
 

Vedtægter for foreningen Nunca Más 

§1 Foreningens navn er NUNCA MAS – International Network for Human Rights and psychoso-
cial response  

Stk. 1.  
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.  

§2 Foreningens formål  

Stk. 1.  
Formålet med NUNCA MAS er at arbejde for en verden uden kollektiv vold (WHO 2002). Det sker 
ved at støtte partnere finansielt, professionelt og solidarisk i lande, hvor kollektiv vold er udbredt og 
informere om dette arbejde i Danmark og internationalt. Foreningens virke er almennyttig og åben 
for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og kan bidrage til foreningens arbejde.  

§3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.  

Stk. 1.  

Bestyrelsen kan tilslutte NUNCA MAS relevante organisationer og netværk.  

§4 Medlemskab og kontingent   

Stk. 1.  
Som medlem kan optages enhver, som deler organisationens værdier, vision og arbejde.  

Stk. 2.  

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen for ét regnskabsår ad gangen. 

Bestyrelsen beslutter proceduren for betaling af kontingent.    

§5 Generalforsamling  

Stk. 1.  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Stk. 2.  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel 
via e-mail og ved opslag på Facebook.   

Stk. 3 
Bestyrelsen kan beslutte at afholde generalforsamlingen helt eller delvis virtuelt ved Zoom eller lig-
nende. 

Stk. 4.  
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  

Stk. 5.  
Alle medlemmer, der har betalt medlemskontingent det pågældende år, har adgang til og stemme-
ret på generalforsamlingen. 

Stk. 6.  
Opstillingsberettigede til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen med folkeregisteradresse i 
Danmark. Hverken formand, næstformand eller kasserer kan modtage aflønning fra foreningen eller 
fra en af dens aktiviteter. Hvis status for en af disse ændrer sig i den henseende, skal denne overgå 
til menigt medlem eller subsidiært udtræde af bestyrelsen. Den resterende del af bestyrelsen konsti-
tuerer sig med de resterende bestyrelsesmedlemmer.  



Stk. 7.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens/formandens beretning.  

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

4. Forelæggelse af næste års budget.  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Indkomne forslag.  

7. Valg i henhold til §6, stk. 2 og 3.  

8. Valg af revisor(er)  

9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg  

10. Evt.  

Stk. 8.  
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslut-
ninger indføres i referat.  

Stk. 9 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 10, stk. 1 og §11, 
stk. 1.  

Stk. 10.  
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden 
en måned, når mindst 50% af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.  

§6 Foreningens daglige ledelse  

Stk. 1.  
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  

Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter for 1 år. 

Stk. 2.  

Op til 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.  

Stk. 3.  
Op til 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.  

Stk. 4.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og andre relevante poster.  

Stk. 5.  
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlin-
gens beslutninger.  

Stk. 6.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 7.  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  

Stk. 8.  
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.  



Stk. 9.  

Formanden sørger for, at der tages referat af bestyrelsens forhandlinger/beslutninger, og for at alle 
dokumenter arkiveres.  

§7 Regnskab og revision  

Stk. 1.  
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut og/eller sikre værdipapirer.  

Stk. 2.  

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.  

Stk. 3.  
Årsregnskab, påtegnet af revisor, bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 4.  

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.  

§8 Tegningsregler  

Stk. 1.  
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses fravær af for-
manden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.  

§9 Hæftelse  

Stk. 1.  

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre tilbagebetalings-
kravet er opstået ved retsstridig handling.  

§ 10 Vedtægtsændringer  

Stk. 1.  
Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
for vedtægtsændringerne.   

§ 11 Opløsning  

Stk. 1.  

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, 
hvoraf den ene skal være ordinær.  

Stk. 2.  

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til en eller flere organisationer 
med lignende formål som NUNCA MAS”.  

 
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2022 

 
 
 
 
 
 

Dirigent 


