Vedtekter for Brigadeprosjektet til Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
----Revidert Brigadeprosjektets årsmøte 2015---§1. FORMÅL
§1.1. Brigadeprosjektet er en prosjektgruppe i Latin-Amerikagruppene i Norge. Gjennom
Brigadeprosjektet skal LAG bidra til solidaritet i praksis gjennom tilstedeværelse hos og
utveksling av kunnskap med og mellom grasrotorganisasjoner i Latin-Amerika, samt til å
styrke oppslutningen om politiske og strukturelle endringer i Latin-Amerika gjennom
informasjonsarbeid i Norge og i Latin-Amerika.
§ 2. ORGANISERING
§2.1. Brigadeprosjektet er en prosjektgruppe i Latin-Amerikagruppene i Norge som er tildelt
ansvar for driften av solidaritetsbrigadene som innebærer Nord-Sør-, Sør-Nord- og Sør-Sørutvekslingene finansiert av Fredskorpset Ung. Brigadeprosjektet består av et styre
(Brigadestyret) og en rekrutteringsgruppe (Brigadegruppa). Betalende medlemmer av LAG
Norge som har vært på brigade i løpet av de fire siste år er automatisk å regne som en del av
Brigadegruppa. Alle betalende medlemmer av LAG Norge kan delta i Brigadegruppa.
§2.2. Brigadeprosjektet har en særegen status ved at det ikke er tilknyttet noe bestemt
lokallag, men rapporterer direkte til Landsstyret og Landsmøtet til LAG Norge.
Brigadeprosjektet sender skriftlig rapport til Landsmøtet til LAG Norge.
§2.3. Brigadeprosjektet sin virksomhet må ikke stå i strid med vedtektene eller arbeidsplanen
vedtatt av Landsmøtet. Landsstyret må holdes oppdatert om Brigadeprosjektets aktiviteter.
Brigadestyret sender skriftlig rapport til Landsstyret en måned før Landsmøtet.
§2.4. Brigadeprosjektet skal ha vedtekter for å regulere sine formål, organisatorisk struktur og
liknende. Kopi av vedtektene sendes Landsstyret, og så langt de ikke er i strid med LAG
Norges vedtekter, skal de godkjennes og arkiveres sentralt. Endringer skal sendes Landsstyret
fortløpende for godkjenning. Om Landsstyret ikke godkjenner vedtekter/endringer til
Brigadestyret kan saken ankes på Landsmøte.
§ 2.5. Brigadeprosjektet deltar med to delegater på Landsmøtet til LAG Norge.
Brigadeprosjektet velger delegatene på et felles møte for engasjerte i Brigadeprosjektet.
Brigadestyret inviterer alle medlemmer i Brigadeprosjektet. Stemmerett på det åpne møtet og
mulighet til å stille som kandidat forutsetter medlemskap i LAG Norge.
§2.6. Endringer i forhold til brigadeland blir tatt av det årlige Landsmøtet i LatinAmerikagruppene i Norge. Mellom Landsmøtene kan slike beslutninger fattes av Landsstyret.
Brigadeland og samarbeidsorganisasjoner velges med grunnlag i LAGs formålsparagraf.

§3. DRIFT OG STRUKTUR
§3.1. Brigadeprosjektets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger Brigadestyret. Mellom
årsmøtene er Brigadestyret Brigadeprosjektets høyeste organ. Brigadestyret møtes minst 12
ganger per år, men kan møtes oftere ved behov.
§ 3.2. Brigadestyret har fullmakt til å hente inn medlemmer mellom årsmøtene. Rekruttering
til Brigadestyret skjer på grunnlag av ansiennitet i Brigadeprosjektet.
§ 3.3. Brigadestyret består av minst syv representanter, men kan ha flere ved behov.
§3.4. Alle som tar verv i Brigadestyret må være betalende medlemmer av LAG. Alle som
uttaler seg på vegne av Brigadestyret må, i tillegg til å være betalende medlemmer, få saken
behandlet av Brigadestyret før den blir offentliggjort.
§3.5. Alle brigadister skal være betalende medlem av LAG.
§3.6. Til møtene i Brigadestyret har medlemmene møteplikt. Uteblir et medlem fra tre møter
etter hverandre uten gyldig forfall, skal det utelukkes fra Brigadestyret.
§3.7. Brigadestyret skal følge de retningslinjer årsmøtet har vedtatt og drifter
Brigadeprosjektet, samt følge opp andre vedtak fra årsmøtet. Brigadestyret arrangerer
årsmøtet.
§3.8. Brigadestyret har informasjonsplikt overfor Brigadegruppa og Landsstyret.
§3.9. Brigadestyret er beslutningsdyktig når fem av styremedlemmene er tilstede. Simpelt
flertall gjelder som beslutningsregel.
§3.10. Brigadestyret skal ha en styreleder. Styreleder velges av årsmøte. Brigadestyret har
fullmakt til å velge leder mellom årsmøtene ved behov.
§3.11. Ansatte i Brigadeprosjektet skal ikke ha verv i Landsstyret eller Brigadeprosjektet.
Dette gjelder ikke ved kortere engasjement.
§4 BRIGADESTYRETS ANSVARSOMRÅDER
§4.1. Brigadestyret har sammen med de ansatte ansvaret for å følge opp det
forvaltningsmessige ansvaret for prosjektet, og for å oppfylle krav fra offentlige
finansieringskilder.
§4.2. Brigadestyret har også arbeidsgiveransvar for de ansatte i Brigadeprosjektet.
Brigadestyret har ansvar for ansettelsesprosesser i Brigadeprosjektet. Ansettelseskomiteen
skal bestå av tre personer, en representant oppnevnt av Landsstyret og to representanter
oppnevnt av Brigadestyret.
§4.3. Brigadestyret dekker minimum følgende ansvarsområder:
Medarbeideransvar, Økonomi, Oppfølging av brigadegruppa (BG), Prosjektansvar ute,
Representant i Landsstyret (LS) og Sør-Nord/Sør-Sør kontakt.

§4.4. Brigadestyret velger samarbeidsorganisasjoner i Brigadeprosjektet i tråd med LAGs
formålsparagraf. Landsstyret skal i mest mulig grad involveres.
§5. ÅRSMØTE I BRIGADEPROSJEKTET
§5.1. Samtlige medlemmer i LAG kan stille som observatører på Brigadeprosjektets årsmøte.
Observatører har forslags- og talerett på Brigadeprosjektets årsmøte. Observatører skal
godkjennes av Brigadestyret.
§5.2. Alle som etter §2.1 er medlem av Brigadeprosjektet har stemmerett på årsmøtet.
Brigadestyret inviterer brigader fra fire siste år til møtet, ved siden av aktive frivillige i
Brigadeprosjektet. Stemmerett på det åpne møtet og mulighet til å stille som kandidat
forutsetter medlemskap i LAG Norge.
§5.3. Brigadestyret skal sende ut innkalling til Brigadeprosjektets årsmøte til alle medlemmer
i LAG Norge, samt brigadister for de fire siste årene, minst en måned før årsmøtet skal finne
sted. Sakspapirer til årsmøtet må være sendt senest to uker før årsmøtet. Forslag til saker og
vedtektsendringer som ønskes fremmet skal sendes prosjektleder for Brigadeprosjektet senest
3 uker før årsmøtet, og sendes ut sammen med sakspapirene.
§5.4. Ved årsmøtets åpning velges ordstyrer og referenter etter innstilling fra Brigadestyret.
Dagsorden vedtas med simpelt flertall. Saker som ikke blir fremmet under behandling av
dagsorden kan tas opp hvis årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall.
§5.5. Årsmøtet er beslutningsdyktig når årsmøtet har godkjent innkalling og sakspapirer ved
simpelt flertall. Vedtak fattes med simpelt flertall dersom annet ikke er vedtektsfestet.
§5.6. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom et flertall i Brigadestyret og/eller
Brigadegruppa fremmer skriftlig krav om dette. For øvrig gjelder samme regler som for
ordinært årsmøte.
§6. REVISJON
§6.1. Revisjonen av Brigadeprosjektets regnskap skal foretas av autorisert revisor.
§6.2. Brigadeprosjektets regnskap skal godkjennes av Brigadestyret.
§7. OPPLØSNING
§7.1. Vedtak om oppløsning av Brigadestyret kan bare fattes av to påfølgende årsmøter og
med 2/3 flertall.
§8. VEDTEKTSENDRINGER
§8.1. Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.

Vedtektene ble revidert og vedtatt ved Årsmøte i brigadeprosjektet i 2015.

