for 

tre år av gangen. Styret er selvsupplerende og velger selv sin leder. 

Råd 
Styret kan oppnevne et råd som kan være rådgivende organ for sekretariatet bl. 
a. på de områder som er omtalt i formålsparagrafen. 
 
Rådet har ikke oppfølgingsansvar. 
 
Generalsekretær 
NOAS’ sekretariat ledes av en generalsekretær som ansettes av styret. 
Generalsekretæren er ansvarlig for NOAS’ daglige drift, herunder skal 
generalsekretæren påse at virksomheten drives innenfor rammen av vedtatte 
budsjetter. 
 
Generalsekretæren har plikt til å møte på styremøtene og å orientere om 
sekretariatets løpende arbeid. Generalsekretæren har talerett, men ikke 
stemmerett i styret. 
 
Lokale lag 
Det er anledning til å danne lokallag tilsluttet NOAS. Lokallagenes virksomhet er 
underordnet NOAS sentralt, og skal foregå i samsvar med NOAS’ formål og 
retningslinjer slik disse kommer til uttrykk i vedtektene og styrets løpende vedtak. 
Lokallagene velger sitt eget styre, og er selv ansvarlig for sin egen økonomi, dog 
slik at lokallagene disponerer 100 % av medlemskontingenten fra NOAS sentralt 
av det som innkommer fra medlemmer i lokallaget. 
 
Lokallag som benytter navnet NOAS må få sine vedtekter godkjent av styret i 
NOAS sentralt.  
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Styret kan nekte lokallag å bruke NOAS’ navn, dersom laget ikke arbeider etter 
NOAS’ formål og vedtekter. 
 

6. OPPLØSNING 
 
Organisasjonen nedlegges dersom 2 etterfølgende generalforsamlinger med 3/4 
flertall beslutter dette. Ved en nedleggelse skal aktiva og andre midler overføres 
til European Council on Refugees and Exiles (ECRE) til bruk for å fremme NOAS’ 
formål. 

 

 

 

 


