Vedtægter for Økologisk Rojava, International Solidarity.
Dansk Kurdisk solidaritets og udviklings forening.
§1.
Foreningens navn er Økologisk Rojava, International Solidarity, Dansk/Kurdisk solidaritets
forening for udvikling af økologiske landbrugs projekter og viden i Rojava provinsen i Syrien.
§2.
Foreningens formål er at fremme udveksling af viden om- og udviklingen af økologiske landbrugs
metoder, projekter og undervisning i Rojava provinsen i Syrien. Samt yde materiel og økonomisk
støtte til kræfter, der arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af
demokratiske samfund.
Særligt arbejder foreningen for støtte til udvikling af uddannelse og undervisning omkring
Økologisk landbrug, vedvarende energi og arbejdsmiljø.
Et vigtigt formål for foreningen er, at udbrede viden om- og støtte udviklingen af en
medbestemmende pluralistisk demokratiforståelse, indenfor økologiske andels og kooperative
landbrugs former, hvor mennesket og lokal samfundet sættes i centrum, under hensyntagen til natur
grundlaget.
Foreningen arbejder også med udvikling af mulige Permakulturelle metoder og tilknyttede
vedvarende energikilder til landbrugs projekterne og lokale økologiske byggematerialer.
Foreningen samarbejder bl.a med andre Dansk/Kurdiske og Kurdiske organisationer i Danmark og i
andre lande, hvor det er muligt.
§3.
Foreningen opfylder sit formål ved at arbejde med udviklingsprojekter, oplysningsvirksomhed,
indsamlinger og støttearrangementer.
§4.
Medlem af foreningen kan enhver blive, som anerkender foreningens formål og love, og som
betaler det fastsatte kontingent.
§5.
Der kan tegnes følgende medlemsskaber: Pensionist/studerende: 150 kr./halvår, individuelt
medlemskab: 200 kr/halvår, støtte medlemskab: over 200 kr/halvår, Forenings/gruppemedlemsskab:
500 kr./halvår.
§6.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der skal afholdes generalforsamling en
gang om året i marts mdr. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 1 mdr. varsel.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Beretning.
Regnskab
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Arbejdsplan
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Evt.
Generalforsamlingen vælger en formand, næstformand, en kasserer og mindst to andre medlemmer
af bestyrelsen.
Forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt kontingent inden den 1. marts i det år,
generalforsamlingen finder sted.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, inden for 1 mdr., hvis en tredjedel af bestyrelsens
medlemmer eller 20 af foreningens medlemmer kræver det.
§7.
Foreningen arbejder på at knytte kontakter til solidaritets grupper eller oprette undergrupper, eller
emnegrupper i andre lande.
For disse afdelinger og grupper gælder det:
At de skal anerkende foreningens formål og love, og at bestyrelsen skal godkende deres oprettelse.
At deres lokale love eller aktiviteter ikke må være i modstrid med foreningens generelle love og
aktiviteter.
At de løbende fremlægger beretninger til bestyrelsen, og at de kun må iværksætte aktiviteter i
Økologisk Rojava, International Solidarity’s navn efter forudgående skriftligt godkendelse af
bestyrelsen.
Undergrupperne vælger en repræsentant, som er ansvarlig over for bestyrelsen i Danmark.
§8.
Formanden og næst formanden tegner foreningen ud ad til og økonomisk, under ansvar overfor
bestyrelsen.
§ 9 Foreningen driver en hjemme- og Facebook side, samt mail konto. Foreningen har officiel adr.
på Store Valbyvej 85, 4000 Roskilde.
§9.
Nedlæggelse af foreningen kan kun foretages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. I
tilfælde af opløsning overføres foreningens aktiver til en anden og lignende organisation efter
generalforsamlingens beslutning.
Foreningens vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen søndag den 21.08.2016 i København.
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