VEDTÆGTER FOR HJÆLPEORGANISATIONEN Naya Jiwan - Nyt liv

§ 1.
Stk 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er Naya Jiwan - Nyt liv
Stk. 2.Organisationens hjemsted er altid hos den siddende formand, som er hjemmehørende i
Danmark.
§ 2.
Organisationens formål
Stk. 1. At arbejde sammen med andre, for andre og for ligeret uanset nationalitet, race, religion eller
politisk tilhørsforhold
At af hjælpe nøden i den 3. verden og styrke børn og unge menneskers viden.
At yde støtte til landsbyudvikling og økologisk jordbrug.
At støtte de fattigste grupper i befolkningen i deres bestræbelser på at forsørge sig selv med
udgangspunkt i uddannelse og hjælp til selvhjælp.
At skaffe midler til ovennævnte aktiviteter.
At sprede kendskab til nøden gennem oplysningsarbejde i Danmark.
Hjælpearbejdet er baseres på ulønnet arbejde i Danmark.
Stk. 2 Organisationens hjælpearbejde finansieres dels af indbetalinger til fadderskabsprojekter og
dels af indtægter ved forskellige arrangementer. Desuden ansøges forskellige fonde, offentlige samt
private organisationer, virksomheder og private personer. Organisationens
administrationsomkostninger dækkes af indbetalte kontingenter samt ansøgte midler til formålet.
Stk. 3. Alle der arbejder for Naya Jiwan, arbejder vederlagsfrit. Alle midler, som indkommer fra
salg, lotteri, donerede beløb, varer, varelager, inventar og andet tilhører alene Naya Jiwan.
Stk. 4. Projekter, som Naya Jiwan har kontrakt med, kan ikke overtages af andre uden Naya Jiwans
samtykke.
§ 3.
Medlemskab af organisationer
Stk. 1. Organisationen er en selvstændig organisation. Evt. optagelse i en international / national
organisation skal vedtages på generalforsamlingen.
§ 4.
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1 Enhver som kan tilslutte sig organisationens formål, kan blive medlem af organisationens
mod betaling af kontingent.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Restance
medfører udmeldelse.
Medlemskontingentet dækker kalenderåret.
§ 5.
Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Danmark og indkaldes med
mindst 3 ugers varsel på organisationens hjemmeside og ved mail.
Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag lægges ud på hjemmesiden inden
generalforsamlingen.
Stk. 3. Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har medlemmer, som har været medlem i
mindst en måned og som har betalt kontingent. Der kan ikke afgives stemmer via fuldmagt.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:


1. Valg af dirigent.



2. Valg af stemmetællere.



3. Bestyrelsens beretning.



4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Forelæggelse af næste års budget.



5. Fastsættelse af kontingent.



6. Indkomne forslag.



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.



8. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter.



9. Valg af revisor.



10. Evt.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
inden en måned, hvis mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
§ 6.
Organisationens daglige ledelse
Stk. 1. Organisationens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som består af 5 – 7 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Stk. 3. Det tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Den valgte bestyrelse
træffer beslutning om, hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer der på den stiftende generalforsamling er
valgt for to år, og hvilke 2 der er valgt for et år.
Stk. 4. Bestyrelsen leder organisationen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne
uden stemmeret.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
Stk. 6a. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens
stemme dobbelt.
Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens
forhandlinger/beslutninger.
Stk. 9. Bestyrelsen kan sammensætte udvalg med henblik på div. opgaver og arrangementer.
§ 7.
Regnskab og revision
Stk. 1. Organisationens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Årsrapporten aflægges i henhold til
årsregnskabslovens bestemmelser.
Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til den 31. december 2009.
stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bliver gennemgået på generalforsamlingen.
§ 8.
Tegningsregler Organisationen tegnes af formanden sammen med næstformanden eller kassereren.
§ 9.

Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
§ 10.
Opløsning
Stk. 1. Organisationens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje,
med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af organisationen til Enable eller et
alment velgørende eller på anden måde almennyttig formål, som er hjemmehørende i Danmark.
Samt med ændringer vedtaget af generalforsamlingen, den 24. april 2012, den 24- april
2014, den 15-4-2015, den 3-9-2016, den 25.04.2018, den 29.04.2019

