
 

Vedtekter for GodGave.no  

  
 § 1 FORMÅL   

GodGave.no er en kristen hjelpeorganisasjon som skal hjelpe palestinere primært bosatt i Palestina. Vi 

bygger vårt verdigrunnlag på det kristne menneskesynet og nestekjærlighetstanken. GodGave.no er 

ikke en politisk organisasjon. Vi ønsker å hjelpe alle nødlidende, uavhengig av etnisk, religiøs eller 

politisk tilhørighet. Vårt engasjement har imidlertid blitt til i møte med palestinernes vanskelige 

historie og hverdag. I Israel - Palestina konflikten , slutter vi oss til FNs resolusjoner og  internasjonal 

lovgivning.  

   

Vi ønsker å være en liten organisasjon som i tillegg til å drive hjelpearbeid også skal bidra til nærhet 

og vennskap mellom nordmenn og palestinere. Vårt fokus er tredelt:  

  
● Støtte palestinsk næringsliv gjennom å handle varer som produseres i Palestina og 

selges i Norge. Dette er et bidrag til å trygge arbeidsplasser og gi et bedre 

inntektsgrunnlag for familier. Gjennom samarbeid med palestinske produsenter 

forsøker vi også å finne fram til og utvikle produkter som passer til det norske 

markedet.  

● Overskuddet av salg av varer i Norge føres tilbake til Palestina. Det gir oss muligheten 

til å hjelpe ekstra sårbare grupper som blir enda mer sårbare på grunn av konflikten. 

Spesielt gjelder dette psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, 

jenter/kvinner, eldre, kristne og andre minoritetsgrupper.   

● Gjennom vår aktivitet i Norge ønsker vi å bidra til at palestinernes sak ikke blir glemt, 

samt være med på å øke kunnskapsnivået og engasjementet i forhold til en vanskelig 

konflikt.   

   

Det vil også være aktuelt å arrangere turer til Palestina for å kunne bidra til økt forståelse, kultur- og 

kompetanseutveksling, etablering og utvikling av vennskapsrelasjoner, samt styrking av 

inntektsmulighetene til en av de viktigste næringene for palestinerne: turisme.  

   

§ 2 ORGANISASJON  

Styret er ansvarlig for driften av organisasjonen. Styret skal bestå av minst fem medlemmer og 

konstituerer seg selv. Møter holdes ved behov og det skrives referat fra møter hvor det gjøres vedtak 

om utdeling av midler, eller aktivitet som krever økt bruk av midler utover fastsatt årsbudsjett.  

   

§ 3 ÅRSMØTET  

Den høyeste myndigheten i GodGave.no er årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av 1. kvartal 

hvert år. Årsmøtets tidspunkt bestemmes av styret. Årsmøtet velger styre og godkjenner retningslinjer 

for det organisatoriske arbeidet.   

  
Alle som er enige i formålene og vedtektene for GodGave.no er valgbare til styret. Alle som har deltatt 

på frivillige aktiviteter i året som har gått har stemmerett på årsmøtet. Det skal på hvert årsmøte legges 

fram regnskap, årsrapport, årsbudsjett og strategiplan til orientering.    

   

§ 4 VEDTEKTSENDRINGER   

Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet. For gyldig vedtak kreves det flertall blant delegatene 

på årsmøtet. Endringer av formålsparagrafen må ha tilslutning fra 2/3 av årsmøtedelegatene.  

  
§ 5 OPPHØR OG OPPLØSNING  

Dersom organisasjonen ved bestemmelse etter de regler som gjelder for pkt. 4 ovenfor, blir oppløst, 

skal organisasjonens eiendeler tilfalle formålsaktivitetene.  

  
 


