Vedtægter for Foreningen FRIT NORDEN
revideret nov. 2017

§ 1.
Foreningens navn er FRIT NORDEN.
§ 2.
Foreningen er tværpolitisk og har som formål:
- at udbygge den folkelige solidaritet i Norden på folkestyrets grundlag
- at tage og støtte initiativer, der sigter mod øget samvirke i Norden og i den
øvrige verden, og som vil frigøre alle nordiske lande fra EU
- med ethvert lovligt middel at modvirke alle bestræbelser, der kan skade det
eksisterende og fremtidige samarbejde i Norden
§ 3.
Enhver der vedkender sig foreningens formål kan optages som medlem.
§ 4.
Foreningens øverste myndighed er årsmødet.
Det tilstræbes, at ordinært årsmøde afholdes hvert efterår.
Årsmødet indkaldes af styrelsen med mindst to ugers varsel gennem foreningens
mail-liste og hjemmeside.
-Ekstraordinært årsmøde kan med samme varsel indkaldes af styrelsen. Alle
vedtagelser og valg sker med almindeligt stemmeflerhed.
-På det ordinære årsmøde skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af ordstyrer.
2) Valg af referent.
3) Beretning fra formanden.
4) Beretning om Frit Nordens digitale blad, hjemmeside og anvendelse af sociale
medier.
5) Beretning fra sekretæren.
6) Beretning fra kassereren.
7) Forslag fra styrelsen.
8) Indkomne forslag.
9) Valg af mindst 5 medlemmer samt evt. suppleanter til styrelsen.
10) Eventuelt.
§ 5.
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaverne imellem de
valgte medlemmer.

§ 6.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 7.
Styrelsen tager initiativer til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens
formål.
§ 8.
Ind- og udmeldelser sendes til sekretæren.
§ 9.
Udelukkelse af et medlem kan kun ske på anmodning af styrelsen og efter
godkendelse på årsmødet.
§ 10.
Ændringen af disse vedtægter kan vedtages på årsmødet, når to tredjedele af de
afgivne stemmer afgives for ændringen. Ændringsforslag skal bekendtgøres
samtidig med indkaldelse til årsmødet.
§ 11.
Til en gyldig beslutning om foreningens ophør kræves tre fjerdedele af de afgivne
stemmer på et dertil indkaldt ekstraordinært årsmøde.
Samtidig med beslutningen om foreningens ophævelse skal det ekstraordinære
årsmøde træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue.
(Disse vedtægter er vedtaget på årsmødet i Frit Norden 4. november 2017
og efterfølgende godkendt af den nye styrelse for Frit Norden.)

