
Vedtekter Kvinneforum for verdensfred 
(etter rådsmøtet 18/03-2017) 

 
§1 

NAVN 
Foreningens navn er Kvinneforum for verdensfred, heretter forkortet KFVF, og er norsk avdeling av 
Women’s Federation for World Peace. 
Foreningens hovedsete er i Oslo. 
 

§2 
FORMÅL 

Foreningens formål er å bidra til at kvinner bevisst bruker sine egenskaper i arbeidet for å skape varig 
fred i verden, og å åpne for at kvinner kan få en utvidet forståelse av seg selv og sin rolle i samfunnet. 
I den overbevisning at fred begynner i det enkelte individ og dets mellommenneskelige forhold står  
styrking av familien som grunnlag for et fredelig samfunn sentralt, fordi der blir de grunnleggende   
moralske forestillinger og normer for fredelig sameksistens dannet. 
Foreningen vil også fremme en verdensetikk som overskrider de religiøse, politiske, sosiale og  
rasemessige motsetninger som hittil har rådet, i den overbevisning at alle mennesker har en felles  
opprinnelse og derfor er en menneskehetens familie. 
 

§3 
MEDLEMSKAP 

KFVF er åpen for alle kvinner som støtter foreningens formål. 
 

§4 
MEDLEMSKONTINGENT 

Foreningens rådsmøte fastsetter kontingenten for et år av gangen. 
 

§5 
RÅDSMØTET 

Rådsmøtet er KFVFs høyeste organ. 
Rådet skal bestå av minimum 10 medlemmer og maksimum 25 medlemmer. 
Rådsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. 
Styret skal innkalle til rådsmøtet minst 14 dager før det avholdes. 
Medlemmer av KFVF har rett til å sette frem forslag for rådsmøtet. Forslaget skal fremsettes skriftlig 
og være styret i hende senest 7 dager før rådsmøtet skal avholdes. 
Rådsmøtet behandler årsmelding og regnskap fra foregående år. 
Rådsmøtet velger styre og valgkomité. 
Rådet oppnevner eventuelt nye rådsmedlemmer. 
Rådet skal ellers møtes når minst halvparten av rådets medlemmer krever det eller når styret krever det. 
Styret skal innkalle til slikt møte minst 7 dager før det avholdes. 
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av rådets medlemmer enten er tilstede eller har gitt 
skriftlig fullmakt til et annet rådsmedlem som er tilstede. 
 
 
 
 
 
 



§6 
STYRET 

Foreningen ledes av styret, som er KFVFs høyeste organ når rådsmøtet ikke er samlet. 
Styret skal bestå av 3-7 personer: leder, nestleder, sekretær og inntil 4 andre styremedlemmer. 
Styret møtes så ofte lederen finner det nødvendig eller når de øvrige medlemmer krever det. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. 
Ved stemmelikhet i styret er leders stemme avgjørende. 
Styret leder foreningens virksomhet og ivaretar dens økonomi. Foreningens midler skal kun brukes til 
det som fremmer foreningens formål. 
 

§7 
EKSKLUSJON 

Medlemmer som på en grov måte går imot foreningens interesser eller gyldig vedtak truffet av rådsmø-
tet kan ekskluderes av styret. 
 

§8 
VEDTEKTSENDRINGER 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på rådsmøtet. 
 

§9 
OPPLØSNING 

Oppløsning krever 2/3 flertall på rådsmøtet. 
Eventuelle midler gis til forening eller organisasjon som har lignende formål som KFVF. 

 


