Vedtægter for Kvindedagen i Langå
1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Kvindedagen i Langå
Foreningens hjemsted er Randers Kommune
2. Formål
Foreningen arbejder for Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene.
Foreningen arbejder for ligestilling og ligeværd mellem kønnene og for at udbrede viden til
offentligheden om ubalancer mellem kønnene.
Foreningen arbejder for kønnenes ligelige repræsentation i det danske demokrati og for at
inspirere de folkevalgte politikere i arbejdet med ligestilling og ligeværd.
Desuden arbejder foreningen for at styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder, herunder
retten til at bestemme over egen krop i alle sammenhænge.
Det folkeoplysende arbejde sker gennem afholdelse af arrangementer om ligestilling og ligeværd
samt deltagelse i den offentlige debat.
3. Organisation
Foreningen Kvindedagen i Langås overordnede ledelse er generalforsamlingen. Den daglige
ledelse foretages af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger:
Leder
Kasserer
Revisor
Revisorsuppleant
Lederen vælges for to år ad gangen; de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel gennem foreningens egen
hjemmeside og facebookside, via e-mail eller ved annoncering i dagspressen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Lederens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag (skal fremsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen).
5. Valg
6. Eventuelt
5. Foreningen Kvindedagen i Langås bestyrelse
Lederen vælges på generalforsamlingen. Den daglige ledelse af Kvindedagen i Langå forestås af
bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstforkvinde og øvrige bestyrelsesopgaver.
Bestyrelsen udarbejder budget og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, der kan
fungere som forum for idéudvikling og aktivitetsplanlægning.
Tegningsret for foreningen har formanden.
6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, der støtter foreningens formål. Medlemskab tegnes for et år ad
gangen.
7. Kontingent/finansiering
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Foreningen søges derudover finansieret ved sponsorstøtte og bidrag fra offentlige og private
virksomheder, fonde, andre foreninger, institutioner og private personer.
8. Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen.
9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser som i §4.
Dagsorden skal motiveres.
10. Regnskab
Regnskabsåret for foreningen Kvindedagen i Langå er kalenderåret.
11. Opløsning
Opløsning af foreningen kan ske på generalforsamling eller ved indkaldelse af ekstraordinær
generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, fx
Randers Krisecenter, Mødrehjælpen eller Dansk Kvindesamfund.
Kvindedagen i Langå er stiftet d. 8. marts 2009.

Dato__________________________________________________
Formandens underskrift

Dato__________________________________________________
Kassererens underskrift

