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VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling 
 

Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 

 

§ 1 Foreningens navn 
 
Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet 
foreningen). 
 
 
§ 2 Foreningens formål 
 
Stk. 1 Foreningen er den danske afdeling af Amnesty International og arbejder for 
menneskerettighederne i henhold til vedtægterne for den internationale organisation 
"Amnesty International" (i det følgende kaldet AI). AI's vision, mission og kerneværdier skal 
i hovedbestyrelsens danske oversættelse være vedhæftet foreningens vedtægter. 
 
Stk. 2 Foreningen kan samarbejde med andre organisationer efter de retningslinier, som 
fastsættes af AI. 
 
Stk. 3 Foreningen kan ikke indtage partipolitiske eller religiøse standpunkter. Det samme 
gælder dens medlemmer på foreningens vegne. 
 
Stk. 4 De arbejdsmetoder, som anvendes af foreningen, dens medlemmer og grupper, skal 
være i overensstemmelse med de retningslinier, der til enhver tid fastsættes af AI. 
 
 
§ 3 Medlemskab 
 
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål. 
 
Stk. 2 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod dens 
formål og retningslinier på en sådan måde, at det kan skade tilliden til foreningen. 
Beslutning om eksklusion træffes af hovedbestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet. 
Et ekskluderet medlem kan inden for en frist af en måned efter at have modtaget 
meddelelsen forlange, at eksklusionen forelægges førstkommende landsmøde, der da 
træffer den endelige afgørelse. Indbringelsen af spørgsmålet for landsmødet har ikke 
opsættende virkning. 
 
Stk. 3 Hovedbestyrelsen fastsætter regler om sletning af medlemmer, der er i 
kontingentrestance. 
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§ 4 Landsmøde 
 
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2 Det ordinære landsmøde afholdes hvert år i april eller maj måned. 
 
Stk. 3 Landsmødet kan fastsætte sin forretningsorden, der kan indeholde bestemmelser om 
fremgangsmåder ved valg. 
 
 
§ 5 
 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet i februar måned via foreningens 
medlemsblad (fysisk eller elektronisk) og via foreningens hjemmeside. 
 
Stk. 2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referenter. 
3. Hovedbestyrelsens beretning. 
4. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår. 
5. Beslutning om nedsættelse af arbejdsgrupper på landsmødet. 
6. Temaer til eller rapportering fra Den Internationale Generalforsamling  
 (ICM - International Council Meeting) 
7. Orientering om hovedbestyrelsens planer og budget for det indeværende kalenderår. 
8. Fastlæggelse af kontingent. 
9. Behandling af forslag. 
10. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen. 
11. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen. 
12. Valg af statsautoriseret revisor  
13. Valg af Fundraising- og Økonomiudvalg 
14. Tidspunkt for næste års ordinære landsmøde. 
15. Eventuelt. 
 
Stk. 3 Forslag til ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen skal være 
sekretariatet i hænde senest d. 20 januar, og skal være beskrevet i indkaldelsen til 
landsmødet. Øvrige forslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 mdr. forud for 
landsmødet. 
 
Stk. 4 Forslag af særligt hastende karakter - dog ikke forslag til vedtægtsændringer - kan 
forelægges til drøftelse og beslutning på landsmødet, såfremt landsmødet godkender dette, 
uanset at 2 mdrs. fristen ikke er overholdt. Sådanne forslag skal senest foreligge ved 
landsmødets åbning. 
 
Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan forud for eller i løbet af landsmødet fremsætte forslag til 
landsmødeudtalelse. 
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Stk. 6 Landsmødet træffer bestemmelser om eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper til 
behandling af indkomne forslag.  
 
Stk. 7 Hovedbestyrelsen udsender senest 4 uger før landsmødets afholdelse det materiale, 
der skal behandles på mødet, til de indtil da tilmeldte medlemmer. Andre medlemmer kan 
ved henvendelse til sekretariatet få materialet tilsendt. 
 
 
§ 6 
 
Stk. 1 Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet. Medlemmer har stemmeret på 
landsmødet, hvis de har været medlemmer i 6 mdr. forud for landsmødet. 
 
Stk. 2 Der kan kræves dokumentation for medlemskab som betingelse for adgang til og 
stemmeret på landsmødet. Krav herom kan fremsættes af dirigenten, hovedbestyrelsen eller 
mindst 1/3 af de tilstedeværende deltagere i landsmødet. 
 
Stk. 3 Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde på landsmødet eller fuldmagt (via e-
mail eller pr. brev) til et andet stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog stemme pr. 
fuldmagt for flere end 4 medlemmer. Stemmeafgivning ved fuldmagt er betinget af, at 
fuldmagten er modtaget af sekretariatet senest kl. 16 otte dage før landsmødets afholdelse. 
 
 
§ 7 
 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinært landsmøde, såfremt dette kræves af: 
a) 4 medlemmer af hovedbestyrelsen eller 
b) 1% af foreningens medlemmer. 
Anmodningen skal være skriftlig, motiveret og angive dagsorden. 
 
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde sker ved meddelelse i foreningens 
medlemsblad. 
Indkaldelsesvarslet til et ekstraordinært landsmøde er mindst 2 uger og højst 14 uger. 
 
Stk. 3 Bestemmelserne om stemmeafgivning på det ordinære landsmøde jævnfør § 6, er 
også gældende for et ekstraordinært landsmøde. Dog er stemmeret og afgivelse af stemme 
ved fuldmagt ikke betinget af forudgående tilmelding eller indsendelse af fuldmagt. 
 
 
§ 8 
 
Stk. 1 Det fuldstændige referat fra landsmødet sendes til deltagerne senest 6 uger efter 
landsmødets afholdelse. Foreningens øvrige medlemmer kan rekvirere referatet fra 
sekretariatet. 
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Stk. 2 De vigtigste beslutninger og begivenheder på landsmødet bringes i foreningens blad 
ved førstkommende lejlighed dog senest 3 mdr. efter landsmødets afholdelse. 
 
 
§ 9 Hovedbestyrelse 
 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen, der varetager foreningens almindelige ledelse, består af 7 
medlemmer, som vælges af landsmødet. Landsmødet vælger en suppleant. 
Såvel hovedbestyrelsesmedlemmer som suppleant skal have været medlemmer af 
foreningen i mindst 6 mdr. op til valget. 
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der afgår 4 
medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Suppleanten vælges dog for en 1-årig 
periode. 
 
Stk. 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer kan genvælges, men kan højst være medlem af 
hovedbestyrelsen i en sammenhængende periode på 6 år. De kan vælges på ny, når de 
herefter har været ude af hovedbestyrelsen i 2 år. 
 
Stk. 4 En person, der varetager et lønnet hverv i foreningen, kan ikke vælges til 
hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 5 En person, der har været ansat i en ledende stilling i foreningen, kan i en periode på 
to år efter sin fratrædelse ikke vælges til hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 6 Et tidligere medlem af hovedbestyrelsen kan i en periode på to år efter 
medlemskabet af hovedbestyrelsen ikke ansættes i en ledende stilling i foreningen. 
 
 
§ 10 
 
Stk.1 Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med 
foreningens formålsparagraf og de af landsmødet trufne beslutninger. 
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en 
kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. 
 
 
§ 11 
 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsesmøder afholdes efter hovedbestyrelsens nærmere beslutning. Dog 
kan formanden eller 3 hovedbestyrelsesmedlemmer indkalde til hovedbestyrelsesmøde med 
mindst 10 dages varsel. 
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Stk. 3 Hovedbestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
 
§ 12 Sekretariatet  
 
Stk. 1 Til støtte for foreningens arbejde oprettes et sekretariat ledet af en generalsekretær, 
som er ansat af hovedbestyrelsen. Generalsekretæren ansætter det personale, der er 
nødvendigt for at løse sekretariatets arbejdsopgaver.  
 
Stk. 2 Sekretariatets arbejdsopgaver og omfanget af disse fastsættes af hovedbestyrelsen. 
 
 
§ 13 Aktivisme 
 
Stk. 1 Foreningen understøtter, at frivillige personer (aktive) landet over har mulighed for 
ulønnet at arbejde for menneskerettighederne (aktivisme). 
 
Stk. 2 Formålet med aktivismen er at arbejde for foreningens formål (jf. § 2 Stk. 1), 
herunder at øge synligheden af foreningens arbejde og at engagere befolkningen i 
indsatsen. 
 
Stk. 3 For udvalgte aktivitetsformer kan hovedbestyrelsen beslutte, at aktive ikke behøver at 
være medlemmer af foreningen.  
 
 
§ 14 Aktives arbejde 
 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for aktivismen efter samråd med de 
aktive. 
 
Stk. 2 Foreningens aktive arbejder enten: 
1) i grupperinger eller 
2) individuelt 
 
Stk. 3 Det aktive arbejde udføres i overensstemmelse med AI's vedtægter, foreningens 
vedtægter og de af hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer.  
 
Stk. 4 En gruppering, der handler i strid med § 14 Stk. 3, kan opløses af hovedbestyrelsen. 
En lukket gruppering kan inden for en frist af en måned efter at have modtaget 
meddelelsen forlange, at lukningen forelægges førstkommende landsmøde, der da træffer 
den endelige afgørelse. Indbringelsen af spørgsmålet for landsmødet har ikke opsættende 
virkning. 
 
 



 
 

6 

§ 15 Regnskabsår 
 
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret 
revisor valgt af landsmødet. Regnskabet påtegnes af et Fundraising- og Økonomiudvalg. 
Udvalget består af syv medlemmer. Fire af udvalgets medlemmer vælges af landsmødet, 
mens to udpeges af hovedbestyrelsen, og kassereren er født medlem. 
Hovedbestyrelsen fastsætter udvalgets forretningsorden. 
 
Stk. 2 Udvalgets medlemmer vælges for to år ad gangen. Ved hvert landsmøde er to af 
udvalgets medlemmer på valg. 
 
 
§ 16 Kontingent 
 
Stk. 1 Foreningens medlemmer betaler kontingent, som fastsættes af landsmødet 
 
 
§ 17 Tegningsregler 
 
Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 medlemmer af hovedbestyrelsen i 
forening. Hovedbestyrelsen kan dog meddele prokura. 
 
 
§ 18 Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1 Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan vedtages på et ordinært 
landsmøde med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer, herunder blanke stemmer. 
 
Stk. 2 Beslutning om opløsning af foreningen er kun gyldig, når forslag herom er vedtaget 
på et ordinært landsmøde og stadfæstet på det først efterfølgende landsmøde; i begge 
tilfælde med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer, herunder blanke. I tilfælde af 
opløsning skal foreningens formue tilfalde Dignity – Dansk Institut mod Tortur. Skulle 
denne organisation ikke bestå på tidspunktet for foreningens opløsning, skal formuen 
anvendes til humanitært arbejde udført af en anden dansk organisation efter bestemmelse 
af Institut for Menneskerettigheder eller tilsvarende organisation, såfremt denne 
organisation ikke måtte eksistere på tidspunktet for organisationens opløsning. 
 
 

Vedtaget den 12. juni 1982 og stadfæstet den 13. november 1982 med ændringer pr. 21. 

april 1985, 20. april 1986, 16. april 1989, 26. april 1992, 25. april 1993, 8. maj 1994, 

7. maj 1995, 3. maj 1998, 25. april 1999, 7. maj 2000, 6. maj 2001, 4. maj 2003, 25. 

april 2004, 30. april 2006, 27. april 2008 og 5. maj 2013. 

 


