Vedtægter for Dansk Mandesamfund
FORMÅL
§1
Stk. 1 Dansk Mandesamfund arbejder for ligestilling for alle uanset køn, blandt andet ved at
engagere flere mænd i ligestillingsarbejde. Foreningen tager en menneskerettighedsbaseret
tilgang til sit arbejde.
Stk. 2 Dansk Mandesamfund er neutral i partipolitisk henseende.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
§2
Stk. 1 Alle der tilslutter sig Dansk Mandesamfunds formål, kan optages som medlem.
Stk. 2 Medlemmer af bestyrelsen kan ekskluderes af generalforsamling efter indstilling med 2/3
flertal fra bestyrelsen. Beslutningen om eksklusion kræver mindst 2/3 af de af generalforsamling
afgivne stemmer.
§3
For al stemmeafgivning og valgbarhed i Dansk Mandesamfund kræves medlemskab. Er et
medlem i restance med sit kontingent fortabes valgret og valgbarhed.
§4
Stk. 1 Udmeldelse skal ske til foreningen med en måneds varsel.
Stk. 2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder Dansk Mandesamfunds formål,
program, virksomhed eller adfærdskodeks. En enig bestyrelse skal stemme for eksklusionen.
Eksklusionen har omgående virkning. Eksklusionen kan ankes til generalforsamlingen, der
træffer den endelige beslutning. Denne beslutning på generalforsamlingen om eksklusion kræver
mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det ekskluderede medlem kan efter 2 år anmode om nyt
medlemskab af Dansk Mandesamfund.
Stk 3. Ved eksludering af et bestyrelsesmedlem kræves 2/3 af de af bestyrelsen afgivede
stemmer.
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§5
Dansk Mandesamfunds værneting er Københavns retskreds.
§6
Stk. 1 Kontingent for det kommende kalenderår fastsættes på den årlige generalforsamling.

ØKONOMI
§7
Stk. 1 Kassereren eller en økonomisk medarbejder fører regnskab over foreningens indtægter og
udgifter og forelægger det reviderede regnskab for generalforsamlingen.
Stk. 2 Regnskabet revideres af to af generalforsamling valgte revisorer. Disse vælges for to år ad
gangen på skift. Desuden vælges en revisorsuppleant hvert år.
Stk. 3 Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 5 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes et budget for det indeværende samt for det
kommende år, som forelægges generalforsamlingen til orientering.

TEGNINGSRET
§8
Stk 1. Forpersonen og kasserer er tilsammen tegningsberettigede.
Stk 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk 3. Væsentlige beslutninger, herunder køb og salg af fast ejendom skal først besluttes på
generalforsamling.

GENERALFORSAMLINGEN
§9
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
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Stk. 2 Generalforsamling afholdes én gang årligt, fortrinsvis i første kvartal, efter indkaldelse fra
bestyrelsen med mindst to måneders varsel til hvert medlem.
Stk. 3 Dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres til hvert medlem senest 5 uger før
afholdelsen.
Stk. 4 Tilmelding til generalforsamling skal ske til foreningen senest 4 uger før
generalforsamling.
§10
Stk. 1 Generalforsamlingen ledes af en eller flere dirigenter, der vælges af forsamlingen.
Stk. 2 Ethvert medlem af Dansk Mandesamfund har adgang til generalforsamlingen og har ret til
at stille forslag i henhold til §10 stk. 3, samt deltage i forhandlingerne. Alle medlemmer der ikke
er bagud med betaling af kontingent har stemmeret.
Stk. 4 Til vedtagelse af ændringer i Vedtægter for Dansk Mandesamfund kræves et flertal på 2/3
af de afgivne stemmer, se dog §10, stk. 3.
Stk. 3 En ændring af Dansk Mandesamfunds formål, jf. §1 stk 1., kræver ¾ flertal ved
generalforsamling.
Stk. 5 Til beslutning om opløsning af Dansk Mandesamfund kræves 5/6 af de afgivne stemmer.
Stk. 6 Alle øvrige afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 7 Hvis mindst 10 stemmeberettigede kræver det, skal der ske en skriftlig afstemning.
Stk. 8 Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning.
Stk. 9 Der føres beslutningsreferat af generalforsamling. Forpersonens beretning og referat
udsendes til medlemmerne.
§11
Stk. 1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent(er)
2. Forpersonens beretning
3. Udvalg og arbejdsgruppers beretninger
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4. Aflæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse af budget
8. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor
9. Eventuelt
Stk. 2 Forslag til kandidater og suppleanter til bestyrelsen skal indsendes senest 6 uger før
generalforsamlingen.
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes senest 6 uger før
generalforsamlingen og udsendes senest 2 uger før generalforsamling.
Stk. 4 Behandling af et forslag, der ikke har været fremme i overensstemmelse med ovennævnte
regler, kan foretages, såfremt 3/5 af generalforsamlingens deltagere vedtager, at en sådan
behandling kan finde sted.
§12
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, på initiativ af generalforsamling og/eller
bestyrelsen eller når det begæres skriftligt af mindst halvdelen af foreningens medlemmer eller af
foreningens revisor. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde senest 2 uger efter modtagelse af
begæringen.
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 ugers varsel direkte
til hvert medlem.

BESTYRELSEN
§13
Stk. 1 Foreningen Dansk Mandesamfund ledes i perioden mellem stiftende generalforsamling og
den derpå følgende generalforsamling af en midlertidig bestyrelse bestående af 3 personer. Ved
generalforsamling der følger det stiftende generalforsamling vil disse bestyrelsesmedlemmer
fortsætte og der vil tilføjes yderligere 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Herefter vil bestyrelsen vælges
og arbejde som anført i §8 og §9.
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Stk. 2 Efter den første generalforsamling efter den stiftende generalforsamling, vil foreningen
Dansk Mandesamfund ledes af en bestyrelse på minimum 7 personer og maksimum 9 personer.
Bestyrelsen vælges blandt valgbare medlemmer af Dansk Mandesamfund. Bestyrelsen består af:
Forperson, bestyrelsesmedlemmer og evt. kasserer. Forpersonen vælges internt af bestyrelsen for
en periode af 2 år og kan genudnævnes 2 gange herefter for en maksimal periode på 6 år.
Forpersonen kan efterfølgende ikke som udgangspunkt fortsætte i bestyrelsen som almindeligt
medlem.
Stk. 3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valg gælder for 2 år ad gangen, dog kan kun
halvdelen af bestyrelsen være på valg af gangen. Ved første valg trækkes der lod blandt
bestyrelsesmedlemmer for at bestemme hvem der er på valg.
Stk. 4 Generalforsamlingen vælger op til 3 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.
Suppleanterne indtræder efter stemmetal indtil næste generalforsamlingen, hvis et
bestyrelsesmedlem får varigt forfald.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med 1. eller 2. næstforperson efter intern beslutning.
Stk. 6 Bestyrelsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg, bestående af forperson,
næstforperson og kasserer. Hvis der alternativt er udpeget en økonomisk medarbejder, kan denne
deltage uden stemmeret.
Stk. 7 I tilfælde af varigt forfald for kassereren, udpeger bestyrelsen en kasserer frem til
førstkommende generalforsamling, dog ikke forpersonen. Alternativt kan der udpeges en
økonomisk medarbejder (med regnskabsmæssig baggrund).
Stk. 8 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der på generalforsamling foreligger besked om, hvorvidt
forperson, kasserer og bestyrelsesmedlemmer ønsker enten genvalg eller ikke genvalg.
Stk. 9 I tilfælde af varigt forfald for forperson, konstitueres næstforperson frem til næste
generalforsamling. Hvis der er to næstforpersoner, vælges den ene efter intern beslutning i
bestyrelsen.
§14
Stk. 1 Bestyrelsen behandler alle foreliggende sager og træffer afgørelser i disse under ansvar
over for generalforsamling. Bestyrelsen har til opgave at
tegne Dansk Mandesamfund over for offentligheden
være ansvarlig for gennemførelse af generalforsamling vedtagelser
sørge for, at udvalg og arbejdsgrupper er funktionsdygtige i perioden mellem
generalforsamlinger
● være ansvarlig for driften af Dansk Mandesamfunds sekretariat

●
●
●
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●
●

være ansvarlig for foreningens drift og økonomi under ansvar for generalforsamling
ansætte og afskedige personalet i sekretariatet[DRS4]

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal; i tilfælde af stemmelighed er
forpersonens stemme udslagsgivende.
Stk. 3 Der skrives beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmer i mindretal
har ret til at få tilføjet deres mening til referatet. Referatet skal underskrives af
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer der ikke var tilstede ved mødet skal skrive under
på at de har læst referatet.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
ØVRIGT
§15
Stk. 1 I tilfælde af opløsning af Dansk Mandesamfund skal et eventuelt overskud tilfalde Fonden
Livslinjen.
***
BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER

David Russel (Dec 14, 2020 18:02 GMT+1)

---------------------------------------------------David Russel, Forperson

---------------------------------------------------Christian Mogensen, Kasserer

Kevin Eienstrand (Dec 15, 2020 02:13 GMT+1)

---------------------------------------------------Kevin Eienstrand, Sekretær
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