
Vedtekter for 

Norsk-Koreansk Vennskapsforening 
 

 

§ 1 (Navn) 

Det norske navnet er Norsk-Koreansk Vennskapsforening og det engelske navnet 

Norwegian-Korean Friendship Association (heretter kalt ”Foreningen”). 

 

 

§ 2 (Karakteristikk) 

Foreningen er en upolitisk og ikke-kommersiell organisasjon. 

 

 

§ 3 (Formål) 

Foreningens formål er å arbeide for fremme av vennskap og forståelse mellem Norges og 

Republikken Koreas folk. 

 

 

§ 4 (Aktiviteter) 

I arbeidet for dette formål vil foreningen bestrebe seg på å fremme utveksling og 

samarbeid mellom Norge og Korea på kulturelle, sosiale og økonomiske områder. 

 

 

§ 5 (Medlemskap) 

Medlemskap er åpent for enkeltpersoner og bedrifter som slutter seg til foreningens 

formål. Ønske om å bli medlem gis i skriftlig form.  

 

 

§ 6 (Styre, 7 medlemmer) 

Foreningen ledes av et styre bestående av 

 President, som er foreningens representant utad 

 5 styremedlemmer 

 En representant fra ambassaden for Republikken Korea i Norge 

 

§ 7 (Valg av medlemmer til Styret) 

Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode av to år.  

Presidenten velges særskilt 

5 styremedlemmer velges 

Medlemmer av styret kan gjenvelges.  

Et styremedlem oppnevnes av den koreanske ambassade. 

 

 

§ 8 (Administrasjonen, Sekretariat) 

Sekretær oppnevnes av styret. Sekretæren vil ta seg av de administrative oppgaver i 

foreningen. Den koreanske ambassade i Oslo kan yte administrativ bistand. 

 



§ 9 (Generalforsamling) 

Generalforsamling holdes en gang i året slik styret bestemmer. Ekstraordinær 

generalforsamling kalles inn av styret når det ansees ønskelig. Enhver styrebeslutning av 

vesentlig betydning skal basere seg på de direktiver generalforsamlingen gir. 

 

 

§ 10 (Prokura) 

Prokura tildeles foreningens president og foreningens sekretær, hver for seg. 

 

 

§ 11 (Signatur) 

Signatur tildeles foreningens president og foreningens sekretær, hver for seg. 

 

 

§ 12 (Medlemskontingent. Regnskap) 

 Årskontingent, hvis det blir aktuelt, avgjøres av generalforsamlingen. 

 Revidert regnskap, hvis aktuelt, forelegges generalforsamlingen til godkjennelse. 

 

 

§ 13 (Norsk-Koreansk vennskapspris) 

Foreningen, i samarbeid med Republikken Koreas Ambassade, kan tildele en Norsk-

Koreansk Vennskapspris. Prisvinner vil bli valgt blant nordmenn og koreanere som har 

bidradd til fremme av utveksling og samarbeid mellom Norge og Republikken Korea. 

 

 

§ 14 (Årlig tilstelning) 

Foreningen kan i samarbeid med Republikken Koreas Ambassade holde årlige 

tilstelninger som bidrar til å styrke vennskap og samarbeid mellom Norge og 

Republikken Korea. Seremonien omkring utdelingen av Norsk-Koreansk Vennskapspris 

vil være en slik.  

 

 

§ 15 (Vedtektsendringer) 

Eventuelle vedtektsendringer avgjøres av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de 

avgitte stemmer. 

 

 

§ 16 (Oppløsning av foreningen) 

Oppløsning av foreningen avgjøres av generalforsamlingen etter styrets anbefaling. I 

tilfelle oppløsning vil gjenværende midler bli overført til Norges Røde Kors, hvis ikke 

annet blir vedtatt. 

 

 

Vedtatt av Generalforsamlingen, 31. august 2011 


