Vedtekter for foreningen "zapatistgruppen"
§1 Navn
a) Foreningens navn er "zapatistgruppen" og den ble stiftet den 7. mars 2007.
b) Foreningens hjemsted er Bergen.
§2 Form
"zapatistgruppen" er en ideell og uavhengig interesseorganisasjon,
§3 Formål
"zapatistgruppen" har som formål å:
a) Drive solidaritetsarbeid for zapatistene (Chiapas, Mexico)
b) Import & salg av kaffe rettferdig dyrket og solgt i zapatistenes
kaffekooperativer. All profitt fra salg av kaffe skal enten brukes til å kjøpe
mer kaffe eller til promotering av zapatistenes sak.
c) Informasjonsspredning & propaganda om zapatistenes frigjøringskamp og ideer
om folkestyre og autonomi.

§4 Medlemskap
a) Alle som er enige i "zapatistgruppen" sitt formål og vedtekter kan være medlem.
b) Alle medlemmer har rett til å påvirke "zapatistgruppens" drift og virksomhet
på Årsallmøtet.
c) Medlemskontigent bestemmes av Årsallmøtet. Alle som har betalt
medlemskontigent er å regne som medlemmer.
d) Medlemmer som ikke betaler kontigent, opphører å være medlem.
e) Medlemskap i "zapatistgruppen" gir ingen fordeler eller rabatter på kaffe,
men en får stå på epostlisten til "zapatistgruppen".

§5 Arbeidsutvalget (AU)
"zapatistgruppen" ledes av et AU på minimum 3 personer. AU forplikter seg til å
følge vedtekter og prioriteringer som er vedtatt av årsmøtet.
AU sin hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf.
AU er beslutningsdyktig når minst 3 av arbeidsutvalgets medlemmer er til stede.
Konsensus og enstemmighet etterstrebes i alle saker.
AU forbereder og sørger for at neste årsallmøte finner sted, det skal være et
årsallmøte i året. AU kan innkalle til halvårsallmøte ved behov.
AU forplikter seg for til å inneha sine verv i perioden mellom to årsallmøter.
Ved eventuelt frafall i denne perioden suppleres AU på halvtårsallmøtet.

Skal AU definere sin arbeidsform? eller skal årsallmøtet gjøre det? skal vi
definere flat struktur i vedtektene?
§6 Årsallmøtet
Årsallmøtet er "zapatistgruppen" sin øverste myndighet og avholdes en gang i året.
Et årsallmøte skal ta opp følgende saker:
a) valg av møteleder/referent
b) behandle AUs årsmelding
c) behandle AUs regnskap
d) behandle innkomne forslag
e) velge nytt AU
Årsallmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, det skal kunngjøres
minst en uke før det skal avholdes.
Saksdokumentene bør være tilgjengelig for medlemmene før årsallmøtet.
Alle som har betalt medlemsavgift kan stemme ved årsallmøtet, kontingent kan
betales på årsalmøtet.
Vedtak på årsallmøtet fattes ved konsensus. Vedtektsendringer må vedtas med
fullstendig flertall.
§7 Økonomi
Regnskapsåret er 1. Januar til 31. Desember og regnskapet føres av kasserer
eller den AU bemyndiger.
Regnskapet skal til enhver tid kunne fremlegges for AU og det skal være
tilgjengelig for alle medlemmer på kort varsel.
Årsallmøtet kan velge revisor for regnskapet. Hvis årsallmøtet ikke velger
revisor kan AU velge en revisor. Revisoren har som oppgave å gå igjennom
regnskapet til foreningen.
§8 Oppløsning
Foreningen "zapatistgruppen" kan kun oppløses etter vedtak fra Årsallmøtet. Det
forutsetter at forslag om oppløsning ligger på Årsallmøtets dagsorden.
Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsallmøtet ved 2/3 flertall
disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.
§9 Endringer i Vedtekter
Endringer i vedtekter kan kun skje på Årsallmøtet.
§10 Konsensusdemokrati
Er basert på at alle har like mye å si i en sak. Ved uenigheter i en sak skal en
diskutere seg fram til enighet blant medlemmene uavhengig av tidsperspektiv,
dette er konsensus. Ved grunnleggende uenigheter kan saken utsettes til neste
møte ved 2/3 flertall. Dette møtet må innkalles til en uke i forveien.

