Vedtægter for

Vedtægter for Socialpolitisk Forening
Socialpolitisk Forening er baseret på det grundsyn, at alle mennesker har lige værd og lige
rettigheder
Socialpolitisk Forening er tværpolitisk. Foreningen er en medlemsforening og den danske
afdeling af International Council on Social Welfare (ICSW). Foreningens mål søges fremmet
gennem selvstændige initiativer men primært ved samarbejde i strategiske alliancer og
partnerskaber med ligesindede både lokalt, nationalt og internationalt.
Socialpolitisk Forening blev stiftet i 1898 for at fremme social retfærdighed i Danmark.
Socialpolitisk Forening har siden søgt at forbedre rammerne for socialpolitisk
oplysningsarbejde og at sætte en fremsynet dagsorden for den socialpolitiske debat.
Siden foreningens start har der været en dramatisk velstandsudvikling i alle dele af
Danmark, og de sociale problemer har ændret sig. Men der er opstået nye former for social
udsathed, nye problemer om ulighed, diskrimination og ulige rettigheder og nye former for
fattigdom. Polarisering og marginalisering er voksende problemer i et samfund, der igen er
præget af stigende opdeling.
Kampen for at styrke lige rettigheder og muligheder for de svageste og mest udsatte

danskere er derfor altid aktuel.
1

Navn og formål

§1
stk. 2

Foreningens navn er Socialpolitisk Forening.
Foreningen har hjemsted i København.

§2

Socialpolitisk Forening har til formål at styrke den socialpolitiske debat, udbrede kendskabet
til socialpolitiske spørgsmål og fremme sociale holdninger.
Socialpolitisk Forening arbejder for at fremme respekten for menneskers lige rettigheder og
ligeværd, og for en socialpolitik, som globalt, nationalt og lokalt bekæmper ulighed.
Socialpolitisk Forening udgør den danske afdeling af International Council on Social Welfare
(ICSW).
Socialpolitisk Forenings praktiske virke sker i samspil mellem sekretariat, landsforening,
lokalafdelinger og nedsatte udvalg, samt i partnerskaber med ligesindede herunder de
kollektive medlemmer.

stk. 2
Stk. 3
Stk. 4

2

Medlemmer og kontingenter

§3

Som individuelt medlem kan optages enhver enkeltperson, der kan støtte foreningens
formålsbestemmelse. Som kollektivt medlem kan optages enhver forening, institution eller
virksomhed, der kan støtte foreningens formålsbestemmelse.
Alle individuelle medlemmer er valgbare og har tale- og stemmeret i foreningens politiske
fora efter bestemmelserne i foreningens vedtægter.

stk. 2
§4

Generalforsamlingen vedtager en kontingentstruktur for såvel individuelle som kollektive
medlemmer.

3

Ordinær generalforsamling

§4
stk. 2
stk. 3

Foreningens øverst besluttende myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Det påhviler Landsstyrelsen at indkalde til ordinær generalforsamling med angivelse af tid og
sted samt forslag til dagsorden med minimum 4 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske pr. email
og/eller brev. Det er medlemmernes eget ansvar, at sikre sig at kontaktoplysninger er
opdateret hos foreningen.

§5

Alle individuelle medlemmer og kollektive medlemmer kan stille forslag til behandling på
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generalforsamlingen. Forslag skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 14 dage forud
for generalforsamlingen. Forslag til udtalelser er undtaget fra tidsfristen.
§6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalia
Fremlæggelse af landsstyrelsens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af udvalgsberetninger
Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Behandling af indkomne forslag
Behandling af budget for det kommende år
Valghandlinger
Eventuelt

§7

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§8
stk. 2

Hvert individuelt fremmødt medlem har én stemme.
Hver lokalafdeling har én stemme per 25 medlemmer. Ved mødets åbning meddeles det
dirigenten, hvem der bærer lokalafdelingens stemmer.
Hvert kollektivt medlem har mindst én stemme og højest 10 stemmer. Stemmeantallet
afgøres af medlemmets indplacering i kontingentsystemet således:

stk. 3

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

600,1.500,3.000,5.000,
10.000,-

-

1 stemme.
2 stemmer.
4 stemmer.
6 stemmer.
10 stemmer.

Ved mødets åbning meddeles det dirigenten, hvem der bærer det kollektive medlems
stemmer.
§9
stk. 2

Afstemninger foretages ved håndsoprækning og beslutninger træffes ved almindeligt flertal
blandt de fremmødte.
Der kan på generalforsamlingen kun træffes beslutning i spørgsmål, der er optaget på
dagsordenen ved mødets åbning.

§ 10

Afstemninger vedrørende personvalg foretages skriftligt, såfremt mindst én
stemmeberettiget deltager ytrer ønske herom.

4

Ekstraordinær generalforsamling

§ 11

Stk. 3

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt mindst 2/3 af landsstyrelsen, flere end
100 individuelle medlemmer eller mindst halvdelen af de kollektive medlemmer skriftligt
fremsætter begrundet anmodning herom til landsstyrelsen.
Landsstyrelsen indkalder til skriftlig generalforsamling med minimum 4 ugers varsel med
angivelse af tid og sted samt begrundet dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 4 uger
efter, at landsstyrelsen har modtaget anmodningen.
Den ekstraordinære generalforsamling gennemføres i henhold til §§9-10.

5

Lokalafdelinger

§ 12

Foreningens medlemmer, heriblandt kollektive medlemmer med klart lokalt tilhørsforhold,
kan etablere en lokalafdeling af foreningen indenfor en af Landsstyrelsen fastsat geografisk
afgrænsning.

§ 13
Stk. 2

Lokalafdelingens øverst besluttende myndighed er den lokale generalforsamling.
Det påhviler Lokalbestyrelsen at indkalde til generalforsamlingen med mindst 14 dages
varsel med angivelse af tid og sted samt forslag til dagsorden.

§ 14

Alle medlemmer af lokalafdelingen kan stille forslag til behandling på den lokale
generalforsamling. Forslag skal være Lokalbestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage forud

stk. 2
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for den lokale generalforsamling. Forslag til udtalelser er undtaget fra tidsfristen.
§ 15

Dagsordenen for den lokale generalforsamling skal som minimum indeholde
•
•
•
•
•
•

Formalia
Fremlæggelse af lokalbestyrelsens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af årsregnskab
Behandling af indkomne forslag
Valghandlinger
Eventuelt

§ 16

Den lokale generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Beslutninger og afstemninger sker i henhold til §§8-10.

§ 17

Lokalafdelingen ledes af en Lokalbestyrelse, der udgøres af formand, kasserer samt et antal
yderligere bestyrelsesmedlemmer, valgt på den lokale generalforsamling.
Generalforsamlingen beslutter, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der kan vælges.
Lokalbestyrelsen leder lokalafdelingen efter en forretningsorden, der vedtages på det
førstkommende lokalbestyrelsesmøde efter den lokale generalforsamling.

stk. 2

6

Landsstyrelsen og sekretariatet

§ 18

Generalforsamlingen vælger en formand samt 8 yderligere medlemmer til Landsstyrelsen,
der forestår den øverste ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne, og har ansvar
for en forsvarlig organisering af foreningens samlede aktiviteter.
Landsstyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode, således at formanden og fire
yderligere medlemmer vælges i lige år og fire medlemmer vælges i ulige år.
Landsstyrelsen leder foreningen inden for rammerne af beslutninger truffet af
generalforsamlingen, jfr. § 21.

Stk. 2
stk. 3
§ 19
Stk. 2

Landsstyrelsen ansætter en landssekretær, der sammen med formanden forestår den daglige
ledelse af foreningen.
Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Socialpolitisk Forenings forhold er af
usædvanlig art eller stor betydning, jfr. § 18.

§ 20
stk. 2

Landsstyrelsen mødes normalt 6 gange årligt.
Landsstyrelsen fastsætter på sit førstkommende møde efter generalforsamlingen en
forretningsorden.

§21

Landsstyrelsen indkalder til ét årligt møde med lokalforeningernes formænd/kvinder.

8

Udvalg

§ 22
stk. 2

Landsstyrelsen nedsætter Internationalt Udvalg samt Redaktionsudvalget.
Landsstyrelsen kan henlægge opgaver til særlige udvalg, der har den bemyndigelse, som
Landsstyrelsen tillægger dem.

§ 23

Internationalt Udvalg udgøres af en formand og yderligere 3 – 7 medlemmer. Udvalget har
til opgave at løfte foreningens internationale arbejde.

§ 24
§ 25

Redaktionsudvalget udgøres af en formand og yderligere 4 – 8 medlemmer.
Internationalt Udvalg og Redaktionsudvalget arbejder i henhold til en forretningsorden, der
er godkendt af Landsstyrelsen.
Landsstyrelsen afholder minimum ét årligt fællesmøde med Internationalt Udvalg og
Redaktionsudvalget for at drøfte foreningens virke på udvalgenes områder.

stk. 2
9

Økonomi og tegningsret

3 af 4

Vedtægter for
§ 26
stk. 2

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningen yder tilskud til lokalafdelingerne i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

§ 27
Stk2
Stk3

Foreningen tegnes af formand og landssekretær i forening
I tilfælde af at formand eller landssekretær fratræder, tegnes foreningen af formand eller
landssekretær og 2 medlemmer udpeget af og blandt Landsstyrelsen, indtil der sker nyvalg
eller ny ansættelse
Landsstyrelsen beslutter forretningsorden for prokura til udvalg, jf. § 22

10

Vedtægtsændringer, ikrafttrædelsesbestemmelser og opløsning

§ 28

Til ændringer af foreningens vedtægter kræves det, at minimum 2/3 af de afgivne stemmer
på en generalforsamling er for ændringen.
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, medmindre andet besluttes
på generalforsamlingen.

Stk. 2
§ 29

stk. 2

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at minimum 2/3 af de afgivne stemmer på to
på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor spørgsmålet behandles særskilt, er for
opløsning. Generalforsamlingerne skal indkaldes særskilt og med minimum 4 ugers
mellemrum.
Ved opløsning af foreningen overføres en eventuel formue efter generalforsamlingens
beslutning til en humanitær organisation med et formål, der falder inden for Socialpolitisk
Forenings formålsbestemmelse.
Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2011 og gældende fra denne dato.
Med ændringer på generalforsamling d. 21. marts 2014.
Tiltrådt af Landsstyrelsen på Landsstyrelsesmøde d. 6. oktober 2016
Med ændringer på generalforsamlingen 10. marts 2017
Tiltrådt af Landsstyrelsen på Landsstyrelsesmøde XXX 2017
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