Vedtægter for Foreningen NORDEN
§ 1 Formål
Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
§ 2 Foreningerne Nordens Forbund
Foreningen NORDEN samarbejder med Foreningerne Norden i de andre nordiske
lande gennem Foreningerne Nordens Forbund (FNF).
§ 3 Foreningen NORDEN
Foreningen NORDEN omfatter landsforeningen, kredse samt lokalafdelinger.
§ 4 Medlemskab
Stk. 1.
Som medlem af en lokalafdeling kan optages:
1. Enkeltpersoner
2. Foreninger og virksomheder
Medlemmer optages i den lokalafdeling, i hvis område de bor, medmindre de ønsker
andet.
Stk. 2.
Som medlem af landsforeningen kan optages:
1. Enkeltpersoner
2. Foreninger og virksomheder
3. Skoler og biblioteker
Stk. 3.
I tvivlstilfælde afgøres medlemskab af forretningsudvalget.
Stk. 4.
Udmeldelse skal ske til landskontoret.
§ 5 Kontingent
Stk. 1.
Kontingent for enkeltpersoner, skolemedlemmer og biblioteksmedlemmer fastsættes
af repræsentantskabet efter indstilling fra landsstyrelsen.
Stk. 2.
Kontingent for støttende medlemmer af en lokalafdeling aftales mellem
lokalafdelingsbestyrelsen og medlemmet.
Stk. 3.
Kontingent for foreninger og virksomheder, der er medlemmer af landsforeningen
aftales med forretningsudvalget og medlemmet.
§ 6 Kontingentfordeling
Stk. 1.
Kontingent for enkeltpersoner i en lokalafdeling fordeles med halvdelen til
landsforeningen og halvdelen til lokalafdelingen.
Stk. 2.
Kontingent fra enkeltpersoner, der er direkte medlemmer af landsforeningen,
tilfalder landsforeningen.
Stk. 3.
Kontingent fra støttende medlemmer af en lokalafdeling tilfalder lokalafdelingen.
Stk. 4.
Kontingent fra foreninger og virksomheder, der er medlemmer af landsforeningen
tilfalder landsforeningen.
Stk. 5
Kontingent for skolemedlemmer og biblioteksmedlemmer tilfalder landsforeningen.

§ 7 Repræsentantskabet
Stk. 1.
Foreningen NORDENs højeste myndighed er repræsentantskabet. Medlemmer af
repræsentantskabet er lokalafdelingernes og kredsenes repræsentanter,
landsstyrelsen og samarbejdende medlemmers repræsentanter.
Stk. 2.
Fra hver lokalafdeling sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes
stedfortræder samt yderligere én repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer.
Fra hver kreds sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes stedfortræder
samt yderligere en repræsentant for hver gang medlemstallet i kredsen påbegynder
800 medlemmer. Foreningen NORDENs Ungdom har ret til at møde med en
observatør.
Stk. 3.
De samarbejdende medlemmer får sæde i repræsentantskabet med hver en delegeret.
Stk. 4.
Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest
1. marts. Kommenteret dagsorden udsendes senest 4 uger, før mødet afholdes.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til formand og
kandidater til repræsentantskabsvalgte medlemmer af landsstyrelsen, kan fremsættes
af lokalafdelinger, kredse, landsstyrelse og samarbejdende medlemmer og skal være
modtaget senest 5 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Stk. 5.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når landsstyrelsen finder det
påkrævet, og skal afholdes når mindst ¼ af repræsentantskabets medlemmer
fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden. Et sådant møde skal afholdes
senest 8 uger efter, at begæring er modtaget, og skal indkaldes med mindst 4 ugers
varsel.
Stk. 6.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 7.
Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Landsformandens beretning om virksomheden
3. Landsstyrelsens forslag til Strategi
4. Forslag fra landsstyrelsen
5. Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4
6. Godkendelse af regnskaber
7. Fastsættelse af kontingenter
8. Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to
følgende år
9. Valg af landsformand
10. Valg af landsstyrelsesmedlemmer
11. Valg af to kritiske revisorer
12. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde
13. Temadrøftelse
a.) Oplæg til temadrøftelse
b.) Eventuelt forslag til udtalelse
14. Eventuelt
Stk. 8

Referat udsendes til repræsentantskabets medlemmer inden 4 uger efter mødets
afholdelse.

§ 8 Regnskabet
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal
revideres af en statsautoriseret revisor valgt af landsstyrelsen. Sammen med
regnskabet forelægges bemærkninger fra de kritiske revisorer for
repræsentantskabet.
§ 9 Lokalafdelinger og kredse
For lokalafdelinger og kredse gælder vedtægter, der er udarbejdet af landsstyrelsen
og godkendt af repræsentantskabet. Afvigelser fra vedtægterne skal godkendes af
landsstyrelsen. Nye lokalafdelinger skal anerkendes af landsstyrelsen.
§ 10 Valg til Landsstyrelsen
Stk. 1.
I kredsene vælges et landsstyrelsesmedlem og en personlig suppleant for denne,
begge med toårigt mandat, for hver gang medlemstallet i kredsen påbegynder 800
medlemmer.
Stk. 2.
Repræsentantskabsmødet vælger indtil 15 landsstyrelsesmedlemmer.
Stk. 3.
Foreningen NORDENs Ungdom har ret til en observatør i Foreningen NORDENs
landsstyrelse.
§ 11 Landsstyrelsen
Stk. 1.
Landsstyrelsen består af landsformanden og de i henhold til § 10 valgte medlemmer.
Stk. 2.
Landsstyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og træffer fornødne beslutninger
såvel i henhold til vedtægter som til beslutninger truffet af repræsentantskabet og
FNF. Landsstyrelsen har ansvaret for beslutningernes gennemførelse.
Stk. 3.
Landsstyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 4.
Landsstyrelsen nedsætter et forretningsudvalg.
Stk. 5.
Landsstyrelsen nedsætter udvalg efter behov.
§ 12 Forretningsudvalget
Stk. 1.
Forretningsudvalget, herunder næstformanden, vælges for et år ad gangen af og
blandt landsstyrelsens medlemmer. Forretningsudvalget består ud over
landsformanden af 6 medlemmer. Næstformanden vælges blandt de kredsvalgte
landsstyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
Forretningsudvalget varetager assisteret af landskontoret de daglige forretninger
med ansvar over for landsstyrelsen.
Stk. 3.
Forretningsudvalget er ansvarligt for regnskab og budgetter. Forretningsudvalget
hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
Stk. 4.
Forretningsudvalget ansætter og afskediger lederen af foreningens landskontor.
Stk. 5.
Forretningsudvalgets forretningsorden fastsættes af udvalget.
§ 13 Tegningsret
Foreningen tegnes i økonomiske forhold af landsformanden og i dennes forfald af
næstformanden. Landsformanden, subsidiært næstformanden, kan udstede
fuldmagter til funktionærer i foreningen.

§ 14 Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til repræsentantskabets medlemmer
sammen med den kommende dagsorden senest 6 uger før repræsentantskabsmødet
afholdes.
Stk. 2.
Ændringer i vedtægter kræver beslutning af repræsentantskabet med ¾ majoritet af
de tilstedeværende stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde.
§ 15 Opløsning
Stk. 1.
Repræsentantskabet kan træffe beslutning om landsforeningens opløsning med ¾
majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede på to på hinanden følgende
repræsentantskabsmøder, hvoraf det første skal være et ordinært møde. Forslag om
opløsning skal anføres i den udsendte dagsorden.
Stk. 2.
Der skal være mindst 14 dage mellem de repræsentantskabsmøder, der vedtager
landsforeningens opløsning.
Stk. 3.
I tilfælde af Foreningen NORDENs opløsning skal et eventuelt likvidationsprovenu
eller overskud overdrages til en anden forening, der er hjemmehørende i Danmark
eller EU/EØS, som har et almennyttigt formål, der ligger i forlængelse af
Foreningen NORDENs formålsparagraf.
§ 16 Ikrafttræden
Vedtægterne af 1919 for landsforeningen, af den 29. maj 1942 for lokalafdelingerne
og af 8. juni 1996 for kredsene er ændret den 13. juni 1941, 29. maj 1942, 31. maj
1944, 17. november 1947, 31. oktober 1948, 11. september 1963, 29. juni 1964, 25.
september 1967, 3. september 1971, 8. juni 1974, 1. februar 1977, 26. maj 1984, 10.
juni 1995, 8. juni 1996, 11. september 1999, 14. september 2002, 17. september
2005, 7. oktober 2006, 6. oktober 2007, 29. maj 2010, 12. maj 2012, 4. maj 2013 og
26. maj 2018.

Vedtægter for Foreningen NORDENs kredse
§ 1 Lokalafdelingernes organisation i kredse
Stk. 1
Lokalafdelingerne er organiseret i valgkredse, der har til opgave at vælge repræsentant(er) til
landsstyrelsen. Landsstyrelsen fastlægger kredsenes afgrænsning.
Foreningen NORDENs kreds har en koordinerende funktion mellem lokalafdelingerne og
landsforeningen med henblik på at virkeliggøre foreningens formål inden for kredsens geografiske
område.
Stk. 2
Kredsen vælger hvert andet år en kredsbestyrelse som minimum består af en formand, en kasserer
og en sekretær, herudover vælges en revisor. Kredsen fastlægger i øvrigt selv sin virksomhed i
overensstemmelse med Foreningen NORDENs målsætning og strategi.
§ 2 Medlemskab
Foreningen NORDENs lokalafdelinger og Foreningen NORDENs Ungdoms lokalafdelinger inden
for kredsens geografiske område udgør kredsen.
§ 3 Kredsens generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i april
måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af de(t) pågældende
landsstyrelsesmedlem(mer) (se § 3 stk. 4), når denne/disse finder det påkrævet eller af et flertal i
kredsbestyrelsen eller, når mindst ¼ af kredsens lokalafdelinger skriftligt fremsætter ønske derom
over for kredsstyrelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 2
Kredsbestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel kredsens generalforsamling.
Stk. 3
På kredsens generalforsamling har hver lokalafdelings formand eller dennes stedfortræder samt
yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer stemmeret. Foreningen NORDENs
Ungdoms lokalafdelinger deltager i kredsens generalforsamling efter samme regel.
Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
Stk. 4
På kredsens generalforsamling vælges hvert andet år en kredsbestyrelse på mindst 3 medlemmer.
Kredsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 5
Kredsens generalforsamling vælger blandt kredsbestyrelsen et landsstyrelsesmedlem og en
personlig suppleant for denne, begge med toårigt mandat, for hver gang medlemstallet i kredsen
påbegynder 800 medlemmer (som opgjort i landsforeningens medlemstal pr. 31.12. året før).

Stk. 6
Dagsorden for kredsens generalforsamling skal omfatte flg. punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Kredsbestyrelsens beretning
Beretning fra kredsens landsstyrelsesmedlem(mer) om landsforeningens arbejde
Det reviderede regnskab
Forslag fra lokalbestyrelser
Forslag fra kredsen til Foreningen NORDENs repræsentantskab
Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen (hvert andet år)
Valg af kredsens landsstyrelsesmedlem(mer) og suppleant(er) (hvert andet år)
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsens generalforsamling, indsendes skriftligt til
kredsbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 4 Kredsbestyrelsen
Stk.1
Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter kredsens generalforsamling.
Stk. 2
Kredsbestyrelsen skal bistå og styrke lokalafdelingerne og arbejde for oprettelse af nye
lokalafdelinger, hvor dette er hensigtsmæssigt.
Stk. 3
Har en lokalafdeling ikke holdt generalforsamling, drager kredsbestyrelsen omsorg for indkaldelse.
§ 5 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes regnskab.
Kredsens regnskab revideres talmæssigt af en generalforsamlingsvalgt revisor, og forelægges
kredsens generalforsamling. Regnskabet tilsendes landsforeningen senest to uger efter
generalforsamlingen.
§ 6 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer for kredsen kan foretages på kredsens generalforsamling med ¾ flertal af de
fremmødte. De vedtagne ændringer skal godkendes af landsstyrelsen.
§ 7 Opløsning
Kredsen kan opløses, hvis:
1. der ikke længere er lokalafdelinger i kredsens område
2. landsforeningen nedlægges, eller
3. dens eksisterende afdelinger tilknyttes en anden/andre kreds(e).

Vedtægter for Foreningen NORDENs lokalafdelinger
§ 1 Formål
Stk. 1.
Stk. 2.

Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Foreningen NORDEN (lokalafdelingens navn) arbejder med støtte fra
landsforeningen og kredsen for at virkeliggøre foreningens formål indenfor
lokalafdelingens geografiske område, bl.a. ved at arrangere og formidle kulturelle
aktiviteter og arrangementer der henvender sig til offentligheden. Lokalafdelingen er
hjemmehørende i ....................... kommune.

§ 2 Medlemskab
Stk. 1.
Enkeltmedlemmer, foreninger og virksomheder med anmeldt adresse i
lokalafdelingens område optages i lokalafdelingen. Enkeltmedlemmer kan i øvrigt
optages i en selvvalgt lokalafdeling eller undtagelsesvis optages i landsforeningen,
såfremt de udtrykker ønske herom. Tvivlstilfælde vedrørende medlemsforhold
afgøres af Landsstyrelsens forretningsudvalg.
Stk. 2.
Kontingent for enkeltpersoner fastsættes i henhold til bestemmelserne i
landsforeningens vedtægter af repræsentantskabet. Af de personlige medlemmers
kontingent afgiver lokalafdelingen til landsforeningen en andel, som fastsættes af
repræsentantskabet. Bidrag fra foreninger og virksomheder, der er medlemmer af
lokalafdelingen aftales mellem lokalafdelingen og medlemmet, og beløbet tilfalder
lokalafdelingen. Tvivlstilfælde vedrørende kontingent- og bidragsformer afgøres af
Landsstyrelsens forretningsudvalg.
§ 3 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Personlige medlemmer
og foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalafdelingen, har ved hver
lokalafdelings generalforsamling en stemme, parmedlemskaber og
husstandsmedlemskaber har hver to stemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved
personligt fremmøde.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes
med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
lokalbestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af
lokalafdelingens medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom over for
lokalbestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 3.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Forslag fra lokalbestyrelsen
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4 Lokalafdelingens organisation
Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til lokalbestyrelsen, dog
minimum tre. Valgene gælder for to år. I en ny afdeling er efter lodtrækning
halvdelen af mandaterne etårige. Lokalbestyrelsen konstituerer sig efter valg med
formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Lokalbestyrelsen kan til varetagelse af lokale opgaver nedsætte udvalg.
§ 5 Regnskab
Regnskabsåret for lokalafdelingen er kalenderåret. Lokalbestyrelsen er ansvarlig for,
at der udarbejdes regnskab. Lokalafdelingens regnskab revideres talmæssigt og
kritisk af den generalforsamlingsvalgte revisor. Regnskabet tilsendes
landsforeningen senest 5. april.
§ 6 Lokalafdelingens repræsentation
Stk. 1 Fra hver lokalafdeling sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes
stedfortræder samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer I
lokalafdelingen pr. 31. december året forinden.
Stk. 2 På kredsmødet har hver lokalafdelings formand eller dennes stedfortræder samt
yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer i lokalafdelingen pr.
31. december året forinden stemmeret. Lokalstyrelsen udpeger de stemmeberettigede
deltagere.
§ 7 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægten for lokalafdelingen kan foretages på ordinær generalforsamling med ¾ flertal af de fremmødte. De vedtagne ændringer skal godkendes
af landsstyrelsen.

§ 8 Opløsning
Opløsning af lokalafdelingen kan kun finde sted med ¾ flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den
første skal være ordinær. Forslag om opløsning af lokalafdelingen skal anføres i
dagsordenen for møderne. Opløsning af en lokalafdeling kan kun ske efter
inddragelse af kredsbestyrelsen forud for generalforsamlingens behandling af forslag
om opløsning og efter godkendelse i landsforeningens landsstyrelse. Såfremt
forslaget på det første møde opnår den fastsatte majoritet, skal forslaget forelægges
til vedtagelse på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tidligst
kan afholdes 14 dage efter den første vedtagelse. Ved lokalafdelingens opløsning
overføres dens midler til den afdeling, der overtager medlemmerne.

