Vedtægter
for
Foreningen Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
The Danish Helsinki Committee for Human Rights

§1
Foreningens navn er ”Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder” hhv. ”The
Danish Helsinki Committee for Human Rights”. Foreningens hjemsted er København.
§2
Foreningens formål er at virke for, at de principper efterleves, der indeholdes i den i
Helsingfors den 1. august 1975 undertegnede Slutakt fra Konferencen om Sikkerhed og
Samarbejde i Europa, ”Helsingforsaftalen”, samt de vedtagelser, der senere er blevet til
under opfølgningen af Helsingforsaftalen, ”CSCE-processen1”, og som vedrører
demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andre humanitære forhold, ”den
menneskelige dimension”. Foreningen skal endvidere oplyse den danske offentlighed om
udviklingen indenfor foreningens virkefelt.
§ 32
Som medlem kan optages såvel personer som institutioner, selskaber, firmaer, fonde og
organisationer, der kan tiltræde foreningens formål.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der modvirker foreningens formål. Et udelukket
medlem har ret til at få bestyrelsens beslutning prøvet af generalforsamlingen.
Medlemmerne kan ikke uden bestyrelsens samtykke udtale sig eller optræde offentligt på
komitéens 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.

1

Conference on Security and Cooperation in Europe. På topmødet i Budapest I 1994 tog CSCE
navneforandring til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).
2
Den hidtidige § 3: ”Foreningen er tilsluttet The International Helsinki Federation for Human Rights, der har
sæde i Wien.” er ophævet ved generalforsamlingen 2008, da Den Internationale Helsinki-Føderation er
opløst.
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Et medlemskab slettes, når medlemmet har pådraget sig en restance på 1 år og derover
efter første påkrav.
§43
Æresmedlemmer
En person, der efter bestyrelsens opfattelse igennem længere tid har ydet en særlig indsats
for komitéens arbejde, kan af foreningens generalforsamling udnævnes til Æresmedlem af
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder.
Beslutning om udnævnelse af et Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de på
en generalforsamling fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, efter indstilling fra
bestyrelsen.
§5
Foreningens virksomhed varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af den
ordinære generalforsamling
Formanden vælges for 2 år ad gangen.
De øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg hvert år.
Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine
medlemmer næstformand og kasserer.
Hvis et medlem af bestyrelsen fratræder indenfor sin valgperiode, kan den resterende
bestyrelse udpege en suppleant, hvis medlemskab af bestyrelsen skal forelægges ved næste
ordinære generalforsamling.
Den, der indtræder i bestyrelsen som stedfortræder for et medlem, der er udtrådt før
udløbet af sin valgperiode, får sæde i bestyrelsen indtil udløbet af forgængerens
valgperiode. Er den pågældende stedfortræder for et bestyrelsesmedlem, der har orlov,
ophører stedfortræderens medlemskab af bestyrelsen ved orlovens ophør.4
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 4 gange pr. år.

§6
3
4

Indført ved generalforsamlingen den 29. maj 2008
Indført ved generalforsamlingen den 29. maj 2007.
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Bestyrelsen bistås af en rådgivende gruppe på højest 40 medlemmer.
Denne skal give bestyrelsen råd med hensyn til komiteens virke og til finansiering af dens
aktiviteter. Medlemmerne kan genvælges og generalforsamlingen vælger nye medlemmer
til den rådgivende gruppe i stedet for de medlemmer, der er fratrådt i årets løb.
Bestyrelsen bør tilstræbe en sammenkaldelse af den rådgivende gruppe mindst en gang
årligt.
§7
Formanden er ansvarlig for foreningens daglige virke, assisteret af et sekretariat af
frivillige medarbejdere.
§8
Bestyrelsens formand indkalder (pr. post eller e-mail) hvert år med 4 ugers varsel til
ordinær generalforsamling, der afholdes inden udgangen af maj måned, med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og decharge
4. Fastsættelse af kontingentets størrelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til ledigtblevne pladser i den rådgivende gruppe
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne til medlemmer af bestyrelsen eller til den rådgivende gruppe
samt øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen,
medmindre andet fastsættes i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag om ændring af foreningens vedtægter kan vedtages med 2/3 flertal af de
fremmødte på generalforsamlingen, når forslag herom, senest 2 uger forinden, har været
udsendt til foreningens medlemmer.
§9
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens beslutning eller, når mindst
20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med forslag til dagsorden. Indkaldelse
med 14 dages varsel skal i så fald ske senest 14 dage efter, at begæringen er bestyrelsen i
hænde.
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§ 10
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
§ 11
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med
kassereren.
§ 12
Foreningens regnskaber revideres af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede
eller registrerede revisor.
§ 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 14
Beslutning om foreningens opløsning træffes med 2/3 flertal af foreningens fremmødte
medlemmer på en generalforsamling, når forslag herom senest 3 uger forinden har været
udsendt til foreningens medlemmer. Foreningens formue vil derefter være at overdrage til
en eller flere af generalforsamlingen udpegede institutioner, der udfører humanitært
arbejde.
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