
Vedtægter

Vedtægter for foreningen 
Rights for All Women (RAW)

Vedtægterne er vedtaget på RAW’s 
generalforsamling den 10. april 2008



§ 1 Formål
Rights for All Women – RAW er en humanitær forening, hvis grundlæggende formål er 
at styrke særligt marginaliserede kvinders rettigheder internationalt. RAW har særligt 
fokus på at modarbejde vold mod kvinder. Dette gøres ved:
• fortalervirksomhed og informationsarbejde
• kapacitetsopbygning og faglig opkvalificering af samarbejdspartnere  
• direkte økonomisk støtte til samarbejdspartnere

RAW tager udgangspunkt i WHO’s definitioner af vold

§ 2 Hjemstedskommune
RAW er hjemmehørende i Københavns kommune.

§ 3 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimum 10 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig med forkvinde, næstforkvinde, kasserer/sekretær. 

Bestyrelsesforkvinden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. 

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og referat godkendes på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er 
til stede. 

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

Der afholdes møder så ofte, det er nødvendigt – minimum 1 gang om året. 

Bestyrelsen er løbende bemyndiget til at indsætte bestyrelsesmedlemmer, under 
forudsætning af at valg af nye bestyrelsesmedlemmer foretages ved førstkommende 
generalforsamling.

Bestyrelsen kan efter behov lade sig assistere af udefrakommende eksperter mv. 

§ 4 Betingelser for medlemskab
Medlemskab i RAW er åbent for alle. 

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling for et år af gangen. 



§ 5 Ansvar
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens anliggender. 

RAW tegnes af bestyrelsesforkvinden og mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen 
kan give enkeltpersoner fuldmagt til at tegne RAW og hæve de af RAW tegnede konti. 

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden for de første seks måneder af året:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Budget og regnskab
5. Valg af revisor 
6. Indkomne punkter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Eventuelt

Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. 

Stemmeret til generalforsamlingen har pr. personligt fremmøde 
bestyrelsesmedlemmer og RAW’s medlemmer.
  
Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen mindst 1 uger 
før afholdelse af generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal opstilles inden 
generalforsamlingen. 

§ 7 Ændringer af vedtægter

Til ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal på generalforsamlingen eller almindeligt 
flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf kun den ene må være 
ekstraordinær. 

§ 8 Nedlæggelse og opløsning

RAW kan nedlægges, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har 
besluttet det med mindst 2/3 flertal. Kun den ene af generalforsamlingerne må være 
ekstraordinær. 

Ved nedlæggelse eller opløsning fungerer den siddende bestyrelse, indtil regnskaberne 
er afsluttede, og enhver har fået sit efter gældende lovgivning. 

Ved RAW’s nedlæggelse eller opløsning går eventuelle aktiver til WCIC, Douala, 
Cameroun.  


