Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974

§1

Navn og formål:
stk. 1

Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK’ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT ”Inuit”.
Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid siddende
formands hjemkommune i Danmark.

stk. 2

Fællesforeningen ”Inuit” består af grønlandske lokalforeninger og har
følgende formål:
- at støtte medlemsforeninger til større selvstændighed og at styrke
samarbejdet
- at anspore medlemmerne til at bevare de grønlandske traditioner ved
hjælp af sammenkomster og foredrag med formål at bevare det
grønlandske sprog skal det bruges som hovedsprog ved forsamlinger,
møder og generalforsamlinger, hvis alle forlanger det.
- for at bevare de gamle grønlandske traditioner skal Fællesforeningen
arrangere f.eks. følgende:
- TUSARIARLÍNGÔK’ – sangkonkurrence
- NÂPEK’ ATIGÎNEQ – sports- og kulturstævne
JULEHILSEN til Grønland (radio, video) med formål at styrke
sammenholdet mellem herboende grønlændere og andre med
interesse for Grønland. Derved kan man endvidere styrke
forbindelsen til Grønland.

§2

Medlemmer:
stk. 1

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter
ikke strider imod Fællesforeningens formål.

stk. 2

Optagelse som medlem sker ved skriftlig henvendelse til Fællesforeningens
formand vedlagt foreningens formål, vedtægter samt antallet af medlemmer.
Formanden skal sørge for, at ansøgningen kommer til behandling ved
førstkommende generalforsamling.

stk. 3

Medlemskontingent kan kun fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingent er gældende for det følgende regnskabsår.
Kontingent følger foreningens regnskabsår.
Kontingent forfalder pr. 1. januar, og skal være betalt senest til generalforsamlingen.

stk. 4

Medlemsforeningerne hæfter kun med deres årskontingent.

stk. 5

Medlemsforeningerne skal hvert år senest 1. april tilsende sekretariatet
deres årsregnskab, som skal være underskrevet af revisor, og som er
godkendt af generalforsamlingen, samt opgivelse af deres medlemstal.

stk. 6

I tilfælde af at medlemsforeninger ikke har betalt deres kontingent ved
årets udgang heller ikke nåede at betale til generalforsamlingen, vil deres
tilskud tilfalde Fællesforeningen. Dog skal der undersøges grundigt, om de
fortsat ønsker medlemskabet.

stk. 7

Udmeldelse skal ske skriftligt til Fællesforeningen.
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§3

§4

Generalforsamling:
stk. 1

Fællesforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes
1 gang årligt, inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel med fremsendelse af
motiveret dagsorden, samt materiale i tilknytning hertil.
Forslag til behandling fra medlemsforeninger skal være hos formanden
6 uger før generalforsamlingen.

stk. 2

Adgang til og taleret i generalforsamlingen har alle medlemsforeningers
medlemmer. Stemmeret har kun medlemsforeningernes repræsentanter,
forudsat at medlemsforeningen har betalt årskontingent inden generalforsamlingen.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemsforeningers medlemmer.

stk. 3

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
1.
Valg af dirigent og 2 referenter (1 på dansk og 1 på grønlandsk)
2.
Formanden aflægger årsberetning
3.
Kassereren fremlægger revideret regnskab
4.
Behandling af indkomne forslag fra medlemsforeningerne
5.
Eventuelle ansøgninger om medlemskab af Fællesforeningen
6.
Fastsættelse af kontingent
7.
Forslag til budget til godkendelse
8.
Valg af bestyrelse:
1.
Formand (ulige år)
Kasserer (lige år)
2.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer:
Vælges for 2 år
(2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (2018), derefter 2 år
(3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år / 2020-2022) o.s.v.
2 suppleanter - Vælges for 1 år
3.
Valg af revisorer:
Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant.
9.
Eventuelt.

Ekstra ordinær generalforsamling:
Dette kan ske, når 2/3 af medlemsforeningerne kræver det.
I særlige tilfælde er det hovedbestyrelsen som afgør dette.
Indkaldelse skal ske ved fremsendelse af motiveret dagsorden samt materiale med
tilknytning hertil med 14 dages varsel.

§5

Repræsentanter:
stk. 1

Hver medlemsforening vælger 1 repræsentant og 1 suppleant til
repræsentantskabet.

stk. 2

Repræsentantskabet er ansvarlig for gennemførelse af de på
generalforsamlingen vedtagne beslutninger om foreningens virke.

stk. 3

Repræsentantskabet afholder 1 møde årligt (ved generalforsamlingen).
Ved særlige tilfælde kan de indkaldes til møde med 14 dages varsel.

stk. 4

Såfremt yderligere suppleanter til hovedbestyrelsen er nødvendige, pga.
utidig afgang af hovedbestyrelsesmedlemmer, vælger repræsentantskabet
disse ved simpelt stemmeflertal.
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§6

stk. 5

Såvel repræsentantskabet som hovedbestyrelsen skal på deres møder føre
et referat, og formanden skal drage omsorg for, at referaterne bliver sendt
til repræsentanter medlemsforeninger og hovedbestyrelsen inden 14 dage
efter mødet.

stk. 6

Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg af arbejdsgrupper til varetagelse
af specielle opgaver. Disse udvalg og arbejdsgrupper er ansvarlige overfor
hovedbestyrelsen og skal aflægge rapport overfor denne.
Udvalg/arbejdsgrupper kan vælges udenfor repræsentantskabet efter art
og sted.

Hovedbestyrelsen:
stk. 1
stk. 1a
stk. 1b
stk. 2

§7

Den under generalforsamlingen valgte hovedbestyrelse overtager
umiddelbart efter generalforsamlingen den daglige ledelse af foreningen.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand,
kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
Fællesforeningen tegnes af formanden og kassereren.
Bestyrelsen skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med
Fællesforeningens vedtægter.

stk. 3

Det er formanden, der skal indkalde til møde, men det er suppleanternes
eget ansvar at deltage i møderne, og de har ingen stemmeret.

stk. 4

Hovedbestyrelsen skal fra sin midte udpege 2 medlemmer til deltagelse i
de udvalg, som blev dannet af repræsentanterne, og de to har pligt til at
fortælle om udvalgets arbejde i bestyrelsesmøder og til at være vejledere
til udvalget.

stk. 5

Ved udgangen af hvert kalenderår udarbejdes en beretning om
Fællesforeningens aktiviteter, der – sammen med udfærdiget og revideret
regnskab og budget for det kommende år – tilsendes
medlemsforeningerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

stk. 6

Hovedbestyrelsen sidder indtil en ny er valgt på generalforsamlingen,
medmindre nogen ønsker at trække sig tilbage.
Formanden og kassereren vælges skiftevis for en 2-årig periode.

stk. 7

Hvis formanden/næstformanden/kassereren og et bestyrelsesmedlem har
underskrevet noget på Fællesforeningens vegne, skal de selv betragtes
som ansvarlige.

Økonomi:
stk. 1

Økonomisk basis for Fællesforeningens arbejde skabes på grundlag af
indkomne fondsmidler.
Det påhviler formanden og kassereren at sende ansøgninger. Indkomne
midler bruges i overensstemmelse med det i generalforsamlingen
godkendte budget.

stk. 2

Bestyrelsen kan annullere arrangementer i tilfælde af, at der ikke er
økonomisk dækning til disse.

stk. 3

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue.
Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
Hæftelse.
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stk. 4

§8

Kassereren er ansvarlig for Fællesforeningens økonomiske forhold, og har
som vigtigste opgaver følgende:
- at holde regnskabet fejlfrit
- at overholde godkendte budgetter
- at fremsende de månedlige og årlige regnskaber til revision til revisorerne
ved månedens og årets slutning
- at fremlægge regnskabet ved generalforsamlingen.

Revision:
Revision af Fællesforeningens regnskaber foretages af de to valgte revisorer.
Revisorerne som skal være regnskabskyndige, har til enhver tid ret til at hjemtage
regnskaber og beholdninger til eftersyn og gennemgang. Deres bemærkninger skal de
indføre i revisionsprotokollen, som herefter underskrives af bestyrelsen.

§9

§ 10

§ 11

Beslutningsproces:
stk. 1

Ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, når over halvdelen af medlemsrepræsentanterne er fremmødte efter
lovlig indkaldelse.
Kun punkter på den udsendte dagsorden kan komme til afstemning.
Formanden eller næstformanden skal være til stede.

stk. 2

Afstemning på en generalforsamling og i bestyrelsen følger simpel stemmeflertal.
Formandens/næstformandens stemme er afgørende i stemmelighed i
bestyrelsen, men ikke på en generalforsamling.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der kan afgives brevstemme til den udsendte dagsorden.

stk. 3

Spørgsmål der går direkte imod de enkelte medlemsforeningers målsætning
må ikke gøres til afstemning eller beslutning.

Vedtægtsændringer:
stk. 1

Forslag om ændring af vedtægter fremsendes til formanden for ”Inuit”, der
skal videre formidle forslagene til foreningernes repræsentanter.

stk. 2

Beslutning om ændring af vedtægter kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på generalforsamlingen.

stk. 3

Ændringsforslag til de eksisterende vedtægter bør ikke være en
omskrivning af disse.

Eksklusion:
stk. 1

En generalforsamling kan ekskludere en medlemsforening, såfremt denne
bevisligt skader Fællesforeningens, og andre lokalforeningers virke.
Eksklusion afgøres hvis 2/3 af de fremmødte medlemsrepræsentanter
stemmer herfor.

stk. 2

Vedkommende lokalforening har ret til at tale sin sag, og kan udsætte
eksklusionen til den selv har holdt en generalforsamling.
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§ 12

Opløsning af Fællesforeningen:
stk. 1

Opløsning af Fællesforeningen kan ske på en ekstra ordinær
generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte medlemsrepræsentanter
stemmer herfor, og hvis punktet har været til debat, på en
generalforsamling.

stk. 2

I tilfælde af Fællesforeningens opløsning, uddeles midlerne til grønlandske
formål efter generalforsamlings beslutning.

Ændring er vedtaget på den årlige generalforsamling i Svendborg den 25. marts
2006, 3. marts 2007, 1. marts 2008 og i Horsens den 3. marts 2012, Svendborg den
1.marts 2014, Brædstrup den 5.marts 2016, Odense den 25.marts 2017, Hobro den
17.marts 2018

Bestyrelsens underskrifter:
Formand:

Malene N. Schjørring

Næstformand:

Katrine Eriksen

Kasserer:

Knud Erik Andersen

Sekretær:

Stine E. Frandsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Mathilde Tellesen

Ida Børding

Tabithe Kristensen
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