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§ 1. Navn og hovedsete for organlsasjonen. 

1. Kroatlsk Forbund i Norge med hovedsete I Oslo. 

§ 2. Miilsettinger for forbundet. 

1. Forbundets mAlsettlng er A organlsere den kroatlske minloritet og dens venner i Norge. 

2. Forpleie det kroatlske sprAk og kultur, kroatiske tradlsjoner og dets vidrefaring pll 
kommende generasjoner. 

3. Oppretholde de kulturelle og andre forbindelser med hjemlandet. 

4. Fremme det soslale, sportsllge, kulturelle og pedagogiske arbeidet med barn, ungdom 
og voksne. Man tar sikte pA demokratl, toleranse og forstAelse meJlom enkeltmennesket 
og de forskjelllge folkesl8g, hvls mAl er A arbelde forflerkultureJl sameksistens 09 virke 
i Norge. 

5. Arbelde for A styrke forstAelsen meJlom nordmenn og kroatere. Gjare nordmenn kjent 
med kroatlsk kultur og hlstorie. 

6. Organisere forskjelllge sammenkomster og fester, Informasjons- og kunnskapsforedrag, 
utstilllnger og seminarer, samarbeide med forskjellige norske og kroatiske kunnskaps 
og kulturelJe Institusjoner I Europa. Utgl publikasjoner og virke I offentligheten. 

7. 0ke forstAelsen av den kroatlske minioritet, samt arbelde med ungdommen. 

§ 3. Medlemskap. 
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1. Enhver som ansker det, kan bli medlem. Styre skal godkjenna medlemskapet. 

2. Hvert medlem er pAlagt A betale medlemskontigenten. Starrelsen pA belapet blir 
fastsatt ved hver generalforsamling. 

3. Hvert madlem er Innehaver av et medlemsbevis, som Ikke kan overdras til andre. 

4. Som medlem godtar man automatisk forbundets vedtekter. 

5. Enhver skade som er gjort pA forbundets eiendeler/elendom, skal erstattes personlig 
av den som har gjort skaden. 

6. Medlemmer som Ikke har betalt kontigent to Ar pA rad, strykes automatisk som 
medlem av forbundet. 
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7. Ilclce-medlemmer som I speslell grad utmerlcer seg ved A hjelpe eller fremme Forbundets 
arbelde lean bll utnevnt til mresmedlem 

8. Ethvert medlem har rett til A: 

- delta I m0ter og andre sammellcomster som arrangeres for medlemmer 
- fA Icontlnuerlige opplysnlnger om forbundets arbelde 
- I samsvar med lovglvnlngen benytte seg av forbundets inventar og eiendeler 
- A velge og stille opp til valg 

9. Styret kan gl medlemmer advarsel eller stryke vedkommende som medlem hvis han/hun 
virker mot forbundets mAlsetnlnger/vedtelcter. Styret lean foreta vedtale om sletting av 
medlemsleap med mlnst 2/3 flertall. Vedleommende lean anke vedtaket pA genera
Iforsamlingen ved A levere en sleriftelig anke til styret senest en mAned etter at styret 
har Informert vedleommende om forholdet. 

10. Hvls medlemmer, selesjoner eller forenlnger "nsleer A tre ut av forbundet, har disse ilcke 
rett til forbundets elendeler/elendommer. 

§ 4. Kroatisk Forbund I Norge bestar av flere foreninger og seksjoner. De er felgende: 
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Idrettsforenlngen -CROATIA-. 

Kroatls/( Kulturforenlng -CROATIA-. 

Kroatisk Ungdomsforenlng 

Kroatlsk Forening I Asklm 

Kroatislc Kvinneforenlng 

1. Hver forenlng/seksjon har sltt styre bestAende av av leder og to styremedlemmer. 

2. Forbundets styre er sammensatt av de ovenfor nevnte styrer etter avtale. 

3. Styret av forenlngene/seksjonene skal fremlegge sin virlcsomhet, planer og sitt budsjett 
for forbundsstyret. Forbundsstyret har rett til A gj"re endrlnger I budsjetter og planer, 
hvls det Ikke er I henhold til forbundets plilcter eller Ikke er "konomlsk mUlig. 
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§ 5. ForbundaU organar. 

1. Generalforsamllngen (som utgjeres av tllstedevrerende medlemmer). 

2. Forbundsstyret 

§ 6. Generalforsamlingen. 

1. Ethvert medlem, som har betalt medlemskontlgent, har stemmerett pA general
forsamlingen. 

2. Generalforsamllngen skal avholdes I lepet av Arets to ferste mAneder. Forslag som 
enskes tatt opp pA generalforsamllngen, rnA vrere sty ret I hende senest tre uker fer 
generalforsamllngen. 

3. Styret skal sammenkalle til generalforsamllng. Styret plikter A opplyse samtlige 
medlemmer om metet, fremlegge dagsorden, oppsumere foregAende Ars arbeid og 
regnslcap. Generalforsamllngen skal fastsatte sterralsen pi Arslcontlgenten for det 
InnevlBrande Aret. 

4. Generalforsamlingen velgar leder og styre hvls Ilcke det er gjotr til den tid fra 
forenlngens-/selcsjons-Iedelsens side. 

5. Generalforsamllngen slcal velge an uavhenglg Icontroillcomite bestAende av to personer. 

6. Ekstraordinrer generalforsamling blir innkalt fra hovedstyrets side. Tidligst tre ulcer etter 
at innkalJelsen har forelcommet etter 

8.} eget enske 
b.} hvis minst 2/3 av medlemmene ensker det 

§ 7. Forbundsstyret. 
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1. Hovedstyret leder og utterer forbundets arbeld etter generalforsamlingens retningslinjer. 

2. Forbundets styre velges av foreningens-/seksjons-Iedelsens side. 

3. Sty ret er sammensatt av felgende funksjoner: formann, nesttormann, sekretrer, Icasserer 
og fern styremedlemmer. 

4. Personer som er valgt til ovenfor nevnte funksjoner, er styrets admlnlstrasJonsgruppe 
(hovedstyret). Disse utterer forbundets arbelde etter vedtak. 

5. Vedtalc besluttet I styret er fullverdige nAr aile styremedlemmer er innkalt til metat 09 
nAr over 50 % ar tilstede. 

6. Ved hvart styremeta skal dat feras protokoll. 
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7. Forbundsstyret skal avholde mete mlnst en gang I mAneden. Hvls forbundets leder 
elier flertaliet av styret krever det, skal det ogsA avholdets ekstraordinrere styremeter. 

8. Et mandat i sty ret gjelder I to Ar for aile valgte. GJenvalg er ubegrenset. 

9. Forbundsstyret har rett til A Inkludere makslmalt 2 personer ekstra I styret, elier gl dem 
fulimakt til A arbeide etter paragraf 2. 

~ 8. Leder (formann/forkvlnne) 

1. Lederen er forbundets offislelJe representant. Lederen leder forbundets arbelde og er 
ansvarllg for at vedtektene bllr fulgt. 

§ 9. Vedtak om vedtekter og vedtak om forbundet. 

1. Vedtak om ugyldlghet av dlsse vedtekter, dvs. oppleselse av forbundet rnA bll vedtatt 
pA en generalforsamllng med 4/5 tlertall pA en generalforsamllng elier med 2/3 flertall 
pAto generalforsamllnger med et mellomrom pA mlnst en mAned. 

§ 10. Tekst. 

1. Vedtektene er skrevet pA norsk og kroatlsk. begge tekster er IIkestiit. 

1 11. Vedtekter tr.r I kraft. 

1. Vedtektene ble vedtatt pA generalforSimlingen den 5. oktober 1989. 
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