Vedtægter for FANT - Football for A New
Tomorrow
§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: FANT - Football for A New Tomorrow.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Fælledvej 12, 2200 København N.

§2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens formål er gennem idrætsprojekter at skabe økonomisk og
social udvikling. FANT har følgende hovedformål:
Ø

At skabe bedre muligheder for at børn og unge i udviklingslande kan
dyrke fodbold og andre former for idræt.

Ø

At uddanne lokale rollemodeller, som inspirer og støtter børn og unge i
deres hverdag.

Ø

At arbejde for større ligestilling mellem køn.

Ø

At uddanne om menneskerettigheder.

Ø

At uddanne børn og unge til selvstændighed og medansvar.

Ø

At skabe forståelse og opbakning blandt danskere for vigtigheden af
udviklingsarbejde

FANT er en politisk uafhængig nonprofit humanitær organisation.
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§3 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, organisationer, institutioner og
virksomheder m.v., der anerkender foreningens formål.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af
generalforsamlingen.
Stk. 3. Kontingent opkræves løbende alt efter hvornår man tilmeldes.

§4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til
medlemmerne. Der kan indkaldes pr. e-mail.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Generalforsamlingen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Alle
medlemmer der ikke er i restance, har stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde
mindst følgende punkter:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent.

3.

Bestyrelsens/formandens beretning.

4.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
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5.

Forelæggelse af næste års budget.

6.

Fastsættelse af kontingent.

7.

Indkomne forslag og oplæg til det kommende års aktiviteter.

8.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

9.

Evt. valg/nedsættelse af udvalg.

10.

Eventuelt.

§5 Foreningens ledelse
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for FANTs generelle politik og
organisationens økonomi og godkender dispositioner af overordnet karakter
for organisationens drift og udvikling. Bestyrelsen består af højst 10
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der kan
vælges suppleanter for bestyrelsens medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og
kasserer mv.
Stk. 3. Der skal mindst være 2 kvinder i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen lægger de overordnede retningslinjer for foreningen.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsen har bemyndigelse til at tilmelde og afmelde foreningen
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som frivillig momsregistreret.
Stk. 8. Der må højst være 6 måneder mellem 2 bestyrelsesmøder.
Stk. 9. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede.
Stk. 10. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald
næstformanden.
Stk. 11. Formanden sørger for, at der føres protokol over bestyrelsens
forhandlinger/beslutninger.
Stk. 12. Den øverste daglige leder/ledelse er ansat af bestyrelsen og refererer
til bestyrelsen.
§6 Regnskab
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar-31. december.
Stk. 3. Regnskabet udarbejdes af ekstern statsautoriseret eller registreret
revisor.
Stk. 4. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§7 Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en
af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.
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§8 Hæftelse
Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens
tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10 Opløsning
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen
til en eller flere organisationer, som på ikke kommercielt grundlag arbejder
med et beslægtet formål som FANT, og som har et almenvelgørende eller på
anden måde almennyttigt formål, og som har hjemsted i Danmark eller et
andet EU/EØS-land.
Vedtaget på den Ekstraordinære Generalforsamling mandag den 16
september 2019.
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Dato:

Underskrift:

Christian Lund Nielsen

________________________________

Josephine Touray Kaae

________________________________

Louise Dalsgaard

________________________________

Thomas Rydahl

________________________________

Morten Crone Sejersbøl

________________________________

Lene Mikkelsen

________________________________
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