Vedtægter for Foreningen NORDENs kredse
§ 1 Lokalafdelingernes organisation i kredse
Stk. 1
Lokalafdelingerne er organiseret i valgkredse, der har til opgave at vælge repræsentant(er) til
landsstyrelsen. Landsstyrelsen fastlægger kredsenes afgrænsning.
Foreningen NORDENs kreds har en koordinerende funktion mellem lokalafdelingerne og
landsforeningen med henblik på at virkeliggøre foreningens formål inden for kredsens geografiske
område.
Stk. 2
Kredsen vælger hvert andet år en kredsbestyrelse som minimum består af en formand, en kasserer
og en sekretær, herudover vælges en revisor. Kredsen fastlægger i øvrigt selv sin virksomhed i
overensstemmelse med Foreningen NORDENs målsætning og strategi.
§ 2 Medlemskab
Foreningen NORDENs lokalafdelinger og Foreningen NORDENs Ungdoms lokalafdelinger inden
for kredsens geografiske område udgør kredsen.
§ 3 Kredsens generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i april
måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af de(t) pågældende
landsstyrelsesmedlem(mer) (se § 3 stk. 4), når denne/disse finder det påkrævet eller af et flertal i
kredsbestyrelsen eller, når mindst ¼ af kredsens lokalafdelinger skriftligt fremsætter ønske derom
over for kredsstyrelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 2
Kredsbestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel kredsens generalforsamling.
Stk. 3
På kredsens generalforsamling har hver lokalafdelings formand eller dennes stedfortræder samt
yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer stemmeret. Foreningen NORDENs
Ungdoms lokalafdelinger deltager i kredsens generalforsamling efter samme regel.
Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
Stk. 4
På kredsens generalforsamling vælges hvert andet år en kredsbestyrelse på mindst 3 medlemmer.
Kredsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 5
Kredsens generalforsamling vælger blandt kredsbestyrelsen et landsstyrelsesmedlem og en
personlig suppleant for denne, begge med toårigt mandat, for hver gang medlemstallet i kredsen
påbegynder 800 medlemmer (som opgjort i landsforeningens medlemstal pr. 31.12. året før).

Stk. 6
Dagsorden for kredsens generalforsamling skal omfatte flg. punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Kredsbestyrelsens beretning
Beretning fra kredsens landsstyrelsesmedlem(mer) om landsforeningens arbejde
Det reviderede regnskab
Forslag fra lokalbestyrelser
Forslag fra kredsen til Foreningen NORDENs repræsentantskab
Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen (hvert andet år)
Valg af kredsens landsstyrelsesmedlem(mer) og suppleant(er) (hvert andet år)
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsens generalforsamling, indsendes skriftligt til
kredsbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 4 Kredsbestyrelsen
Stk.1
Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter kredsens generalforsamling.
Stk. 2
Kredsbestyrelsen skal bistå og styrke lokalafdelingerne og arbejde for oprettelse af nye
lokalafdelinger, hvor dette er hensigtsmæssigt.
Stk. 3
Har en lokalafdeling ikke holdt generalforsamling, drager kredsbestyrelsen omsorg for indkaldelse.
§ 5 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes regnskab.
Kredsens regnskab revideres talmæssigt af en generalforsamlingsvalgt revisor, og forelægges
kredsens generalforsamling. Regnskabet tilsendes landsforeningen senest to uger efter
generalforsamlingen.
§ 6 Tegningsret
Kredsene tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer i forening.
§ 7 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer for kredsen kan foretages på kredsens generalforsamling med ¾ flertal af de
fremmødte. De vedtagne ændringer skal godkendes af landsstyrelsen.
§ 8 Opløsning
Kredsen kan opløses, hvis:
1. der ikke længere er lokalafdelinger i kredsens område
2. landsforeningen nedlægges, eller
3. dens eksisterende afdelinger tilknyttes en anden/andre kreds(e).

