
Ship to Gaza Ringerike 
 
 
Vedtekter Ship to Gaza Ringerike 
 
Plattform (verdigrunnlag) 
“Ship to Gaza Ringerike” (STGR) er organisatorisk knyttet til ”Ship to Gaza Norway” 
(STGN). 
STGR er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon for enkeltpersoner og organisasjoner 
som vil arbeide for at folkeretten skal gjelde også for Gazastripen. 
 
STGRs politiske plattform: 

• Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten. Fri Gaza – hev blokaden NÅ! 
 
• Ship to Gaza Ringerike bygger på solidaritet med den palestinske sivilbefolkningen på 

Gazastripen. 
 

• Ship to Gaza Ringerike bygger på ikke-voldelig motstand mot den israelske 
okkupasjonen. 

 
Formål 
”Ship to Gaza” er et initiativ for praktisk solidaritet med Gaza`s sivilbefolkning. 
 
STGR vil bistå i arbeidet med å sende et skip med besetning og nødvendige forsyninger fra 
Norge til Gaza. Aktuelle personer fra Ringerike vil være passasjerer.  
 
Medlemskap 
Alle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og foreninger som støtter STGR`s 
verdigrunnlag kan bli medlemmer. Medlemskap i STGR innebærer også medlemskap i 
STGN. 
 
Styringsgruppe 
Organisasjonen ledes av en styringsgruppe på seks personer. Stiftelsesmøtet velger leder, 
nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, to styremedlemmer, to varamedlemmer og revisor. 
I tillegg velges det en valgkomite bestående av tre personer, hvorav en leder. Valgperioden er 
frem til første årsmøte. Valgperioden for årsmøtevalgte er ett år. 
Styringsgruppen avgjør saker med simpelt flertall og er vedtaksdyktig når minst fire 
medlemmer er tilstede på møtet. Ved stemmelikhet avgjør leder. 
 
Styringsgruppen velger 1 representant til STGN`s medlems- og årsmøte. 
 
Arbeidsgrupper 
Styret kan opprette ad hoc arbeidsgrupper. Det kan for eksempel skje i forbindelse med åpne 
arrangementer og innsamlingsaksjoner. 
 
Temamøte 
Temamøter er åpne møter for å spre informasjon om situasjonen på Gazastripen, samle inn 
penger og verve medlemmer. Temamøter planlegges av styringsgruppen og forberedes av 
egne arbeidsgrupper. 



Årsmøte 
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og representanter for medlemsorganisasjonene. 
Medlemsorganisasjoner med over 2.000 medlemmer har tre stemmer, organisasjoner med 
mellom 1.000 og 2.000 medlemmer har to stemmer, organisasjoner med under 1000 
medlemmer har en stemme. 
Årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap, foretar valg, fastsetter medlemsavgift og 
godkjenner neste års handlingsplan. Endring av vedtekter skal godkjennes av årsmøtet med 
2/3 flertall. Årsmøtet avholdes innen 1.2, og kalles inn med minst 3 ukers varsel. Første gang 
dog ikke før i 2112. DET VAR VEL DET MED RØDT SOM BLE VEDTATT. 
 
Økonomi og regnskap 
Organisasjonens regnskap følger kalenderåret. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom 
medlemsavgift, pengeinnsamling, arrangementer og donasjoner. Lokallaget har selv ansvar 
for sin økonomi. Overskudd skal overføres til STGN`s innsamlingskonto. 
Revidert regnskap legges frem for årsmøtet til godkjenning. 
 
Årskontingent er minimum kr. 100,- for enkeltpersoner og minimum kr. 1000,- for 
organisasjoner. 
 
Signatur; Leder og kasserer tegner hver for seg. 
 
Opprettelse og oppløsning. 
STGR opprettes med simpelt flertall på stiftelsesmøtet, der alle møtedeltakerne har tale-, 
forslags- og stemmerett. Stiftelsesmøtet vedtar vedtekter og velger styre. I tillegg velges en 
revisor og valgkomite på tre medlemmer, hvorav en er leder. 
 
Forslaget til vedtekter skal godkjennes av stiftelsesmøtet i STGR. 
 
Opprettelse av STGR skal godkjennes av STGN. 
 
STGR kan oppløses med 2/3 flertall på et årsmøte. Oppløsning må stå på innkallingen for å 
kunne vedtas. Ved oppløsning av STGR skal midlene overføres STGN. 
 
 
 
 
 
 
 


