Sist endret 6.4.2017

VEDTEKTER FOR SLUG – NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK
§ 1 Navn

Organisasjonens navn er SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk. Organisasjonens engelske navn er Debt
Justice Norway.

§ 2 Formål

Organisasjonen er tverrpolitisk og har som formål å arbeide for at Norge blir en aktiv pådriver for gjeldssletting
og ansvarlig utlån i internasjonale fora og drive opplysnings- og holdningsskapende arbeid om
gjeldsproblematikk og ansvarlig utlån.
SLUG krever:
1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning
av grunnleggende menneskerettigheter.
2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser.
3. At alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering.

§ 3 Medlemskap

Alle organisasjoner og lag som tilslutter seg formålsparagrafen kan melde seg inn i SLUG – Nettverk for rettferdig
gjeldspolitikk. Disse blir formelt medlemmer etter godkjennelse av styret.
Medlemsorganisasjoner betaler årlig medlemskontingent til SLUG. Det kan søkes om årlig fritak fra
medlemskontingenten.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er SLUGs høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Dato for årsmøte fastsettes
minst to måneder før årsmøtet avholdes. Innkalling og saksliste sendes alle medlemsorganisasjoner minst én
måned i forveien. Sakspapirer sendes ut senest 2 uker i forveien.
På årsmøtet kan hver medlemsorganisasjon stille med en delegat. Delegatene har stemme-, tale- og forslagsrett.
Styremedlemmer og andre aktive i SLUG kan møte med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett med
mindre de er delegater for en medlemsorganisasjon.
Årsmøtet skal:
- godkjenne årsregnskap og årsrapport for foregående år
- vedta revidert budsjett for inneværende år
- vedta arbeidsplan for inneværende år
- behandle innkomne forslag til vedtektsendringer
- vedta plattform og strategier for SLUG
- velge styre, styreleder, valgkomité og revisor
Årsmøtet kan også vedta resolusjoner.
Vedtektsendringer gjøres med 2/3 flertall av de frammøtte delegatene. Andre vedtak krever alminnelig flertall,
dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke eller avholdende stemmer teller ikke.
Ekstraordinær årsmøte skal avholdes dersom et flertall i styret eller minst 1/3 av medlemsorganisasjonene
krever det, og samtidig angir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes
sammen med dagsorden og sakspapirer minst to uker før møtet.
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§ 5 Styret

Styret består av minimum fem og maksimum ti personer. Disse skal være representanter for medlemsorganisasjoner/lag eller kan være enkeltpersoner som representerer en faglig kapasitet. Det er ønskelig at minst
fire medlemsorganisasjoner er representert i styret. Styreleder og styremedlemmer velges på årsmøtet for to år.
Om lag halvparten av styremedlemmene bør stå på valg hvert år.
Styret i plenum tar avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret møtes
minimum fire ganger i året, og kan ellers kalles sammen etter behov. Styret er vedtaksdyktig når minimum
halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret har ansvar for å lede SLUGs arbeid i følge de retningslinjer som er lagt ned av årsmøtet gjennom
strategier, arbeidsplan og andre dokumenter. Styret har overordnet økonomisk ansvar og skal legge fram
regnskap, budsjett og årsrapport for årsmøtet. Regnskapsåret for SLUG følger kalenderåret. Styret supplerer seg
selv, inkludert styreleder dersom sittende styreleder trekker seg. Styreleder og andre styremedlemmer supplert
av styret står på valg ved neste ordinære årsmøte.
Styret har arbeidsgiveransvar. Styret nedsetter et personalutvalg som har ansvar for de ansattes personalsaker,
medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger. Personalutvalget består av 2-3 personer fra styret i tillegg til
styreleder. Styret nedsetter et arbeidsutvalg som har hovedansvaret for den daglige driften sammen med
den/de ansatte. Arbeidsutvalget skal bestå av 2-3 personer fra styret i tillegg til styreleder. Styret står fritt til å
sette ned prosjektgrupper og andre utvalg i løpet av året, i tillegg til de utvalg nevnt i §6.

§ 6 Utvalg

SLUG etterstreber å ha to utvalg: et informasjonsutvalg og et fagråd. Informasjonsutvalget bistår styret og
sekretariatet i SLUGs informasjonsvirksomhet, og har et særskilt ansvar for å følge opp utarbeidelse av
gjeldsbrevet, informasjonsmateriell, og informasjonsstrategien. Det er ønskelig at styret er representert i
informasjonsutvalget.
Fagrådet består av personer med høy grad av faglig kompetanse på gjeldsspørsmål og skal fungere som et
rådgivende organ for styret og sekretariatet. Fagrådet står fritt til å definere mye av sitt eget arbeid, men
innenfor SLUGs vedtekter, virksomhetsplan og øvrige grunndokumenter. Fagrådet kan bidra til politikkutvikling i
samarbeid med styret og kan også ta på seg andre arbeidsoppgaver som faller innenfor SLUGs
virksomhetsområde. Det er ønskelig at en erfaren representant fra styret møter i Fagrådet

§7 Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgkomiteen legger frem innstilling til styremedlemmer, styreleder og
valgkomité for årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer velges på årsmøtet for to år og minst ett av komiteens
medlemmer bør stå på valg hvert år.

§ 8 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut til alle medlemsorganisasjoner minst én måned før årsmøtet. Det er
kun årsmøtet som har myndighet til å endre vedtektene.

§ 9 Oppløsning

Hvis det skulle bli aktuelt å oppløse SLUG kan det kun gjøres etter vedtak fra to påfølgende årsmøter med
minimum 6 måneders mellomrom. Ved oppløsning av organisasjonen skal alle midler tilfalle Afrodad som vil
fortsette å arbeide for internasjonale gjeldsslettetiltak.

