
 

Statutter for Den norske Helsingforskomité 

– Som endret på ekstraordinært elektronisk årsmøte 1. desember 2020. 

 

Utgangspunkt 

§ 1 Den norske Helsingforskomité tar sitt utgangspunkt i internasjonale 
menneskerettighetsdokumenter vedtatt i FN, Europarådet og Organisasjonen om sikkerhet og 
samarbeid i Europa (OSSE), deriblant Helsingforsavtalens sluttakt av 1975. 

§ 2 Helsingforskomiteens arbeid bygger på det prinsipp, som ble slått fast i Helsingforsavtalen, at 
”respekt for menneskerettighetene er en vesentlig faktor for den fred som er nødvendig for å sikre 
utviklingen av vennskap og samarbeid mellom statene”. 

§ 3 Den norske Helsingforskomité ser på internasjonale menneskerettigheter som en rettslig, 
moralsk og politisk forpliktelse for alle verdens stater. 

 

Formål 

§4 Den norske Helsingforskomité skal arbeide for å fremme respekt for og beskyttelse av de 
internasjonale menneskerettighetene, og for at OSSE-dokumentenes idealer om fri utveksling av 
mennesker, ideer og informasjon over landegrensene skal respekteres og omsettes i praktisk 
handling. Den skal dokumentere brudd på menneskerettighetene, påvirke myndigheter til å 
respektere dem, fremme og drive undervisning og støtte menneskerettighetsorganisasjoner.  

§ 5 Med utgangspunkt i komiteens historiske forankring i Helsingforsavtalen, skal den fremme 
menneskerettighetene i Nord-Amerika, Europa og Sentral-Asia. I de tilfeller hvor komiteen arbeider 
med tema av høy relevans for andre regioner, kan den også ha virksomhet rettet mot disse. 

§6 Komiteen skal holde kontakt og samarbeide med andre organisasjoner og grupper som helt 
eller delvis har samme målsetting. 

§ 7 Komiteen skal være organisatorisk og partipolitisk uavhengig. 

 

Organisasjonen 

§ 8  Den norske Helsingforskomités organer er årsmøtet, rådet, styret og eventuelt et 
arbeidsutvalg. Årsmøtet er komiteens høyeste organ. 

 

 



Medlemskap 

§ 9 Komiteen er åpen for støttemedlemskap fra enkeltindivider, foretak, frivillige organisasjoner 
og andre som støtter de internasjonale menneskerettighetene og komiteens formål. 

 

Styret 

§ 10 Styret består av leder og nestleder og fire til åtte medlemmer, valgt av årsmøtet for ett år av 
gangen. Rådets president, eller visepresident i dennes sted, deltar i styrets møter med fulle 
rettigheter. Komiteens generalsekretær tiltrer styrets møter uten stemmerett. Styret kan gi andre 
adgang til møtene uten stemmerett. 

§ 11 Styret møtes regelmessig og minst åtte ganger i året. Saker av vesentlig prinsipiell og 
økonomisk betydning for komiteens virksomhet skal forelegges styret. 

§ 12 Styret behandler hvert år innen utløpet av november en plan for virksomheten i det 
kommende år, og vedtar budsjett for komiteens arbeid. 

§ 13 Styret innstiller overfor årsmøtet på valg av nye rådsmedlemmer og eventuelle endringer i 
vedtektene. 

§ 14 Styret utarbeider en rapport om sin virksomhet i løpet av året som fremlegges for årsmøtet. 

§ 15 Dersom ett eller flere av styrets medlemmer trekker seg i løpet av valgperioden, kan styret, 
dersom det ønsker det, oppnevne et styremedlem for tiden frem til neste årsmøte. Dersom mer enn 
en tredjedel av styret trekker seg, må eventuelle suppleringer skje ved ekstraordinært årsmøte. 

§ 16 Styret kan opprette et arbeidsutvalg som skal ledes av styrets leder. 

 

Rådet 

§ 17 Den norske Helsingforskomités råd består av femti medlemmer, valgt første gang på 
komiteens konstituerende møte i Oslo 16. august 1977. Rådets medlemmer velges av årsmøtet for 
tre år av gangen, slik at tilnærmet en tredjedel av medlemmene står på valg hvert år. 

§ 18 Rådet ledes av en president og en visepresident, valgt av årsmøtet blant rådets medlemmer 
for ett år av gangen. 

 

Årsmøtet 

§ 19 Årsmøte i Den norske Helsingforskomité avholdes hvert år innen utgangen av april til den tid 
styret bestemmer, og innkalles med minst tre ukers varsel. Årsmøtet utgjøres av medlemmene av 
rådet og styret, og ledes av rådets president, visepresident eller eventuelt styrets leder. Styret eller 
rådet kan bestemme at alle støttemedlemmer skal gis adgang til årsmøtet, dog uten stemmerett. 



§ 20 Årsmøtet skal behandle: 

1. Styrets beretning om komiteens virksomhet i det foregående kalenderår. 
2. Styrets forslag til regnskap og revisors beretning. 
3. Eventuelle forslag om endringer i statuttene. 
4. Valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer av styret, etter innstilling fra 

valgkomiteen. 
5. Valg av president, visepresident og øvrige medlemmer av rådet, etter innstilling fra 

styret. 
6. Oppnevnelse av en valgkomité. 
7. Eventuelle resolusjonsforslag. 

§ 21 Ved personvalg følges vanlig forretningsorden. 

§ 22 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal også avholdes når 
en tredjedel av rådets medlemmer fremsetter krav om det. 

 

Administrasjon 

§ 23 Generalsekretæren leder komiteens sekretariat. Generalsekretæren ansettes av styret for 
maksimalt fem år, som kan fornyes én gang.  

§ 24 Generalsekretæren har innstillingsrett og -plikt i alle saker som ikke gjelder personvalg eller 
hvor innstillingsretten er tillagt andre organer. 

 

Statuttendringer 

§ 25 Forslag om endring av statuttene skal sendes styret innen 1. januar. Styrets innstilling sendes 
rådets medlemmer sammen med innkallingen til årsmøte. Endringer i komiteens statutter krever to 
tredjedels flertall blant de fremmøtte. 

 

Oppløsning 

§ 26 Oppløsning av Den norske Helsingforskomité krever vedtak med to tredjedels flertall på to 
påfølgende årsmøter, avviklet med minst tre måneders mellomrom. 

§ 27 Med samme stemmetall kan årsmøtene treffe vedtak om disponering av komiteens 
gjenværende midler. 

§ 28 I tilfelle Den norske Helsingforskomité oppløses, vil eiendeler overføres til en annen 
enhet eller enheter utelukkende for veldedige formål. 


