Vedtægter for foreningen fredsministerium.
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er fredsministerium.
Stk. 2. Foreningen er partipolitisk uafhængig, landsdækkende og dens hjemsted er
Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a) at arbejde for oprettelse af et Fredsministerium i statens regi.
b) at igangsætte og koordinere aktiviteter der fremmer oprettelse af et Fredsministerium –
herunder deltagelse i de kommende Folkemøder (p.t. på Bornholm) samt nedsættelse af
arbejdsgrupper, der skal skabe debat om emnet i den danske offentlighed.

§ 3. Medlemskreds
Stk 1. Som medlem optages foreninger, grupper og enkeltpersoner, der går ind for formålet.
Stk 2. Ansøgere får medlemskab ved at give deres kontaktoplysninger til foreningen.

§ 4. Kontingent
Stk 1. Foreningens økonomi hviler på donationer. Eventuelt kontingent vedtages af årsmødet.

§ 5. Årsmødet
Stk. 1. Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt i første kvartal af kalenderåret og indkaldes
med mindst fire ugers varsel ved besked på hjemmesiden (www.fredsministerium.dk) samt
udsendelse af en mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden.
Stk. 3. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:´
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Arbejdsplan for det kommende år
6. Godkendelse af budget og eventuelt kontingent
7. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før årsmødet.
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Stk. 6. Årsmødet søger at opnå enighed gennem konsensus. Kan dette ikke lade sig gøre,
træffes beslutninger ved simpelt flertal og håndsoprækning.

§ 6. Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal årsmødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen
er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært årsmøde er 2 uger.

§ 7. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter
årsmødet med mindst posterne formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges af
årsmødet for en 1-årig periode.
Stk.2. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger og de spørgsmål, som man har drøftet.
Referatet lægges på hjemmesiden og sendes ud til medlemmerne med forbehold for at punkter
med følsomme oplysninger kan lukkes.
Stk. 3: Bestyrelsen fastlægger forretningsorden for foreningens daglige ledelse.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for årsmødet for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på årsmødet valgte revisor.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Ændring af vedtægter
Stk. 1. Vedtægter kan ændres ved konsensus. Hvis ikke dette kan opnås kræves 2/3 flertal
blandt de fremmødte på et årsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Såfremt
der ikke er et fornødent flertal, indkaldes et ekstraordinært årsmøde med dette ene punkt på
dagsordenen, og her kan afgørelsen ske med simpelt flertal.
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Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft omgående, hvis de ikke bestemmer noget andet.

§ 11. Opløsning
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning skal behandles som en vedtægtsændring.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde Amnesty International.

§ 12. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende årsmøde den 6. januar 2013 og ændret på
det ordinære / ekstraordinære årsmøde den 8.februar, på ordinært årsmøde 24. februar 2018
og senest på ordinært årsmøde 29. februar 2020.

Dirigentens underskrift: _________________________________________

Referentens underskrift: ________________________________________
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