Vedtægter for Dansk-Russisk forening, Århus afdeling.

§ 1.
Foreningens navn er Dansk-Russisk Forening Århus afdeling, og er hjemmehørende i Århus og
omegn. Foreningens adresse er formandens adresse.
§ 2.
Foreningens formål er ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter eksempelvis på
miljø- og klimaområdet at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og
Rusland og udvikle de to folks kendskab til hinanden samt virke for demokrati og menneskerettigheder,
uafhængig af parti politik. Stk. 2: Afdelingen tilslutter sig Landsforeningens vedtægter.
§ 3.
Som medlemmer optages både enkeltpersoner og kollektive medlemmer, f.eks. foreninger, institutioner,
firmaer og skoler.
§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer der vælges for en 2-årig periode. Generalforsamlingen kan vedtage en anden valgperiode for det enkelte bestyrelsesmedlem. Desuden vælges 1-2 suppleant til bestyrelsen og en revisor, som alle vælges for en 1-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden den 1.
april. Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Valgbarhed og stemmeret er betinget af betalt kontingent. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kontingent fastsættes på
den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst en 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker det.
§ 6.
I tilfælde af foreningens ophør skal en eventuel formue tilgodese Environmental Ethics NGO Baltic
Sea Region. Miljø og klima øver større og større indflydelse på verdens befolkningers dagligdag og
dermed også på folkeoplysende og kulturel virksomhed. Desuden har Dansk Russisk Forening,
Midtjylland og Environmental Ethics NGO Baltic Sea Region allerede i dag et samarbejde. I fald,
denne organisation ikke eksisterer, skal eventuel formue tilgodese andre formål, nævnt i § 2 Opløsning af foreningen sker i henhold til Landsforeningens vedtægter.
Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 07. januar 2005. og revideret
januar 2021.

