§ 1 Navn

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
(Kvindefredsligaen) er den danske sektion af Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).
§ 2 Formål
Kvindernes Internationale Liga for Fred og frihed er uafhængig af
politiske og religiøse tilhørsforhold og interesser.
Arbejdet i den danske sektion foregår i overensstemmelse med
organisationens internationale vedtægter og beslutninger.
Vore mål erat arbejde for nedrustning og for fredelig løsning af konflikter
som led i arbejdet mod en fredskultur
at styrke FN og respekten for FN’s beslutninger
at kvinder bliver ligeligt repræsenteret i alle politiske og
humanitære beslutninger
at styrke kvinders politiske, sociale og økonomiske position
verden over som led i arbejdet for ligestilling og lige ret
at alle former for vold mod kvinder ophører, herunder også
seksuel vold i krigszoner
at udbrede kendskabet til FN’s Sikkerhedsråds Resolution
1325 samt efterfølgende resolutioner om Kvinder, Fred og
Sikkerhed
at arbejde for en økonomisk og social verdensorden, som
bygger på bæredygtighed og ikke på økonomisk profit
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§ 3 Medlemmer
Enhver, som accepterer Kvindefredsligaens formål, kan blive
medlem, idet dog alene kvinder kan vælges til hovedstyrelsen samt
repræsentere Kvindefredsligaen i andre organisationer.
Medlemmer kan enten være tilsluttet en kreds eller hovedkontoret
direkte.
§ 4 Kredse
Kredsene konstituerer sig og fastsætter i øvrigt deres egen styreform i overensstemmelse med organisationens vedtægter.
Kredsene indsender årsregnskab til hovedkontoret samt aflægger
mundtlig og skriftlig beretning på landsmødet.
Ved nedlæggelse af kredse tilfalder eventuelle midler hovedkassen.
§ 5 Kontingent
Årskontingentets størrelse fastsættes på landsmødet på grundlag af
et budgetforslag fra kassereren, som hovedstyrelsen har godkendt.
Pensionister, studerende og arbejdsledige kan betale et lavere
kontingent.
Kontingentet for kredsmedlemmer fordeles med 25 % til kredsene,
75 % til hovedkontoret.
Forslag om kontingentændring skal sendes til hovedkontoret senest
4 uger inden landsmødet.
§ 6 Landsmøde
Stk. 1. Det årlige landsmøde er Kvindefredsligaens øverste myndighed.
Landsmødet indkaldes skriftligt af ledelsen med 6 ugers varsel
samt annonceres på hjemmesiden www.kvindefredsliga.dk.
Stk. 2. På landsmødet foretages en evaluering af Kvindefredsligaens arbejde i det forløbne år, og der fastlægges et program, som
indeholder linjerne i arbejdet det kommende år i overensstemmelse
med WILPFs program.
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Stk. 3.
Landsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Godkendelse af stemmeberettigede
Valg af ordstyrere og referenter
Valg af stemmetællere
National og international beretning
Kassererens regnskabsaflæggelse
Budgetforslag
Fastsættelse af årskontingent
Kredsenes beretninger
Udvalgsberetninger
Indkomne forslag
Valg
Fastlæggelse af næste års landsmøde
Regnskab og budgetforslag skal udsendes til kredsene og tilmeldte
til landsmødet senest 14 dage inden mødet.
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på landsmødet, skal være
hovedkontoret i hænde senest 4 uger før mødet og sendes til kredsene og tilmeldte til landsmødet senest 14 dage før mødet.
Stk. 5. Kandidatforslag til forkvinde og næstforkvinde eller til
kollektiv ledelse samt til International Board (IB), dennes suppleant,
kasserer og til den øvrige hovedstyrelse indsendes ligeledes 4 uger
inden landsmødet. De indkomne forslag udsendes til kredsene og
tilmeldte senest 14 dage før mødet.
Stk. 6. Tilmelding til landsmødet sendes til hovedkontoret senest 4
uger inden mødet.
Stemmeberettigede er deltagere, som har været medlem af Kvindefredsligaen i 3 måneder.
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Stk. 7. Landsmødets beslutninger træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Undtagelser herfra se § 8 Vedtægtsændringer samt
§ 9 Opløsning af Kvindefredsligaen.
Skriftlig afstemning foretages, når ét stemmeberettiget medlem
ønsker det.
Er der flere kandidater ved personvalg, foregår afstemningen
skriftligt.
Stk. 8. Ligaens hovedstyrelse kan bestå af 7 – 11 medlemmer.
På landsmødet vælges forkvinde og næstforkvinde/kollektiv
ledelse på 2 – 3 personer, kasserer samt øvrige hovedstyrelsesmedlemmer (2 – 6) for 2 år ad gangen.
Valg af IB medlem samt dennes suppleant foregår i samme år
som WILPFs internationale kongres.
Der vælges endvidere 4 suppleanter, 2 revisorer, hvoraf en skal
være registreret revisor, samt 1 revisorsuppleant, alle for 2 år ad
gangen.
Valgbare til ovenstående tillidsposter i Kvindefredsligaen er
personer, som har været medlem i mindst 3 måneder.
Stk. 9. Landsmødet kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalgene
aflægger beretning til landsmødet.
Stk. 10. På landsmødet føres et beslutningsreferat, som underskrives af dirigenter og referenter og udsendes til Kvindefredsligaens enkeltmedlemmer samt til kredsene.
Stk. 11. Udgifterne ved deltagelse i landsmødet skal for hovedstyrelsesmedlemmerne vedkommende afholdes af hovedkassen.
§ 7 Ekstraordinært landsmøde
Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, når hovedstyrelsen
finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det.
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Mødet kan da indkaldes med 3 ugers varsel.
§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer i organisationens vedtægter kan kun foretages på
landsmødet og kræver 2/3 flertal.
Vedtagne ændringer kan træde i kraft straks.
§ 9 Opløsning af Kvindefredsligaen
Opløsning af WILPFs danske sektion kan kun ske, hvis mindst
2/3 af de stemmeberettigede stemmer for beslutningen på to på
hinanden følgende landsmøder.
Hvis sektionen opløses, tilfalder midlerne WILPFs internationale
organisation.
§ 10 Hovedstyrelse og hovedstyrelsesmøder
Snarest muligt efter landsmødet udpeger hovedstyrelsen af sin
midte et forretningsudvalg på 3 medlemmer inklusive kassereren,
som skal varetage den daglige ledelse i overensstemmelse med
hovedstyrelsen. Såfremt der på landsmødet i stedet er valgt en
kollektiv ledelse, fungerer denne også som forretningsudvalg.
Hovedstyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er
til stede. Suppleanter kan deltage uden stemmeret.
Der afholdes mindst 3 hovedstyrelsesmøder årligt. Kvindefredsligaens medlemmer kan deltage i møderne uden stemmeret.
Hovedstyrelsesmedlemmers udgifter, inklusiv rejseudgifter, i
forbindelse med møderne afholdes af hovedkassen.
Beslutningsreferater fra hovedstyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder/kollektiv ledelses møder udsendes til HS-medlemmer, suppleanter og kredsforkvinder samt til de enkeltmedlemmer
uden for kredsene, der ønsker det.

gresser besluttes ligeledes af hovedstyrelsen. Udgiften dertil kan
afholdes af Kvindefredsligaen.
Stk. 2. Medlemmer, arbejdsgrupper og udvalg, som søger midler
udefra til deres arbejde eller til eventuel deltagelse i konferencer,
møder m.m., skal have hovedstyrelsens/forretningsudvalgets eller
den kollektive ledelses godkendelse af, at der søges om støtte.
Alle fondsmidler og øvrige tilskud skal indgå i Kvindefredsligaens
regnskab.
Stk. 3. Skriftlige udtalelser i Kvindefredsligaens navn skal godkendes af 2 hovedstyrelsesmedlemmer.
§ 12 Tegning
Organisationen forpligtes med underskrift af 2 hovedstyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være kassereren.
Organisationen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver
tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke organisationens medlemmer eller hovedstyrelse
nogen personlig hæftelse.
Vedtaget på landsmødet den 16. april 2016.

§ 11 Repræsentation
Stk. 1. Hovedstyrelsen vælger Kvindefredsligaens faste repræsentanter i andre organisationer. Deltagelse i andre møder og kon-
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