SPANSKLÆRERFORENING I NORGE (ANPE)
Asociación Noruega Profesores de Español
VEDTEKTER
Navn:
Asociación Noruega Profesores de Español/Spansklærerforening i Norge
Karakter:
Spansklærerforening i Norge er
•
•
•
•
•

en forening av spansklærere i Norge,
en uavhengig forening,
en ikke-kommersiell forening,
en politisk og religiøst nøytral forening,
en forening med juridisk person i Norge

Formål:
Å fremme og støtte for undervisningen i spansk språk og spansk- og
spanskamerikansk kultur. Informasjon til spansklærere i Norge
Aktiviteter:
Foreningen skal, alene eller i samarbeid med andre instanser, arrangere ulike
aktiviteter som tjener dens formål:
•
•
•
•

Foredrag
Seminarer
Kurs for spansklærere
Møter/samlinger av faglig karakter.

Til noen aktiviteter vil deltakerne måtte bidra økonomisk.
I prinsippet er aktivitetene åpne for allmennheten.
Medlemskap:
Bare de som arbeider som spansklærere i Norge kan være medlem, uavhengig av
nivå og undervisningsinstitusjon.
Medlemmene betaler en årlig kontingent fastsatt av generalforsamlingen.
Kontingenten skal betales innen 1. januar i det året den gjelder for. Betalt kontingent
gir rett til å delta i forenings diskusjoner og på årsmøtet, gir stemmerett og mulighet til
å stille i ledelsen og adgang til den elektroniske distribusjonslista.
Struktur:

Generalforsamlingen:
Den er foreningens høyeste myndighet.
Den holdes én gang i året i perioden april-mai, etter rotasjonsprinsippet
og innkalles av styret med én måneds varsel.
o Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret finner
det nødvendig eller når minst en tredel av medlemmene krever det.
o Den er beslutningsdyktig når stemmene til minst 50 % av medlemmene
+ 1 er representert. Det er mulig å delegere stemmer. En
tilstedeværende kan etter skriftlig fullmakt representere maksimalt fire
medlemmer. Stemmerett har bare medlemmer som ikke skylder
kontingent.
o Dagsorden: Rapport om virksomheten i det foregående år, regnskap for
det foregående år, budsjett og aktivitetskalender for neste år, forslag,
valg av styre hvert annet år og fastsetting av sted for neste
generalforsamling.
o
o

Styret:
o
o

Det er foreningens utøvende organ. Det velges av generalforsamlingen.
Sammensetning, fuksjon og struktur:
o Ledelse: 8 representanter. Alle representanter bør bo i Norge og
arbeide med spanskundervisning på en eller annen måte og i en
eller annen senter.
o Funksjoner: Planlegge og koordinere foreningskurs, aktiviteter,
kontakte impliserte nødvendige parter/instanser for å få i gang
aktivitetene, søk finansiering av aktivitetene, bestemme disiplinære
sanksjoner hvis det måtte være nødvendig, og fremme foreningens
aktiviteter blant spansklærere
o Sammensetning:
o Leder. Funksjoner: å representere foreningen ved alle slags
tilstelninger, å lede foreningens generalforsamling, å koordinere
styrets arbeid og å representere ANPE i FIAPE.
o Nestleder. Funksjoner: å representere lederen i dennes fravær
og å assistere lederen i dennes funksjon.
o Kasserer. Funksjoner: å legge fram årlige regnskaper, å
utarbeide årlige budsjetter, å forvalte foreningens midler, å
gjennomføre finansielle vedtak fattet av generalforsamlingen
eller styret og sammen med lederen å undertegne foreningens
økonomiske transaksjoner.
o Sekretær. Funksjoner: Ansvarlig for distribusjonslista og
websidene, å føre protokoll for styrets virksomhet, å ha ansvaret
for foreningens protokollsamling og arkiv og å informere
medlemmene om foreningens aktiviteter.
o Styremedlem for Øst-Norge. Funksjon: Representerer foreningen
på Østlandet
o Styremedlem for Sør-Norge. Funksjon: Representerer foreningen
på Sørlandet
o Styremedlem
for Vest-Norge. Funksjon: Representerer
foreningen på Vestlandet

o

Styremedlem for Nord-Norge. Funksjon:
foreningen på Trøndelag og Nord-Norge

Representerer

Vedtektsendringer:
Forslag til endringer av disse vedtekter må legges fram for foreningens medlemmer
senest sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling. Vedtak krever 2/3
flertall av de avgitte stemmene.
Oppløsning:
Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av stemmene avgitt ved
skriftlig votering på en generalforsamling. Vedtaket skal inneholde instrukser om
avviklingen av de midlene foreningen måtte ha. Disse skal tilfalle en veldedig
organisasjon.

