Vedtægter for Kalaallit Røde Korsiat Landsforeningen
§ 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS-BEVÆGELSEN
Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark.
Kalaallit Røde Korsiat skal i sin virksomhed følge de love og regler, der er gældende for Røde Kors i
Danmarks tilhørsforhold til det internationale Røde Kors, for anvendelsen af Røde Kors mærket, Røde Kors
principper og Det internationale Røde Kors arbejde og mission.
Kalaallit Røde Korsiat varetager Røde Kors’ humanitære arbejde i Grønland og bidrager via Røde Kors i
Danmark til Det internationale Røde Kors arbejde.
Kalaallit Røde Korsiats symbol er teksten: ”Kalaallit Røde Korsiat” efterfulgt af et rødt kors på hvid bund,
jvf. Gældende regler for anvendelse af Røde Kors mærket.

§2. FORMÅL
Kalaallit Røde Korsiats formål er at:
•

Bistå og samarbejde med grønlandske myndigheder, der varetager humanitære samt beredskabs- og
uddannelsesmæssige opgaver.

•

Påtage sig humanitære samt beredskabs – og uddannelsesmæssige opgaver, hvor forholdene gør en
frivillig indsats ønskelig, - alene eller i samarbejde med grønlandske myndigheder, organisationer
eller foreninger.

•

Inspirere borgerne i Grønland til at tænke og handle i overensstemmelse med Røde Kors
principperne.

•

Give interesserede borgere i Grønland mulighed for gennem praktisk og humanitært arbejde at
virkeliggøre Røde Kors principperne.

•

Fremme venskab og international forståelse mellem folk på tværs af landegrænserne.

§ 3. AFDELINGEN
Stk. 1 Kalaallit Røde Kors består af lokale afdelinger. I kommuner med to eller flere afdelinger udgør disse
afdelinger en kommunekreds.
Stk. 2 Enhver der bor eller har erhvervsadresse indenfor Landsforeningen Kalaallit Røde Korsiats
geografiske område kan blive medlem af Kalaallit Røde Korsiat. Medlemmer af Kalaallit Røde Korsiat,
der midlertidigt opholder sig uden for Grønland kan efter anmodning fortsætte som passive
medlemmer og overgår til aktivt medlemskab, når de igen har adresse i Grønland. Bidragydere kan
efter anmodning registreres som medlemmer med fulde medlemsrettigheder. Kontingent for det
årlige medlemsskab fastsættes på repræsentantskabsmødet.
Stk. 3 Afdelingerne bestemmer selv deres aktiviteter inden for planer, prioriteringer, vedtægter m.v., som
fastsat af repræsentantskabet. Vedtægterne indeholder regler for afdelingens ledelse, virksomhed og
økonomi og for afdelingens forhold til andre afdelinger og til Landsbestyrelsen og til landsforeningens
sekretariat.
Stk. 4 Standardvedtægterne gælder for samtlige afdelinger i landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat, og de
kan kun ændres af repræsentantskabet med simpel majoritet.
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Stk. 5 Formand og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for perioder på to år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 6 Afdelinger kan slå sig sammen eller dele sig efter bestemmelserne herom i vedtægterne. Nye
afdelinger kan ligeledes oprettes efter bestemmelserne herom i vedtægterne.
Stk. 7 Hvis en afdelingsbestyrelse inden for Kalaallit Røde Korsiat handler i strid med de principper, Kalaallit
Røde Korsiat står for, eller hvis en afdelings bestyrelse handler i strid med repræsentantskabets
og/eller Landsbestyrelsens i disse love hjemlede anvisninger, kan Landsbestyrelsen bestemme, at den
pågældende afdelings bestyrelse ikke længere er berettiget til at benytte navnet Kalaallit Røde
Korsiat, Røde Kors-mærket og betegnelsen Røde Kors. En sådan beslutning skal indbringes for det
førstkommende repræsentantskabsmøde, hvis afgørelse, der træffes med mindst 2/3 majoritet, er
endelig.

§ 4 REPRÆSENTANTSKABET
Stk. 1 Repræsentantskabet er Kalaallit Røde Korsiats øverste myndighed.
Repræsentantskabet mødes hvert andet år i lige år. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
indkaldes, hvis Landsformanden eller præsidenten for Røde Kors i Danmark finder det nødvendigt,
eller såfremt 2/3 af lokalafdelingsformændene skriftligt stiller krav herom til landsformanden for KRK
eller præsidenten for Røde Kors i Danmark.
Stk. 2 Repræsentantskabets delegerede er:
Hver afdeling kan have 2 delegerede, hvoraf den ene repræsentant er formanden. Hvis formanden
ikke kan deltage, eller deltager i rollen som landsbestyrelsesmedlem, så træffer lokalbestyrelsen
beslutning om alternativ repræsentation.
Stemmeberettigelse: Alle i landsbestyrelsen er stemmeberettigede.
Hver afdeling har 2 stemmer, heraf har formanden den ene ret til at stemme.
Når der er deltagelse af landsbestyrelsesmedlem, som også er i en lokalbestyrelse, så er det
landsbestyrelsesmedlemmet som tildeles stemmeretten for afdelingen.
Stk. 3 Repræsentantskabet indkaldes med 3 måneders varsel af landsformanden. Rent ekstraordinært kan
repræsentantskabet indkaldes med 1 måneds varsel.
Stk. 4 Forslag, som repræsentantskabets medlemmer ønsker behandlet, herunder motiverede forslag til
Landsbestyrelsesmedlemmer, indsendes senest to måneder før repræsentantskabsmødet til
Landsformanden.
Stk. 5 Senest en måned før repræsentantskabsmødet udsender formanden følgende til
repræsentantskabets medlemmer:
Dagsorden med nedenstående bilag:
a. Forslag, som er indsendt af repræsentantskabets medlemmer, jf. stk. 4,
b. Landsbestyrelsens forslag og
c. Det øvrige materiale, som er fornødent til behandling af punkterne på dagsordenen.
Stk. 6 Repræsentantskabets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved afstemning har hvert
medlem af repræsentantskabet én stemme. Ved personvalg kan forlanges skriftlig afstemning.
Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 7 Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede delegerede har stemt for
vedtægtsforslaget. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ved ændringer i vedtægterne for
Kalaallit Røde Korsiat: § 1, § 2, § 4.7 og § 9 kræves Røde Kors Danmarks Hovedbestyrelses
godkendelse.
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Stk. 8 Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af Landsbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne 2 år.
3) Godkendelse af regnskabet.
4) Fastsættelsen af kontingent for de kommende 2 år.
5) Fastsættelse af lokalafdelingernes bidrag til landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat for de kommende
2 år.
6) Indkomne forslag.
7) Godkendelse af landsforeningens virksomhed for de kommende 2 år.
8) Godkendelse af budgettet for de kommende 2 år.
9) Valg af Landsbestyrelse:
a. Formand
b. Næstformand
c. 2 Landsbestyrelsesmedlemmer
d. Kasserer
e. 2 suppleanter
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

Stk. 9 Valgbar er enhver, der er myndig og aktivt medlem af Kalaallit Røde Korsiat.
Stk.10 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med repræsentantskabsmøderne afholdes af Kalaallit Røde
Korsiat.

§ 5. LANDSBESTYRELSEN
Stk. 1 Landsbestyrelsen har imellem repræsentantskabsmøderne ansvaret for og den overordnede ledelse
af Kalaallit Røde Kors’ virksomhed.
Stk. 2 Landsbestyrelsen består af:
a. Formanden.
b. Næstformanden.
c. Kassereren.
d. To medlemmer.
Stk. 3 Medlemmer af Landsbestyrelsen skal være bosat i Grønland
Stk. 4 Medlemmer af Landsbestyrelsen vælges for fire år ad gangen. På hvert repræsentantskabsmøde er
to henholdsvis tre af de under stk. 2 a-d nævnte medlemmer på valg. Formanden og kassereren bør
ikke være på valg samtidig.
Stk. 5 Repræsentantskabet vælger to suppleanter til Landsbestyrelsen. Suppleanterne vælges for to år ad
gangen.
Stk. 6 Landsbestyrelsen kan yderligere supplere sig med højst 2 medlemmer i tilfælde af, at de valgte
suppleanter ikke er tilstrækkelige ved bestyrelsesmedlemmers forfald. Dette kan ske skriftligt ved at
en kandidatliste udsendes til afdelingerne til skriftlig afstemning pr. mail. Fristen for afgivning af
stemmer skal være mindst 4 uger. I øvrigt finder § 4, stk. 2, 5 og 6 anvendelse med de fornødne
tilpasninger.
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Stk. 7 Landsbestyrelsen fastsætter landsforeningens årsbudget på grundlag af:
a. De af repræsentantskabet godkendte planer og prioriteringer af aktiviteterne.
b. Repræsentantskabets beslutning om landsforeningens andel af afdelingers nettoindtægter.
c. Repræsentantskabets beslutning om afdelingers overskydende driftsformue.
d. Det af repræsentantskabet fastsatte medlemskontingent.
Stk. 8 Landsbestyrelsen kan etablere et lønnet sekretariat til at forestå den daglige administration.
Stk. 9 Udgifterne ved Landsbestyrelsens arbejde afholdes af Kalaallit Røde Korsiat.
Stk. 10 Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til støtte for sit
arbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden samt yderligere
to bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 6. FORMANDEN
Stk. 1 Formanden repræsenterer Kalaallit Røde Korsiat internationalt og nationalt.
Stk. 2 Formanden:
• Leder Landsbestyrelsens møder,
• Fører på Landsbestyrelsens vegne det overordnede tilsyn med foreningens administration og
virksomhed og
• Har ansvaret for, at repræsentantskabet og Landsbestyrelsen holdes underrettet om foreningens
forhold.
§ 7. FRIVILLIGHED
Hverv som valgt medlem af Landsbestyrelsen, bestyrelser, udvalg eller arbejdsgrupper inden for Kalaallit
Røde Korsiat er ulønnet.
Frivillige er gennem kollektiv forsikring ansvarsforsikret. Lokalafdelingerne har ansvar for at frivilligaftaler
sendes underskrevet til registrering på landskontoret.
§ 8. TEGNINGSRET
Stk. 1 Kalaallit Røde Korsiat tegnes af Landsbestyrelsen.
Stk. 2 Landsbestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 9. REVISION
Kalaallit Røde Korsiats regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet revideres af den
af repræsentantskabet valgte revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret. Denne revision skal
tillige være kritisk.

§ 10. LANDSFORENINGENS ØKONOMI
Som bidrag til landsforeningens udgifter indsender afdelingerne 30% af de nettobeløb, afdelingen har
modtaget gennem Røde Kors Dagen, genbrugsaktiviteter og andre indtægtsgivende aktiviteter, arv, tilskud
m.m. Afdelingerne har dog ret til at beholde beløb, der er skænket den enkelte afdeling til et nærmere
fastsat lokalt formål.
Stk. 2. Ved nettobeløb forstås indtægter ved aktiviteten fratrukket alle relevante udgifter i forbindelse med
pågældende indtægtsgivende aktivitet.
Stk. 3. Medlemskontingent betales direkte til landskontoret, som årligt refunderet de 50 % til afdelingen
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Stk. 4. Beløbet indsendes til landsforeningen inden for en af landsforeningen fastsat frist.
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§ 11 SAMARBEJDET MED RØDE KORS I DANMARK
Samarbejdet mellem Røde Kors i Danmark og Kalaallit Røde Korsiat fastlægges i en samarbejdsaftale
mellem præsidenten for Røde Kors i Danmark og landsformanden for Kalaallit Røde Korsiat.

§ 12 OPHØR AF KALAALLIT RØDE KORSIAT
Ophør af Kalaallit Røde Korsiat kan kun ske ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, med det ene
punkt på dagsordenen.
Mindst 75 % af lokalafdelingerne skal være repræsenteret.
Forslag om ophævelse, skal for at være gyldig, vedtages af 75 % af stemmerne.
Såfremt det ikke er muligt at samle 75 % af lokalafdelingerne til repræsentantskabsmødet, skal forslaget
sendes til lokalafdelingerne for skriftlig afstemning, senest 30 dage efter at forslaget blev fremlagt på
repræsentantskabsmødet.
Resultatet heraf afgøres ved simpelt flertal blandt afgivne stemmer.
Hver afdeling har 2 stemmer.
Ved lige mange for og imod stemmer bortfalder forslaget.
Såfremt Kalaallit Røde Korsiat ophører med at eksistere, tilfalder aktiverne Røde Kors i Danmark der
forpligtes til at anvende disse til humanitært arbejde, fortrinsvis i Grønland.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 21.10.18

Christina Tønder Bell
Landsformand
Kalaallit Røde Korsiat

