Vedtægter for
SisterPower International
§1 Foreningens navn
§1 Foreningens navn er SisterPower International

§2 Foreningens stiftelse og hjemsted
§2 Foreningen et stiftet d. 13 januar 2020 og har hjemsted i København

§3 Foreningens formål
§3 at drive almennyttig virksomhed og gennem investorer, donationer, sponsorater, varesalg og øvrigt
indsamlede midler at skabe fysisk, seksuel, følelsesmæssig,mental, spirituel og økonomisk sikkerhed for
kvinder. Dette uafhængig af alder, race og religion og skal ske ved at give dem omsorg og adgang til
netværk, traumebehandling, følelsemæssig og økonomisk støtte, juridisk hjælp, uddannelse, faglige
færdigheder og muligheder for selvforsørgelse samt at beskytte deres ret til som menneske at blive
behandlet lige i værdighed og rettigheder.
Herunder at mobilisere sikkerhedsnetværk af kvinder som støtter kvinder i lokalsamfund over hele
verden, hvor kvinder er særligt sårbare og mest udsatte i forhold til fysisk og seksuel vold, afbrændinger
og andre farlige overgreb og krænkelser
At skabe økonomisk og følelsesmæssig sikkerhed til at understøtte selvstændiggørelsesprocessen og
opnå reel og bæredygtig empowerment af kvinderne
At styrke kvinder position i lokalsamfund til at skabe mere ligestilling, ligeværdighed og harmoni med
flere muligheder og mere håb for en bedre fremtid for kvinderne selv, deres børn og familier i øvrigt
At skabe partnerskaber på globalt plan med andre NGOer og aktører med formål at arbejde sammen om
og for det samme formål
SisterPower International er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

§4 Medlemskab
4.1 Alle personer og virksomheder, som går ind for foreningens formål og ønsker at støtte op om dette,
kan blive ordinært medlem, støttemedlem eller bidragsyder på anden vis.
Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og betalt.
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4.2 Støttemedlemmer er medlemmer, som ønsker en fast tilknytning til SisterPower International uden
samtidig at have de rettigheder, som et ordinært medlemskab giver.
4.3 Andre bidragsydere er mennesker og virksomheder, som ønsker uforpligtende og ad hoc at støtte op
om SisterPower International uden samtidig at have de rettigheder, som et ordinært medlemskab giver.
4.4 Indmeldelse sker gennem elektronisk registrering på foreningens hjemmeside Sisterpower.org
4.5 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Sisterpower internationals mail med virkning fra
udgangen af den betalte kontingentperiode og sker uden refusion for den resterende periode.
4.6 Manglende rettidig betaling af kontingent betragtes som udmelding af foreningen
4.7 Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Beløbet fastsættes hvert år af
generalforsamlingen og opkræves elektronisk på en af bestyrelsen nærmere fastsat dato. Der betales
fuldt kontingent uanset tidspunktet for indmeldelse.
4.8 Bestyrelsen kan på ethvert givent tidspunkt ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens
formål, ikke opfylder sine medlemsforpligtelser eller hvis adfærd, holdninger og handlinger ikke er i
overensstemmelse med foreningens værdier, etik, visioner og formål.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned.
Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling.
Indkaldelsen sker elektronisk via e-mail, nyhedsbrev, hjemmeside og med annoncering på sociale
medier.
5.3 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen elektronisk senest
4 uger før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 14 dage før.
Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder forud for udgangen af
marts måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Forslag offentliggøres via foreningens hjemmeside.
5.4 Alle fremmødte ordinære medlemmer har stemmeret ved fremvisning af kvittering for betalt
kontingent. Der kan stemmes med fuldmagt for maksimalt 1 medlem mere end en selv.
5.5 Støttemedlemmer og andre bidragsydere har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning ved kampvalg
eller hvis dirigenten bestemmer det samt hvis et overvejende flertal af medlemmerne på
generalforsamlingen ønsker dette.
5.7 Den ordinære generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Evt.

5.8 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten og alle bestyrelsesmedlemmer

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 33% af medlemmerne fremsætter skriftlig
anmodning om det til formanden.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af
begæringen og med minimum 14 dages varsling. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.

§7 Bestyrelsen
7.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen bestående af mellem 3 – 6 medlemmer samt
eventuelt 1 suppleant. Suppleanten kan deltage ved bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
Nye bestyrelsesmedlemmer bliver indstillet til posten af stifter og siddende bestyrelse pga. særlige
kompetencer, kvalifikationer og ressourcer til at kunne bestride posten i forhold til at lede en
international NGO af denne karakter. Det er generalforsamlingen som godkender indstillingen af de
enkelte personer og dermed vælger den endelige sammensætning af bestyrelsen.
7.2 Valg til bestyrelse kan kun godkendes af generalforsamlingen, hvis man vedkender sig at ville arbejde
i overensstemmelse med organisationens formål, værdier, etik og visioner formuleret af stifter ved
organisationens start.
7.3. Såfremt man bliver valgt og modarbejder organisationes formål, værdier, etik og visioner kan man
med øjeblikkelig varsel ekskluderes af den øvrige bestyrelse såfremt den øvrige bestyrelse er enig. Ellers
skal spørgsmålet om eksklusion godkendes på generalforsamlingen.
7.4 Bestyrelsen vælges for 3 år og kan genvælges. Der er min. 1 medlem på valg hvert år
med undtalgelse af foreningens stifter Rikke Ludvigsen, som er permanent medlem.
7.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder vil generalforsamlingen vil bestyrelsen supplere sig selv og
valget skal godkendes på næstkommende generalforsamling.
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7.6 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, forretningsordenen
og generalforsamlingens beslutninger.
7.7 Bestyrelsen konstitueres på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden indkalder
til og leder møderne og referant vælges på møderne.
7.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder og fordeler opgaverne mellem sig til bedst
varetagelse af foreningens interesser. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse
af konkrete afgrænsede opgaver samt Advisory board til brug for at udvikle foreningen. Arbejdsgrupper
og Advisory board har ikke beslutningskompetence men har kun en rådgivende funktion overfor
bestyrelsen.
7.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed har formandens stemme afgørende betydning.
7.10 Bestyrelsen mødes minimum 4 gange om året enten fysisk eller gennem en sikker digital løsning
7.11 Bestyrelsen kan ansætte en generalsekretær til varetagelse af foreningens daglige ledelse.
Ansættelsesvilkårene kan fastsættes af bestyrelsen, men skal minimum være i overensstemmelse med
overenskomsterne for de pågældende ansættelser
7.12 En eventuel generalsektretær kan være medlem af bestyrelsen, men kan ikke være også være
formand for bestyrelsen.
7.13 Bestyrelsen kan ansætte lønnede eller ulønnede personer eller virksomheder til varetagelse af
løbende eller enkeltstående opgaver.
7.14 Bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorarer til bestyrelsesmedlemmer for påtagelse af et
særligt ansvar eller løsningen af særlige arbejdsopgaver forbundet med foreningens virke.
7.15 Bestyrelsen kan beslutte, at der tegnes ansvarsforsikring.

§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)
8.2 Regnskabet føres af en udpeget ansvarlig og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter, en
status og et budget for det kommende år. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet og skal
godkendes og underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt udarbejdes og revideres af den
af generalforsamlingen valgte revisor.
8.4 Regnskabet skal sendes ud til alle medlemmer med indkaldelsen til generalforsamlingen
8.5 Foreningens formue skal forvaltes forsvarligt via et anerkendt pengeinstitut med de nødvendige
forsikringer mod netbanksvindel osv.
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§9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller formanden i forening med
generalsekretæren, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan
uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer, en generalsektrær eller nedsatte
arbejdsgrupper med tydelig vedtagelse af maksimalt beløb, som føres til referat til senere brug for
dokumentation.
9.2 Ved optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom eller donationer til andre organisationer skal hele
bestyrelsen underskrive aftalen.
9.3 Overførsler til foreningens vedtagne projekter kan overføres via netbank, paypal eller kreditkort af
formanden i forening med et bestyrelsesmedlem
9.4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser, der påhviler foreningen

§10 Vedtægtsændringer
§10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når
forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
§10.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på

§11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes
med mindst en måneds mellemrum og hvor den ene skal være ordinær.
11.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte
formål eller til tilsvarende almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formueln
træffes af den opløsende generalforsamling.
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