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§ 

                       

 

 
 
§ 1. Navn 
Foreningens navn er EAA (Earth Advocates Association) 
 

§ 2. Hjemsted 
Foreningens adresse er: 
Hallandsgade 6a, 5th  
2300 Kbh.S 
DK-Danmark 

 

§ 3. Formål 
Stk. 1. EAA er en almennyttig miljø- og udviklingsorganisation, der arbejder for at: 

 Anerkende moder jords rettigheder og genoprette respekten for naturen. 

 Sikre en bæredygtig forvaltning og bæredygtig udvinding af naturressourcer. 

 Mobilisere folkelig og politisk handlekraft til at bekæmpe natur- og miljøødelæggelse. 

 Identificere og insistere på langsigtede løsninger på globale klimaproblematikker. 
 
Stk. 2. EAA arbejder på et demokratisk, participatorisk og bæredygtigt grundlag uafhængig af 
partipolitiske og økonomiske interesser og med fredelige midler.  
 
Stk. 3. EAA samarbejder uanset, race, nationalitet, køn, religion, seksualitet, socialt tilhørsforhold 
og alder.   

 

§ 4. Medlemsforhold 
Stk. 1. Som individuelt og ordinært medlem kan optages personer, der støtter EAAs formål og  
ønsker at bidrage til organisationens arbejde.  
 
Stk. 2. Som kollektivt medlem kan optages organisationer, institutioner, foreninger, forbund og 
andre sammenslutninger, som støtter EAAs formål og  ønsker at bidrage til organisationens 
arbejde. Kollektive medlemmer godkendes af bestyrelsen. 
 
Stk. 3. Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent til foreningen. 
Medlemsskabet følger kalenderåret og tegnes for et år ad gangen. 
 
Stk. 4. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og mindst 2/3 af 
bestyrelsesmedlemmerne stemmer for at nægte optagelse. Afslag skal dog, såfremt den 
optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære årsmøde. 
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Stk. 5. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller ved ikke-
rettidig indbetaling af kontingent.  
     
Stk. 6. Individuelle og kollektive medlemmer, som på væsentlige punkter handler i strid med 
foreningens vedtægter og formål, kan ekskluderes af foreningen.  Beslutningen om midlertidig 
eksklusion træffes af bestyrelsen ved enstemmighed. Medlemmet indbydes skriftligt med taleret 
til mødet. Endelig eksklusion af et medlem sker efter vedtagelse på næstfølgende årsmøde med to 
tredjedels flertal blandt de fremmødte. 
 

§ 5. Kontingent 
Stk. 1. Kontingent for enkeltmedlemmer fastsættes på det ordinære årsmøde efter indstilling fra 
bestyrelsen.  
 
Stk. 2. Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter aftale med de 
pågældende.   
 

§ 6. Årsmøde 
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er årsmødet.  
 
Stk. 2. Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i andet kvartal inden udgangen af april måned. 
Bestyrelsen indkalder til ordinært årsmøde. Et eventuelt sekretariat vil overtage ansvaret for 
indkaldes.  
 
Stk. 3. Indkaldelse med foreløbig dagsorden kommunikeres til alle medlemmer via EAAs 
hjemmeside senest 4 uger før årsmødet.  
 
Stk. 4. Forslag til endelig dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før årsmødet. 
Endelig dagsorden og forslag til behandling skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside og 
skal kunne rekvireres ved henvendelse til EAA, senest 2 uger før årsmødet. 
    
Stk. 5. Dagsorden for forårets årsmøde skal indeholde følgende punkter:  
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Godkendelse af årsberetning og revideret årsregnskab. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til målsætninger og arbejdsprogram 

gældende frem til næste årsmøde.  
5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens budgetforslag  
6. Fastlæggelse af kontingent for individuelt og kollektivt medlemskab. 
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og to supleanter blandt foreningens medlemmer. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

 

§ 7. Stemmeret på årsmødet 
Stk. 1. Kun personligt fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.  
 
Stk. 2. Kollektive medlemmer har stemmeret fra det øjeblik, bestyrelsen har godkendt deres 
medlemskab af EAA. Kollektive medlemmer har stemmeret ved én udpeget repræsentant.  
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Stk. 3. Der kan stemmes ved brug af fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet 
på årsmødet fremmødt gyldigt medlem. Hvert fremmødt og stemmeberettiget medlem kan 
medbringe  én fuldmagt.    
 

Stk. 4. Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed.  Afstemning sker ved håndsoprækning, 
eller, hvis dette begæres, skriftligt. I tilfælde af stemmelighed foretages der ny afstemning. Hvis 
den sidste afstemning også giver stemmelighed, bortfalder forslaget.  Vedtægtsændringer kræver 
2/3 flertal af de angivende stemmer. 

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøde 
Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3  af 
medlemmerne kræver det. Kravet om indkaldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, med angivelse 
af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske senest 2 uger efter det er begæret, 
og skal følge vedtægter for årsmødet, se § 6. 

  
§ 9. Valg til bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på årsmødet. Bestyrelsen 
vælges for en toårig periode.Valgbare til bestyrelsen er individuelle medlemmer samt én 
repræsentant pr. kollektivt medlem. Afstemningen er skriftlig. Der må kun afgives en stemme per 
opstillet. 
 
Stk.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt således, at der på den ordinære generalforsamling 
i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Genvalg kan finde sted.    
 
Stk. 3.  Opstilling af kandidater til bestyrelsen blandt medlemmer skal ske senest 14 dage før 
årsmødet ved skriftlig henvendelse til foreningens formand. Kandidaturer offentligøres til 
medlemmerne via EAAs hjemmeside 1 uge før årsmødet.  
 

Stk. 4. Hvis EAA etablerer sekretariat med ansatte medarbejdere udvides bestyrelsen med et 6. 
medlem. Det 6. medlem vælges blandt foreningens ansatte medarbejdere. En eventuel 
sekretariatsleder er ikke valgbar. 
 

§ 10. Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for EAAs generelle politik og organisationens økonomi og 
godkender dispositioner af overordnet karakter for organisationens drift og udvikling.  
Derudover skal bestyrelsen:  

 Tage stilling til og godkende alle projektansøgninger.  

 Sikre at EAAs aktiviteter drives i overensstemmelse med formålet, vedtægterne og inden 
for de af lovgivningen udstukne rammer.    

 Påse, at der udarbejdes budgetter og retvisende regnskaber, samt at disse aflægges i 
henhold til gældende lovgivning.   

 Godkende ansættelser i foreningen.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet med formand, næstformand og 
kasserer.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender kommissorium for de 
udvalg, som bestyrelsen beslutter at nedsætte.  
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Stk. 3. Af sin midte nedsætter bestyrelsen følgende udvalg: 

 Et forretningsudvalg, som fører tilsyn med og har ansvar for, at økonomien forvaltes i 
overensstemmelse med budgetter og økonomiske hovedmålsætninger som fastsat af 
bestyrelsen. EAAs formand og kasserer er fødte medlemmer af forretningsudvalget, og den 
parlamentariske revisor deltager med observatørstatus.  

 Et projektudvalg som har ansvar for at identificere, formulere, monitorere, opfølge, 
evaluere og formidleudviklingsprojekter.  

 Et advocacy-udvalg som har ansvar for at tilrettelægge og gennemføre evidensbaseret 
advocacy herunder politiske kampagner. 

 
Stk. 4. Såfremt EAA vælger at etablere et sekretariat med ansatte medarbejdere overgår projekt- 
og advocacy-udvalgenes ansvar til sekretariatet. Bestyrelsen afgør, hvorvidt EAA skal etablere et 
sekretariat. Bestyrelsen ansætter en leder af sekretariatet, som overfor bestyrelsen er ansvarlig for 
den daglige ledelse af sekretariatet, herunder budgettering og regnskabsførelse, ligesom 
sekretariatslederen rådgiver bestyrelsen om drift og udvikling af EAA og fungerer som 
personaleleder. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Formand eller næstformand samt kasserer skal som minimum være til stede. Bestyrelsens 
beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den 
fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved hjælp af fuldmagt.    
 
Stk. 6. Bestyrelsesmøde afholdes kvartalsvist, når formanden finder det nødvendigt, eller når 
minimum 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer anmoder herom.  Indkaldelse finder sted skriftligt 
med angivelse af dagsorden.    
 
Stk. 7. Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer.    
 
Stk. 8. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som ved godkendelsen underskrives af 
de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.    
 

§ 11. Regnskab, revision og tegningsret 
Stk. 1. EAA arbejde finansieres ved medlemskontingenter og medlemsbidrag, ved offentlige 
midler, ved indsamlinger og ved andre bidrag.    
 
Stk. 2. EAA hæfter udelukkende med organisationens formue. Ingen af medlemmerne hæfter 
udover foreningsformuen. 
 
Stk. 3. Foreningens kasserer indkasserer indtægter og betaler de af bestyrelsens godkendte 
regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter, og udarbejder desuden 
foreningens årsregnskab i samarbejde med den eksterne revisor. Kassererens rolle overgår til 
sekretariatet, hvis et sådant etableres.     
 
Stk. 4. Foreningens regnskab revideres af en ekstern revisor. Bestyrelsen tilser at EAAs økonomi 
er underlagt ekstern revision. Revisoren skal være statsautoriseret og vælges af bestyrelsen.  
 
Stk. 5. Regnskabsåret følger kalenderåret og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. 
Bestyrelsen ser til, at bogføringen afsluttes og afleveres til den eksterne revisor senest 8 uger før 
årsmødet. Den eksterne revisor overgiver regnskabet til bestyrelsen senest 2 uger før årsmødet. 
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Stk. 6.  Budgetforslag med kommentarer skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside og skal 
kunne rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen, senest 1 uge før årsmødet. 
 
Stk. 7. EAA tegnes af formanden i forening med mindst et øvrigt bestyrelsesmedlem eller af 3 
bestyrelsesmedlemmer i forening.  Bestyrelsen kan indenfor nærmere angivne områder uddelegere 
tegningsretten til enkeltpersoner. Uddelegering skal ske i en afgrænset periode af op til et års 
varighed. Uddelegeringen skal ske skriftligt under overholdelse af de normale regler for tegning 
af foreningen.  
 

§ 12. Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kan kun ske på det ordinære eller et ekstraordinært årsmøde og sker ved to 
tredjedeles flertal blandt de fremmødte. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være 
bestyrelsen i hænde senest 3 uger før årsmødet i.h.t. til § 6. stk. 4.  

 
§ 13. Opløsning 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver beslutning af 2 på hinanden følgende årsmøder med 2/3 
majoritet blandt de afgivne stemmer.  
 
Stk. 2. Ved opløsning doneres et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud til en eller flere 
foreninger mv.: 

 Hvis formål er foreneligt med EAAs formål, og 

 som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. 
 

§ 14. Ikrafttræden 
Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen. 


