
Vedtægter
for foreningen

Humanity in Action Danmark

Navn og hjemsted
§ 1

Foreningens navn er ”Humanity in Action Danmark”. Foreningens hjemsted er København.

International forankring
§ 2

Foreningen er tilsluttet det europæiske og transatlantiske samarbejde Humanity in Action.
Foreningen har søsterorganisationer i flere europæiske lande og i USA. Samarbejdet med
søsterorganisationerne er baseret på formelle samarbejdsaftaler og koordineres i en fælles
international bestyrelse for den amerikanske søsterorganisation, i hvilken Humanity in Action
Danmark er repræsenteret.

Formål og aktiviteter
§ 3

Humanity in Action Danmark er en dansk forening, oprettet og registreret i 2003 med
baggrund i erfaringerne fra Holocaust, med det formål at bidrage til viden om folkemord og
racisme og at arbejde for demokrati, menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal i
tolerance og interkulturel dialog.

Foreningen søger at realisere dette angivne overordnede formål ved at engagere unge,
fremtidige ledere igennem uddannelsesprogrammer, særlige projekter og erhvervspraktik,
hvor fokus er på menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse.

Foreningen er et netværk af studerende og fagfolk, engageret i menneskerettigheder og
minoritetsbeskyttelse. Foreningen arbejder politisk uafhængigt.

Foreningen afholder sammen med Humanity in Action søsterforeninger i Europa og USA et
årligt internationalt ’Sommer Akademi’ for studerende om menneskerettigheder og
minoritetsbeskyttelse, ligesom foreningen støtter deltagerne i deres videre engagement i
menneskerettigheder, frivilligt arbejde og praktikophold. Endvidere arrangerer foreningen
over for en bredere offentlighed debatmøder, studierejser og konferencer i en dansk,
europæisk og international kontekst.

Foreningen støtter det danske Senior Fellow netværk, der tæller personer, som har deltaget i
foreningens Sommerakademi og færdiggjort deres Action Project.

1



Foreningens virke skal være almennyttigt.

Foreningen skal ikke påtage sig væsentlige økonomiske forpligtelser i forbindelse med
forfølgelsen af foreningens formål.

Medlemskab
§ 4

Som medlem kan optages enhver, der kan tiltræde foreningens formål.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modvirker foreningens formål. Et ekskluderet
medlem har ret til at få bestyrelsens beslutning prøvet af generalforsamlingen.

Medlemmerne kan ikke uden bestyrelsens samtykke udtale sig eller optræde offentligt på
foreningens vegne.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen, der skal foretages skriftligt, kan kun finde sted til en 1. januar og
skal ske med mindst tre måneders varsel.

Et medlemskab slettes, når medlemmet har været i restance med betaling af kontingent i 1
år fra første påkrav.

Støttemedlemmer
§ 5

Institutioner, selskaber, firmaer, fonde og organisationer kan ved årlige økonomisk bidrag
blive støttemedlemmer af foreningen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.

Bestyrelse
§ 6

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, hvis størrelse besluttes og medlemmer
vælges af den ordinære generalforsamling for to år af gangen, således at ca. halvdelen af
bestyrelsen er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.
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Hvis et medlem af bestyrelsen fratræder inden for sin valgperiode, kan den resterende
bestyrelse udpege en suppleant, hvis medlemskab af bestyrelsen skal forelægges ved
næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand,
næstformand og kasserer.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mere
end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens,
eller i dennes forfald næstformandens, stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to
bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst fire gange årligt. Indkaldelse finder sted
skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes af bestyrelsen på
førstkommende bestyrelsesmøde.

Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers
virksomhed. Bestyrelsen påser, at foreningens formueforvaltning og bogføring er forsvarlig.

Bestyrelsen informerer foreningens Repræsentantskab om alle væsentlige dispositioner og
foreningens virke.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Repræsentantskab
§ 7

Generalforsamlingen udnævner medlemmer af Repræsentantskabet efter forslag fra enten
bestyrelsen eller medlemmer af Generalforsamlingen.

Repræsentantskabet består af enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer, der
arbejder for fremme af menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse.

Genvalg af repræsentantskabet kan finde sted hvert femte år efter bestyrelsens ønske.

Repræsentantskabet mødes på foranledning af Bestyrelsen.

Generalforsamling
§ 8

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
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Bestyrelsens formand indkalder hvert år skriftligt med en måneds varsel til ordinær
generalforsamling, der afholdes inden udgangen af oktober måned og ledes af en dirigent
udpeget af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for foregående budgetår til godkendelse og decharge
4. Fastsættelse af kontingentets størrelse
5. Præsentation af økonomisk status for igangværende budgetår.
6. Fremlæggende og vedtagelse af budget for det kommende budgetår.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne.
8. Beslutning om bestyrelsens størrelse og valg af dens medlemmer.
9. Valg til medlemmer af repræsentantskabet.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes til afstemning uden for den faste dagsorden, skal
indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen
udsendes til medlemmerne syv dage inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes
beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført,
med mindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens beslutning eller, når mindst
20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med forslag til dagsorden. I dette
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen
herom.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet
følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer
ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et
andet medlem.

Sekretariat
§ 9

Foreningens sekretariat ledes af en bestyrelsesansat sekretariatsleder, hvis
ansættelsesvilkår fastsættes under hensyntagen til foreningens indkomst- og formueforhold.
Såfremt foreningens økonomi tillader det, kan bestyrelsen ansætte yderligere bistand.
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Hæftelse, tegningsregel, regnskab
§ 10

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens
forpligtelser.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med
bestyrelsens kasserer.

Foreningens regnskaber revideres af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede
eller registrerede revisor.

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30 juni.

Ændring af vedtægter
§ 11

Til ændring af disse vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse
med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen, når forslaget senest tre uger
forinden har været udsendt til foreningens medlemmer.

Foreningens opløsning
§ 12

Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, såfremt det vurderes, at forudsætningerne
for opfyldelse af foreningens formål ikke er til stede.

Beslutning om opløsning træffes af generalforsamlingen med 2/3 flertal.

Ved foreningens opløsning doneres en eventuel foreningsformue efter generalforsamlingens
beslutning til formål, der er beslægtet med foreningens.

Voldgift
§ 13

Stridigheder om forståelse eller anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt
en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget
af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I
øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift.
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- vedtaget ved stiftende generalforsamling den 2. juni 2003, opdateret sidst ved
generalforsamling 26. oktober 2020

København 26. oktober 2020

Anders Jerichow, formand
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