
Vedtekter for Alliance Française de Bergen

Først vedtatt på generalforsamlingen juni 1898, sist revidert på generalforsamling 12. 
juni 2001. 

§ 1. NAVN
Foreningens navn er Alliance Française de Bergen (AF Bergen). AF Bergen er en 
forening med sete i Bergen kommune.

§ 2. FORMÅL
I  tråd med prinsippene for  Alliance  Française  av 1883 er  AF Bergen en ideell 
organisasjon uten politiske eller religiøse tilknytninger, organisert under AF Norge.
Foreningen har til formål å fremme fransk språk og kultur.
AF Bergen skal være en miljøskapende faktor ved Universitetet (UiB), høyskoler 
og andre frankofile miljø i Bergen.
Foreningen er en ideell, selveiende organisasjon. Dette medfører at ingen i kraft av 
eierposisjon kan disponere over foreningens formue, eller har krav på utdeling av 
overskudd, og at heller ingen enkeltperson hefter for foreningens gjeld.
AF Bergen er ansvarlig  for Det Franske Informasjonssenteret  (CIF) i samarbeid 
med Det Franske Kultursenter ved den Franske Ambassade i Oslo.

§ 3. MEDLEMSKAP
Foreningen  er  åpen  for  alle  som  har  interesse  for  fransk  språk  og  kultur. 
Medlemmer  kan  bidra  aktivt  ved  foreningsaktiviteter  eller  bare  delta  i  kultur-
aktiviteter. 
Medlemmene betaler kontingent en gang i året. Studenter og fransklærerere som er 
med i foreningen AREF-Hordaland betaler to tredjedeler av denne. 
Medlemskapet opphører dersom et medlem, etter å ha fått skriftlig varsel, unnlater å 
betale kontingent eller av andre graverende årsaker. Beslutning om dette, fattet av 
styret, skal forelegges neste generalforsamling til godkjenning.

§ 4. OPPHEVELSE AV MEDLEMSSKAPET
Medlemsskapet opphører :
• ved medlemsbestemmelse 
• ved Styresavgjørelse,

- enten for ikke å ha betalt kontingenten
- eller av graverende årsaker ; i så tilfelle skal medlemmet på forhånd ha hatt 

anledning å forklare seg. Deretter skal styrets vedtak legges frem for neste 
generalforsamling til godkjenning 
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§ 5. STYRET
Foreningen ledes av et styre som er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Styret 
består av en president (Styrets leder) som velges på generalforsamlingen, og fem 
andre  styre-medlemmer.  Styret  konstituerer  seg  selv  på  første  styremøte  etter 
generalforsamlingen  og  velger  visepresident  (Nestleder),  sekretær  og  kasserer. 
Presidenten  velges  særskilt  for  to  år  om gangen.  De  øvrige  styremedlemmene 
velges for to år med rullerende ordning. 
Dersom  Presidenten  er  ?????  Nestlederen  blir  Styres  leder  til  
Presidenten er på gang igjen.
Havpartene styret velges hvert år på generalforsamlingen. Sittende styremedlemmer 
kan gjenvelges. 
Lederen for CIF har møte- og uttalerett. på styremøtene. 

Styremøter  holdes  minst  seks  ganger  i  året,  og  når  presidenten  eller  tre  av 
styremedlemmene, eller en fjerdedel av medlemmene krever det. 
Det føres møterefererat. 
Hvis et styremedlem ikke har møtt til møtene på seks måneder uten gyldig grunn 
for fravær, vil han/hun miste sin styrefunksjon.

§ 6. STYREVEDTAK
Styrevedtak avgjøres ved alminnelig flertall.  I  tilfelle stemmelikhet er presidents 
stemme avgjørende. Bare styret kan uttale seg på vegne av foreningen. For at et 
styrevedtak skal være gyldig, må minst femti prosent av styremedlemmene være til 
stede.  I  den  utstrekning  det  er  hensiktsmessig,  kan  styresaker  behandles  ved 
sirkulasjon.
Styret  avgir  beretning  overfor  generalforsamlingen  om  opptak  av  medlemmer. 
Styret behandler de løpende saker som angår foreningen, og forbereder de saker 
som skal behandles på generalforsamlingen.
Styret medlemmer er de eneste som har tilatelse å snakke på  
Alliance Francaise de Bergen vegne. 
Styrets  leder  og  ett  styremedlem  må  signere  offisielle  
dokumenter i felleskap.

§ 7. GENERALFORSAMLING
Det innkalles til generalforsamling minst en gang i året og når styret krever det eller 
når minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det.
Generalforsamlingen  består  av  alle  medlemmer  som  er  registrert  innen 
forsamlingen  holdes.  Viktige  saker  behandles  på foreningens  generalforsamling, 
som  innkalles  av  styret  med  minst  fire  ukers  varsel.  Sakspapirene  til 
generalforsamlingen  skal  sendes  medlemmene  senest  en  uke  før  møtet.  Alle 
medlemmer har adgang til å delta på generalforsamlingen med stemmerett. 
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For  at  generalforsamlingen  skal  være  vedtaksfør,  må  minst  50  prosent  av 
medlemmene være til stede eller ha gitt fullmakt til et annet medlem. Ved mindre 
enn 50% fremmøte, må ny generalforsamling innkalles, men minst 15 dager varsel. 
I så fall kan vedtak fattes uansett fremmøte.
Generalforsamlingen  avgjør  sakene  ved  alminnelig  stemmeflertall,  idet 
presidentens stemme gjør utslag i tilfelle av likt stemmetall. Resolusjoner skal ha 
minst  50 prosent av de avgitte  stemmer.  Forslag til  resolusjoner må være sendt 
styret  senest en uke før generalforsamlingen. Styret skal på generalforsamlingen 
avgi  beretning  og  framlegge  regnskap  for  det  foregående  kalenderår.  Styret 
framlegger  på  generalforsamlingen  budsjettforslag  for  disponering  av  selskapets 
midler. På generalforsamlingen velges styremedlemmer med funksjonstid to år og 
med adgang til gjenvalg. Dersom generalforsamlingen ikke bestemmer noe annet, 
skal det nye styret tre i funksjon fra begynnelsen av den følgende måneden.
Alle medlemmer har adgang til årsrapporten  og regnskapet.

§ 8. VEDTEKTSENDRINGER
Statutter kan bare endres etter forslag fra styret eller en tredjedel av medlemmene. 
Styret skal sende forslag om statuttforandringer til medlemmene minst fire uker før 
generalforsamlingen. Kommentarer og endringsforslag må sendes styret senest to 
uker før generalforsamlingen.
For at statuttforandringer skal være gyldige må minst 50 prosent av medlemmene 
være til stede eller ha gitt fullmakt til et annet medlem. Ved mindre enn 50 prosent 
fremmøte, må ny generalforsamling innkalles, men minst 15 dager varsel. I så fall 
kan vedtak fattes uansett fremmøte.
Statuttforandringer krever vedtak på generalforsamlingen med minst to tredjedeler 
av de avgitte stemmer. 

§ 9. OPPLØSNING AV FORENINGEN
Det må innkalles til særskilt generalforsamling hvis foreningen foreslåes oppløst, 
og tilstede må være minst halvparten av medlemmene + et aktivt medlem.
Hvis  forsamlingen  ikke  er  beslutningsdyktig,  må  det  innkalles  til  ny  general-
forsamling,  med minst  15 dagers  varsel,  og den er  da beslutningsdyktig  uansett 
fremmøte.  Men  oppløsning  kan  ikke  i  noe  tilfelle  vedtaes  uten  at  minst  to 
tredjedeler av medlemmene er til stede.

Hvis  oppløsningsbeslutning  fattes,  utnevner  generalforsamlingen  en  eller  flere 
personer med fullmakt til å realisere verdiene i foreningen. Overskuddet tilfaller en 
annen Alliance Francaise- komité, AF i Paris eller den Franske Ambassade. 

Alliance Française de Bergen
Vågsallmenningen 12, Postboks 34, Sentrum

5803 Bergen
Epost: alliance.francaise@uib.no 
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