Vedtektene vedtatt på årsmøte 2018

§ 1 Navn, adresse og status
1.1 Organisasjonens navn skal være Islamsk Råd Norge, heretter forkortet til IRN. På engelsk
skal dette oversettes til The Islamic Council of Norway, heretter forkortet til ICN. IRNs
offisielle språk skal være norsk.
1.2 IRN skal være landsdekkende paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og andre
ideelle islamske organisasjoner som er virksomme i Norge. IRN skal ha sitt hovedkontor
i Oslo som skal samordne alle aktiviteter.
1.3 IRN skal være en ideell, religiøs, demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon
hvis virksomhet er i samsvar med Norges lover.
1.4 IRNs virksomhet og beslutninger skal være i samsvar med Koranen og profeten
Muhammeds (fred være med ham) sunnah.
1.5 IRN skal ikke begrense medlemsorganisasjonenes suverenitet og selvstendighet i sitt
arbeid, og organisasjonene kan selvstendig arbeide og opprettholde kontakter med
norske myndigheter og organisasjoner i Norge og i utlandet.
1.6 Medlemsorganisasjonene bør holde IRNs styret oppdatert om deres aktivitet ovenfor
statlige myndigheter.

§ 2 Formål
2.1 Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og
bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
2.2 Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter
og interesser.
2.3 Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom
muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.

§ 3 Målsettinger og aktiviteter
IRN skal:

3.1 Holde seg orientert om samfunnsutviklingen og gi uttrykk for muslimenes
oppfatninger overfor myndigheter og offentlighet, samt fremme forslag til
løsninger på aktuelle problemstillinger

3.2 Koordinere medlemsorganisasjonenes interesser og representere dem overfor
norske myndigheter, offentlighet, organisasjoner og institusjoner i Norge og i
utlandet.

3.3 Tilby fellestjenester og bistand i form av kompetanse, kurs og lignende til
medlemsorganisasjonene i samsvar med IRN`s formål.
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3.4 Drive fellesprosjekter på oppdrag av medlemsorganisasjonene og arrangere fellesaktiviteter
som utredninger, høringer, seminarer, konferanser og lignende. I tillegg representere IRNs
medlemsorganisasjoner i nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og lignende.

3.5 Ivareta muslimenes interesser, behov og rettigheter i det norske samfunnet
3.6 Søke samarbeid og dialog med andre organisasjoner for å jobbe mot mål som er i samsvar
med IRNs formål.

3.7 Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.
3.8 Arbeide for inkludering av muslimer i det norske samfunnet og at muslimer blir verdsatt som en
viktig ressurs for Norge.

3.9 Arbeide for at alle muslimske barn og ungdom i Norge skal få et tilbud om utdannelse i
islamsk tro, lære, historie og kultur.

§ 4 Organisasjonsstruktur
4.1 IRNs organisasjonsstruktur skal bestå av:
o
o
o
o
o

Rådet
Styret
IMAM KOMITEEN
Sekretariatet
Komiteer

4.2 Rådet er det øverste organ i IRN og velger et styret for 2 år. Rådet har ansvar for å verve
ressurser til styret.
4.3 Styret er ledelsesorganet i IRN, som forvalter IRN i henhold til IRNs formål. Styret har
ansvar for å verve ressurser til sekretariatet.
4.4 Sekretariat er utførende organ og må følge planene og retningslinjene de er underlagt fra
styret, og melde status i forhold til det.

4.5 Imam komiteens oppgave er å behandle de teologiske problemstillinger og være et
rådgivende organ.
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§ 5 Rådet
5.1 Rådet består av inntil to representanter fra hver av medlemsorganisasjonene, en
representant fra de ideelle islamske organisasjonene som ikke er en paraplyorganisasjon
som representerer trossamfunn, som møter på vegne av, og med autorisasjon fra sin
organisasjon. Medlemsorganisasjonene plikter å holde IRNs styre og sekretariat oppdatert
om deres rådsrepresentanter og styremedlemmer før råds- og årsmøte.
5.2 Rådet skal møtes minst en gang i året, i tillegg til årsmøtet. Det skal velges en møteleder,
referent, og to protokollvitner. Rådet skal godkjenne innkallelse og dagsorden. Daglig leder
eller noen fra styret eller sekretariatet kan bli valgt som referent, protokollfører og
tellekorps.

§ 6 Styret
6.1 Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen og skal bestå av Styreleder, nestleder,
imamkomiteleder, økonomiansvarlig, og inntil 3 andre styremedlemmer som besluttes av Rådet. Styreleder,
økonomiansvarlig og imamkomiteens leder velges oddetall år, mens nestleder og de 2 øvrige
styremedlemmene velges partall år. Ved bytte av styremedlem skal avtroppende styremedlem delta i to
første styremøter og overføre kunnskap og informasjon relatert til vervet. Det bør søkes å ha minst et
styremedlem fra distrikt Norge.
6.2 Rådsrepresentanter, styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen har nominasjonsrett til
styreverv. Enhver kandidat til styreverv må være medlem i en medlemsorganisasjon,
medlemsorganisasjonen må bekrefte godkjenne kandidatens medlemskap i
medlemsorganisasjonen før vedkommende kan stille til valg. Ideelle islamske organisasjoner som
ikke er en paraplyorganisasjon som representerer trossamfunn kan ikke stille sine medlemmer til
styrevalg, og har heller ikke nominasjonsrett til styreverv. Kandidatene til styreverv bør søke å
være praktiserende muslimer, og det bør søkes å ha kvinner representert i styret. Valgkomiteen
skal forsikre seg om at det ikke er noen skriftlige innvendinger mot de nominerte fra deres
medlemsorganisasjons ledelse.
6.3 Et styremedlem kan velges for to perioder etter hverandre. Han må ha en periode fri før han
på nytt kan velges som styremedlem.
6.4 Det året ny styreleder velges, kan styret fremme forslag til endring i årsplan og budsjett, dette
må gjøres innen en måned etter tiltredelse av vervet. Endringer kan foretas slik:
6.4.1
6.4.2

I førstkommende rådsmøte/årsmøte kan rådet vedta endringene, eller
Avstemning om endringene i årsplan kan foretas elektronisk av rådsmedlemmene, etter
forutgående elektronisk avstemning om slik votering kan foretas elektronisk av
rådsmedlemmene.

6.5 Hver medlemsorganisasjon kan maksimalt få 1 av sine medlemmer valgt til styret. Unntak til
denne regel kan gjøres hvis det ikke foreligger tilstrekkelig innmeldte kandidater til å muliggjøre
det.
6.6 Valg av et styreverv der det er flere kandidater til vervet skal gjennomføres skriftlig. Valg av
leder gjennomføres først, deretter nestleder, imamkomiteleder, økonomiansvarlig, og deretter
inntil 3 styreverv, i separate runder i nevnte rekkefølge.
6.7 Styremøte skal avholdes så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden, ordinære
styremøter avholdes hver annen måned. Styremøter kalles inn av styreleder eller den
vedkommende bemyndiger fra styre eller sekretariatet. Styremøter er beslutningsdyktige med de
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tilstedeværende antall styremedlemmer, når de er innkalt med minst 1 ukes frist. Ekstraordinære
styremøter som kalles inn med kortere frist og er beslutningsdyktige når minst halvparten av
styret er representert.
Alle avgjørelser i styret tas ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal stemmen til styreleder være
avgjørende.

6.8 Styrets arbeidsoppgaver:
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.8
6.8.9
6.8.10
6.8.11

Forvalte IRN i henhold til IRNs formål, årsplan og retningslinjer fra rådet.
Utarbeide arbeidsplan, strategi og interne retningslinjer for sekretariatet.
Følge opp sekretariatets arbeid
Styret skal løpende underrette Rådet om sitt arbeid.
Effektuere rådsvedtak
Forberede og innkalle til rådsmøter.
Utarbeide rekrutteringsplan og rekruttere ressurser til sekretariatet og komiteer.
Forvalte IRNs økonomiske midler og føre regnskap.
Føre register over IRNs medlemsorganisasjoner.
Foreta ansettelser/oppsigelser i sekretariatet.
Velge revisor

6.9 Styret skal avgi årsregnskap og årsberetning for foregående år i god tid slik at dette kan behandles av
årsmøtet. Årsregnskap og årsberetning skal være underskrevet av alle medlemmer av styret. Dersom noen
har innvendinger mot årsregnskap og årsberetning, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold
og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.
6.10 Når styret finner det nødvendig, kan det innkalle til konsultasjonsmøter med
rådsmedlemmer, imamer, komiteer eller øvrige personer.
6.11 Styret kan bestemme at faste styremedlemmer som er fraværende i over tre sammenhengende
ordinære styremøter uten gyldig fravær mister sine styreverv. Ved fravær av styreleder rykker nestleder
opp, ved nestleders fravær velger styret i flertall hvem av øvrige styremedlemmene som rykker opp,
sistnevnte gjelder også de øvrige styremedlemmene.
6.12 Oppsigelse fra hele styret skal behandles på råds- eller årsmøte for å være gyldig. Alle
oppsigelser fra enkelte styremedlemmer og sekretariatet skal leveres skriftlig til styret med
begrunnelse.
6.13 Styret kan etter eget skjønn delegere arbeidsoppgaver til sekretariatetsleder

§ 7 Sekretariatet
§ 8 Komiteer
8.1 Råds- eller årsmøte kan opprette komiteer, dog kun to komiteer med styrerepresentasjon kan
opprettes.
8.2 Komiteleder velger selv komitemedlemmer og orienterer styret om sammensetning av
komiteen. Komitemedlemmer trenger ikke å være medlemmer av en medlemsorganisasjon.
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8.3 Samtlige komiteer skal til enhver tid jobbe i henhold til IRNs formål, og styret
forbeholder retten til å instruere komiteene.
8.4 Med unntak av komiteer med styrerepresentasjon og de vedtatte komiteer på råds- og
årsmøte, kan øvrige komiteer oppløses av styret eller organisasjonsenheten som har
opprettet komiteen.

ORGANISASJONSBESTEMMELSER
§ 9 Rådsmøte
9.1 Rådsmøtet innkalles av styret. Ekstraordinært rådsmøte kan innkalles av styret ved behov
eller dersom minst 1/3 av stemmeberettigede medlemsorganisasjoner ber om det. Innkalling
til rådsmøtet med nødvendig sakspapirer må sendes ut minst to uker i forveien. Med
nødvendige sakspapirer menes nominasjoner til verv, forslag til vedtektsendringer og andre
saksdokumenter som er nødvendig for å kunne ta beslutning.
9.2 Rådsmøtet er beslutningsdyktig når innkallelsen er sendt ut innen fristen og minst halvparten
av stemmeberettigede organisasjoner er representert, enten ved oppmøte eller med gyldig
fullmakt. Kun skriftlig fullmakt fra medlemsorganisasjonens styreleder eller rådsrepresentant
er gyldig, fullmakten kan være elektronisk.
9.3 Saker til rådsmøtet fremmes av styret, med eventuelle innspill fra rådsrepresentantene,
sekretariatet eller komiteene. Saker som fremmes etter innkallelsesfristen kan bare tas opp
under ”eventuelt” med godkjenning fra 2/3 av representerte stemmeberettigede
organisasjoner (dvs at hver organisasjon teller likt).
9.4 Alle avgjørelser i rådsmøter tas ved alminnelig stemmeflertall der ikke annet er spesifisert.
Ved stemmelikhet skal stemmen til møteleder være avgjørende. Det er adgang til skriftlig
votering i alle saker, etter krav fra majoriteten av representerte stemmeberettigede
organisasjoner.
9.5 Rådsmøtet skal:
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5

Gjøre vedtak i alle saker som etter vedtekter ikke hører under årsmøtet, eller annet følger
av vedtektene
Instruere styret, sekretariatet og komiteer i deres arbeid ved behov.
Føre oversyn med styrets og sekretariatets arbeid
Bestemme IRNs samarbeid med og medlemskap i andre organisasjoner
Oppnevne valgkomité på minimum 3 medlemmer

9.6 Årsmøtet
9.6.1

Årsmøte skal holdes innen utgangen av april. Innkalling til årsmøtet må sendes ut senest
fire uker i forveien. I innkallelsen skal det inngå dagsorden for møtet. Nødvendige
sakspapirer som årsberetning, årsregnskap, årsplan, budsjett, samt valgkomiteens
nominasjoner til styreverv og forslag til vedtektsendringer (når det er aktuelt), skal
sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtets avvikling. Kun saker angitt i
innkallelsen skal behandles, i øvrige saker som ikke følger med sakspapirene tillates kun
orientering.

9.6.2

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
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9.6.2.1 Koranresitering (Tilawat).
9.6.2.2 Godkjenning av om innkallelse er lovlig.
9.6.2.3 Valg av møteleder og referent
9.6.2.4 Valg av to protokollførere
9.6.2.5 Valg av to tellekorps
9.6.2.6 Godkjenning av dagsorden.
9.6.2.7 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
9.6.2.8 Godkjenning av styrets ansvarsfrihet
9.6.2.9 Godkjenning av årsplan og budsjetter
9.6.2.10 Godkjenning av ressursplan
9.6.2.11 Vedtektsendringer
9.6.2.12 Fastsettelse av medlemskontingent.
9.6.2.13 Opptak av nye medlemmer
9.6.2.14 Valg av styre
9.6.2.15 Valg av valgkomite
9.6.2.16 Øvrige saker som medfølger sakspapirene
9.6.2.17 Øvrige saker – kun orientering
9.6.2.18 Bønn (Dua).
9.6.3

Alle avgjørelser i årsmøter tas ved alminnelig stemmeflertall, der ikke annet er
spesifisert. Ved stemmelikhet skal stemmen til møteleder være avgjørende. Kun skriftlig
fullmakt fra medlemsorganisasjonens styreleder og rådsrepresentant er gyldig,
fullmakten kan være elektronisk.

9.6.4

Årsmøte er beslutningsdyktig når innkallelsen og sakspapirer er sendt ut innen fristen og
minst halvparten av stemmeberettigede organisasjoner er representert, enten ved
oppmøte eller med gyldig fullmakt.

9.6.5

Medlemmer av styret har ikke stemmerett i spørsmål som berører deres ansvarsfrihet.
Styremedlemmer som ikke er medlemmer av rådet har tale- og forslagsrett.

9.6.6

Saker til årsmøtet må fremmes til styret.

9.6.7

Ideelle islamske organisasjoner som ikke er trossamfunn eller paraplyorganisasjoner
som representerer trossamfunn, har talerett men ikke forslags- og stemmerett på råds- og
årsmøtet. Årsmøte avgjør kontingentskravet til disse.

§ 10 Mistillitsforslag
10.1 Rådet kan vedta mistillitsforslag mot hele styret eller mot enkelte styremedlemmer i rådsog årsmøte. Mistillitsforslaget krever alminnelig flertall av representerte stemmer.
Mistillitsforslag mot hele styret må foreligge eksplisitt i sakslisten, med begrunnelse.
Dersom mistillitsforslaget blir vedtatt, blir sittende styret oppløst. Rådsmøte må velge nytt
styre på samme årsmøte.

§ 11 Taushetsplikt
11.1 Det påhviler taushetsplikt for alle i IRN, rådet, styret, sekretariat og komiteene som ut fra sin stilling,
tillitsverv eller på annen måte tilegner seg kunnskap om IRN, enkeltindivider, medlemmer og
samarbeidspartnere.
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11.2 Personer i styre, sekretariat og komiteer i IRN må signere taushetserklæring.
11.3 Ved særlige tilfeller kan styret også kreve at rådsmedlemmer eller øvrige signerer taushetserklæring.
11.4 For rådets medlemmer kan ikke taushetserklæringen begrense deling av opplysninger og informasjon
med sin medlemsorganisasjon.
11.5 Taushetserklæringen utarbeides av styret.

§ 12 Kommunikasjon og elektronisk avstemming
12.1 Kommunikasjon og avstemning skal primært foregå elektronisk, der ikke annet er fastsatt.
12.2 Under møter skal avstemning skje ved håndsopprekning, der ikke annet er fastsatt.
12.3 Ved særlige tilfeller kan skriftlig avstemming foretas.

§ 13 Medlemskap
13.1 Islamske trossamfunn og andre ideelle islamske organisasjoner kan bli medlemmer i IRN om de
oppfyller følgende vilkår:
13.1.1 Støtter IRNs formål og er enig i at en muslim er en som offentlig bekjenner den islamske
trosbekjennelsen, shahada, som innebærer å tro på én Gud og på Muhammed (fred og
barmhjertighet være med ham) som den aller siste profet, dvs. profetenes segl. En muslim skal
godta hele Koranen som Guds åpenbaring og profeten Muhammeds (fred og barmhjertighet være
med ham) sunnah.
13.1.2 Er stiftet i samsvar med gjeldende norske lover og driver sine aktiviteter på ett bestemt sted.
13.1.3 Arrangerer fredagsbønn og tilrettelegger for fem daglige bønner. Dette kravet gjelder ikke ideelle
islamske organisasjoner, og rådet kan i særtilfeller gi dispensasjon fra dette kravet.
13.2 For opptak av medlemmer skal søknaden inneholde følgende:
13.2.1 Gjeldende vedtekter.
13.2.2 Gyldig organisasjonsnummer
13.2.3 Styrevedtak der det fremgår at organisasjonen har vedtatt å søke medlemskap i IRN.
13.3 Alle søknader om medlemskap blir behandlet av styret. Styret fremlegger sin innstilling på råds eller
årsmøte med underlag, som tar beslutning om medlemskap.
13.4 Stemmeberettigede organisasjoner kan ha inntil 5 stemmer, avhengig av deres medlemsmasse.
Endring av grenseverdiene for de ulike medlemsklassene foretas som vanlig vedtektsendring.
Grunnlaget for stemmetildeling skal være offentlige data for organisasjonenes medlemstall ved
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inngangen til årsmøtets kalenderår. Endring av grenseverdier for etablerte medlemsklasser krever
alminnelig flertall av representerte stemmer.

13.5 Som minimum førende gjelder følgende:
Medlemmer
<500
<501 – 1000>
<1001 – 2000>
<2001 – 4000>
>4001
Ideelle islamske organisasjoner som ikke er
paraplyorganisasjoner som representerer
trossamfunn.

Antall stemmer
1
2
3
4
5
0

13.6 Årsmøtet bestemmer medlemsklassenes tilhørende årskontingent, som skal være proporsjonalt med
stemmetallet.
13.7 Stemmerett ved års- og rådsmøte forutsetter at medlemskontingent for det aktuelle kalenderår, samt
eventuell annen utestående kontingent, er innbetalt senest 1 uke før avvikling av årsmøtet.

§ 14 Utmelding/opphør av medlemskap
14.1 Utmelding skal skje skriftlig og det skal foreligge styrevedtak fra organisasjonen om utmelding.
utmelding gir ingen rett til refusjon, av innbetalt kontingent. Ingen fradragsrett på gaveinnberetning i
medlemsorganisasjonen i utmeldingsåret.
14.2 Medlemskapet i IRN opphører hvis organisasjonens virksomhet opphører.

14.3 Rådet tar en organisasjons medlemskap opp til vurdering hvis organisasjonen ikke lenger oppfyller
kravene til medlemskap i § 13.1, har skadet IRNs interesser, eller motarbeider dets formål. Rådet kan
suspendere en slik organisasjon med 2/3 flertall av representerte stemmeberettigede organisasjoner.
Eksklusjon krever tilsvarende flertallsbeslutning på årsmøtet. Begjæring om suspensjon eller
eksklusjon må fremmes som egen sak i innkallelsen til råds- eller årsmøte, med en begrunnelse.

§ 15 Økonomi/regnskap
15.1 IRNs virksomhet finansieres ved medlemskontingent, tilskudd, inntekt og gaver, under forutsetning at
de gis uten innblanding i IRNs virksomhet. Alle midler skal brukes i henhold til IRNs formål.
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15.2 Revisjonsberetningen skal overlates til styret senest en måned før årsmøtet som skal godkjenne
regnskapet.

15.3 Regnskapsår omfatter kalenderår, fra og med, 1. januar - 31. desember.

§ 16 Vedtektsendring og oppløsning
16.1 Endring av vedtekter skal skje gjennom vedtak på årsmøtet med 2/3 flertall av representerte
stemmeberettigede medlemsorganisasjoner. Vedtektsendringer trer i kraft først etter årsmøtets slutt.
16.2 IRN oppløses hvis medlemmene på to etterfølgende ordinære årsmøter vedtar organisasjonens
oppløsning. Denne beslutningen må fattes med 3/4 flertall av representerte stemmeberettigede
medlemsorganisasjoner på hvert av årsmøtene. Ved vedtak om IRNs oppløsning skal dens eiendeler
anvendes etter årsmøtets beslutning, i henhold til IRNs formål.

§ 17 Overgangsbestemmelse - ikrafttredelse
17.1 Vedtektsbestemmelse § 6.1 vedtatt på årsmøte 2018 trer i kraft først fra og med årsmøte 2019.
Nærværende vedtektsbestemmelse § 17.1 og 17.2 vedtas i årsmøte 2018 å opphøre fra og med årsmøte
2019. Perioden frem til 2019 skal være en overgangsfase hvor styret skal legge forholdene til rette for å ta i
bruk nevnte vedtektsbestemmelser. Frem til årsmøte 2019, skal styret fremlegge interne retningslinjer og
bestemmelser for styret. frem til årsmøte 2019 vil tidligere gjeldende vedtektsbestemmelse 7.1 slik gjentatt
under her i punkt 16.2 være gjeldende.
17.2 Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen og skal bestå av rådets leder, nestleder,
økonomiansvarlig, og inntil 6 andre styreverv som besluttes av Rådet. Antallet og mandater for styreverv
skal besluttes senest på siste ordinære rådsmøte før valget.
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