Vedtægter for Internationalt Forum (IF)

§1 Organisationens navn er Internationalt Forum.
Internationalt Forums hjemsted er København.
§2 Internationalt Forums formål er:
At yde humanitær, politisk og økonomisk støtte til undertrykte folk og folkegrupper. Gennem et alsidigt
ungdomsarbejde, uafhængigt af politiske partier, at arbejde for international fred, mellemfolkelig forståelse
og øget internationalt samarbejde med henblik på at sikre menneskerettighedernes overholdelse, og
økonomisk og social lighed uden hensyn til køn, nationalitet, religion og seksualitet.
§3 Formålets virkeliggørelse
Internationalt Forum:
• Er en ungdomsorganisation, der arbejder for aktiv stillingtagen til globale problemer.
• Støtter folkelige bevægelser og organisationer, der kæmper mod alle former for udbytning og
undertrykkelse.
• Skal via informationsvirksomhed og udadvendte aktiviteter være med til at aktivere og bevidstgøre
mennesker om alternativerne til den nuværende uretfærdige verdensorden.
• Skal via indsamlingsvirksomhed være med til at støtte projekter i den såkaldte 3. verden.
§4 Internationale organisationer
Internationalt Forum kan være medlem af internationale organisationer, såfremt disses formål ikke strider
imod formålsparagraffen.
§5 Medlemskab
a) Alle, der tilslutter sig organisationens formål, kan optages som medlemmer.
b) Organisationer, hvis formål ikke strider mod formålsparagraffen, kan optages som kollektive
medlemmer. Kontingentet for disse aftales ved indmeldelse.
c) Mindstekontingent fastsættes af landsmødet. Kontingentfordeling mellem landsorganisationens
lokalafdelinger og grupper besluttes på landsmødet.
§6 Landsmødet
a) Landsmødet er Internationalt Forums øverste myndighed. Alle medlemmer og særligt indbudte har
adgang til landsmødet.
b) Alle medlemmer der har betalt kontingent i indeværende år, har ret til at stemme. Hvert af de
kollektive medlemmer har et af styrelsen fastsat stemmetal fra 1 til 5. Denne stemmeudmåling kan
indbringes for landsmødet til endelig godkendelse. Afstemning sker ved håndsoprækning, med
mindre skriftlig afstemning begæres af et medlem. Alle valg ved hvilke der er opstillet flere
kandidater end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning. Landsmødets vedtagelser sker ved
simpelt flertal (jf.§16 og §17).
c) Frister for landsmødet:
• 5 uger inden landsmødet: Landsmødeindkaldelse, styrelsens forslag til beretning, forslag til
vedtægtsændringer samt forslag til aktivitetsplan sendes til medlemmer.
• 3 uger inden landsmødet: Ændringsforslag sendes til sekretariatet.
• 2 uger inden landsmødet: Beretninger fra lokal- og emnegrupper sendes sammen med de færdige
landsmødepapirer til samtlige tilmeldte.
d) Landsmødeafgiften og regler for rejseudligning fastsættes under hensyntagen til, at alle medlemmer
stilles lige, uanset hvor i landet de er bosiddende.
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§7 Ordinært landsmøde
Ordinært landsmøde afholdes én gang årligt i løbet af efteråret.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning
3. Øvrige beretninger
4. Økonomi:
a) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
b) Forslag til budget
c) Fastsættelse af mindstekontingent samt dettes fordeling mellem landsorganisationen og
lokalafdelinger samt emnegrupper.
5. Indkomne forslag
6. Aktivitetsplan
7. Valg af kasserer
8. Valg og præsentation af den nye styrelse iht.§9 stk.2
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt
§8 Ekstraordinært landsmøde
Ekstraordinært landsmøde afholdes, når styrelsens flertal eller mindst 10% af de stemmeberettigede (jf.§6,
2.afsnit) af landsorganisationens medlemmer forlanger det.
§9 Styrelsen
Stk.1. Styrelsen har ansvaret for foreningens ledelse mellem landsmøderne. Styrelsen ansætter
landssekretæren. Styrelsen skal desuden godkende ansættelse af regionssekretærer.
Stk.2. Styrelsen består af en repræsentant fra hver emnegruppe og lokalafdeling (jf.§15 stk.2 og stk.3) samt
af 4 repræsentanter, som vælges på landsmødet, på basis af deres holdninger og aktiviteter.
Landssekretæren deltager uden stemmeret, emnegrupperne og lokalafdelingerne er forpligtet til på et
medlemsmøde inden hvert landsmøde at vælge en repræsentant samt en suppleant til styrelsen. Disse
præsenteres på det ordinære landsmøde og indtræder umiddelbart efter dette i styrelsen. En landssekretær
kan kun være landssekretær i max. 4 sammenhængende år. Efter 4 sammenhængende år som repræsentant
for en gruppe i styrelsen, kan man ikke genopstille såfremt der er andre kandidater fra gruppen.
Stk.3. Alle styrelsesmøder er åbne for de af organisationens medlemmer, der jf.§6 har stemmeret på
landsmødet. Fremmødte medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
Stk.4. Alle styrelsens beslutninger kan indbringes for landsmødet til endelig godkendelse. Denne indbringning
har dog ikke opsættende virkning.
Ønskes en styrelsesbeslutning taget op med opsættende virkning, foregår dette ved:
1) Ethvert styrelsesmedlem kan indkalde oplæg og/ eller medlemmer til uddybning af problemerne til
næste styrelsesmøde, hvor der så tages en afgørelse.
2) Indkaldelse af ekstraordinært landsmøde jf. §8.
3) Indkaldelse til et seminar, hvor diskussionerne på grundlag af oplæg kan gennemføres. Er der efter
seminaret stadig uenighed, kommer de forskellige grupper med oplæg, der sendes til urafstemning
blandt alle medlemmer. Stemmeret jf. §6, 2. Afsnit. Indkaldelse til seminar med evt. senere
urafstemning kan ske efter samme retningslinjer som indkaldelse til ekstraordinært landsmøde jf. §8.
Stk. 5. Styrelsen skal ved sin konstituering vælge mindst to personer fra sin midte, der sammen med
kassereren udgør arbejdsudvalget. Arbejdsudvalget har ansvaret for Internationalt Forums økonomiske
forretningsførelse, i overensstemmelse med landsmødets og styrelsens beslutninger.
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Stk. 6. En gruppe skal, hvis den ønsker at fremsætte en offentlig udtalelse, udtrykkeligt gøre opmærksom på,
at det er en gruppe der fremsætter den.
Stk. 7. Styrelsen kan træffe beslutninger via mail/telefon mellem styrelsesmøderne. Proceduren for dette
vedtages af landsmødet eller styrelsen.
§10 Stormødet
Stk.1. Stormødet afholdes efter behov. Stormødet er åbent for alle medlemmer af IF, der har taleret og
stemmeret. Styrelsen indkalder til stormødet.
Stk.2. Alle medlemmer af IF har ret til at deltage på stormødet.
Stk. 3. Stormødet kan træffe beslutninger på vegne af IF imellem styrelsesmøderne, såfremt disse ikke er i
direkte modstrid med tidligere beslutninger truffet af styrelsen eller på landsmødet.
Stk. 4. Stormødet har begrænset ret til at bevilge penge fra IF´s kassebeholdning ud fra de retningslinjer der
er bestemt af styrelsen og landsmødet. Styrelsen fastsætter et maximum-beløb som stormødet har ret til at
bevilge til aktiviteter m.m.
Stk. 5. Alle beslutninger truffet på stormødet kan ændres af styrelsen eller af landsmødet.
§11 Lokalafdelinger og forretningsudvalg
Er der i en by eller i et område mindst 3 medlemmer kan disse danne en lokalafdeling. Styrelsen godkender
stiftelsen af nye lokalafdelinger såfremt de lever op til Internationalt Forums formål og vedtægter.
Alle medlemsmøderne i lokalafdelingerne skal være åbne for alle medlemmer der jf. §6, 2. afsnit har
stemmeret på landsmødet. Hver lokalafdeling har selvstændig økonomi. Årsregnskab for lokalafdelingerne
fremsendes til sekretariatet efter afslutning på regnskabsåret. Lokalafdelingerne vælger repræsentant og
suppleant til styrelsen på deres generalforsamlinger jf. den enkelte lokalafdelings vedtægter.
§12 Forretningsorden
Landsmødet, styrelsen og forretningsudvalgene fremsætter selv deres dagsorden.
§13 Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal hvert år forelægges landsmødet til
godkendelse.
§14 Fuldmagt
Landssekretæren har fuldmagt til efter styrelsens retningslinjer at disponere over foreningens midler.
Landsmødet vælger desuden en kasserer der i forening og efter styrelsens retningslinjer, har råderet over
samtlige af foreningens konti. Se desuden arbejdsgangsbeskrivelsen. Foreningen hæfter kun for sine
forpligtelser, med den i foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer eller styrelse nogen personlig hæftelse.
§15 Offentlige udtalelser
Offentlige udtalelser i Internationalt Forums navn kan fremsættes af landsmødet og styrelsen.
§16 Emne- og undergrupper
Stk.1. Medlemmerne kan organisere sig i emnegrupper, som f.eks.
a) Fortrinsvis beskæftiger sig med særlige dele af formålet
b) Omfatter bestemte aldersgrupper eller
c) Virker inden for Internationalt Forums formål.
Stk. 2. For at få status som emnegruppe inden for Internationalt Forum kræves et arbejdsgrundlag, der er
godkendt af styrelsen. Emnegrupperne har umiddelbart efter denne godkendelse stemmeret i styrelsen.

3

Vedtægter for Internationalt Forum (IF)
Stk. 3. Emnegrupperne kan dele sig op i undergrupper (f.eks. landegrupper), hvis arbejdsgrundlaget
godkendes af styrelsen. Undergrupperne har umiddelbart efter deres godkendelse stemmeret i styrelsen.
Stk. 4. Findes der i flere afdelinger samme emnegruppe(r), skal disse formulere et fælles arbejdsgrundlag ud
fra en overordnet vurdering og under hensyntagen til lokale vilkår.
Stk. 5. Alle emne- og undergrupper er åbne for medlemmer der tilslutter sig gruppens arbejdsgrundlag.
Stk. 6. Et medlem kan vælge at indgå i flere emne- og undergrupper. Hvert medlem kan dog kun deltage i
valget af styrelsesrepræsentant i én af emne- og undergrupperne. Emne- og undergrupperne vælger
styrelsesrepræsentant på et gruppemøde indkaldt med dagsorden med mindst 14 dages varsel. Valg af
styrelsesrepræsentant foretages ved konsensus, og når dette ikke er muligt ved simpelt flertal blandt de
fremmødte.
Stk. 7. Emne- og undergrupperne træffer beslutninger ved konsensus, og når dette ikke er muligt ved simpelt
flertal blandt de fremmødte.
§17 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan ændres af et landsmøde med 2/3 flertal af de fremmødte.
§18 Ophør af medlemskab
Modarbejder et medlem Internationalt Forums formål, vedtægter og interesser, kan styrelsen med ¾ flertal
ekskludere medlemmet. Styrelsens afgørelse kan af det ekskluderede medlem senest en måned efter
afgørelsen er meddelt skriftligt (anbefalet) kræves forelagt landsmødet. Til forkastelse af styrelsens afgørelse
om eksklusion kræves simpelt flertal af de fremmødte medlemmer på landsmødet.
§19 Opløsning
Opløsning af Internationalt Forum kræver 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende landsmøder
med mindst en måneds mellemrum, ved hvilke der samtidig træffes beslutning vedrørende anvendelse af
aktiver. Beslutning om anvendelse af aktiver skal dog forinden godkendes af udenrigsministeriet.
Vedtægterne er senest revideret ved Internationalt Forums Landsmøde, den 18. november 2018.

4

