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§1

Foreningen
Foreningens navn er «The International Association for the Karlstad Model
Norge”, forkortet til IAKM Norge. Foreningen ble stiftet 8. november 2014 i
Arvika, Sverige.

§2

Foreningens formål
Foreningens formål er å arbeide for likeverd, retten til et språk, språkutvikling
og mektiggjøring av personer med språkvansker gjennom Karlstadmodellen.

§3

En ideell forening
Foreningen er en ideell forening. Foreningen er selvstendig og frittstående i
forhold til stat, kommune, religiøse, politiske og private interesser. Foreningen
har ikke erverv som formål og et eventuelt overskudd av virksomheten skal gå
til å fremme foreningens ideelle formål i § 2.

§4

Forholdet til IAKM Org
IAKM Norge er en norsk avdeling av den internasjonale IAKM, (IAKM Org).
IAKM Norge skal fungere som en selvstendig organisasjon med eget styre og
økonomi. Medlemmer i IAKM Norge er automatisk medlemmer i IAKM Org.

§5

Medlemskap
Medlemskapet er åpent for alle, men forutsetter at den enkelte samtykker i
foreningens verdigrunnlag og pedagogikk. Gyldig medlemskap fordrer at
årskontingent er betalt. Medlemskapet fornyes årlig.

§6

Stemmerett og valgbarhet.
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§7

Regnskap
Regnskap revideres etter gjeldene regler for ideelle foreninger. Revisor
reviderer regnskapet. Budsjett og regnskap fremlegges for årsmøtet og må
godkjennes der. Foreningens bankkonto forvaltes av kasserer, styreleder og
eventuelt regnskapsfører.

§8

Kontingent
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Kontingenten betales en gang i året til IAKM Norge og inkluderer medlemskap
i IAKM Org.

§9

Årsmøte
Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Årsmøte holdes hvert år innen
slutten av november. Styret innkaller til årsmøte med to måneders varsel.
Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest 3
uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest 2 uker før årsmøte.
Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte kan invitere andre personer
og/eller media til å være til stede.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn
en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet
er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene.

§ 10

Årsmøtets oppgaver
Årsmøte må behandle disse sakene:
▪ Behandle årsmelding for året som har gått.
▪ Behandle forslag til handlingsplan for kommende år.
▪ Fastsetting av størrelse på kontingent.
▪ Behandle regnskap.
▪ Behandle budsjett.
▪ Behandling av innkomne forslag.
▪ Vedta om ansvarsfrihet for styret.
▪ Foreta valg:
o av leder til styret
o valg av medlemmer til styret
o valg av valgkomité
o valg av revisor
Styremedlemmene velges for to år av gangen.
Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
Valgkomité velges for ett år av gangen.

§ 11

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en
tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse
og vedtak skjer etter samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 12

Styrets sammensetning
Styret settes sammen av leder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og to
varamedlemmer. Styrets leder velges under årsmøtet og øvrige styre- poster
fordeles i et konstituerende styremøte.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som
styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 13

Styrets oppgaver
Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Ivareta foreningens vedtekter.
2. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver
og utarbeide instruks for disse.
4. Administrere og føre nødvendig kontroll med IAKM Norges økonomi og
eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og
bestemmelser.
5. Representere IAKM Norge utad.
6. Utarbeide årshjul og møteplan for styrets arbeid.

§ 14

Styremedlemmers godtgjørelse
Etter søknad kan styremedlemmer motta refusjon for utgifter til reiser i
forbindelse med styremøter og årsmøtet. Refusjon av slike utgifter skal fremgå
som egne poster i budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 15

Vedtaksendringer.
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte. En vedtaksendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16

Oppløsning
Oppløsning av IAKM Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3
flertall. Ved foreningens oppløsning tilfaller foreningens midler og eiendeler
den internasjonale IAKM (IAKM Org) som har det samme ideelle formålet som
IAKM Norge.

Vedtektene er godkjent på årsmøtet den 16.november 2017 Oslo.

