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§1
Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende institution.

§2
Folkekirkens Nødhjælp har hjemsted i København.

§3
Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et
værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert
menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd.

§4
Folkekirkens Nødhjælp udfører nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde
med kirkelige og andre trosbaserede og sekulære samarbejdspartnere. Det
indebærer, at Folkekirkens Nødhjælp engagerer folkelige og politiske kræfter
og påvirker beslutningstagere for at forbedre vilkårene for verdens fattigste.
Det sker både lokalt, nationalt og globalt.

§5
Folkekirkens Nødhjælp diskriminerer ikke. Vi arbejder, hvor nøden er størst
uden hensyn til religion, køn, politisk overbevisning, race, national eller etnisk
oprindelse, handicap eller seksuel orientering.

§6
Folkekirkens Nødhjælp er en NGO (Non Governmental Organisation).

Folkekirkens Nødhjælp er en del af ACT Alliance og samarbejder med Det
lutherske Verdensforbund og Kirkernes Verdensråd. Hvor det skønnes at
fremme det i § 3 nævnte formål, samarbejder Folkekirkens Nødhjælp derudover
med danske og udenlandske kirker og partnere, med andre humanitære
organisationer i ind- og udland og med danske og internationale myndigheder,
organisationer og virksomheder.

§7
Ingen kan gøre krav på bistand fra Folkekirkens Nødhjælp.

§8
Det finansielle grundlag for nødhjælps- og udviklingsarbejdet tilvejebringes ved
indsamling og modtagelse af midler, bl.a. ved kampagner og landsindsamlinger,
arv, genbrugsarbejde, gaver, bevillinger og projektstøtte fra regeringer, EU, FN
og private organisationer og virksomheder, samt andre ydelser.

§9
Folkekirkens Nødhjælp ledes af Rådet, som er organisationens øverste
myndighed. Rådet vælger 7 medlemmer til Bestyrelsen, som varetager den
løbende politiske og økonomiske ledelse med ansvar overfor Rådet, jf. § 13.

§ 10
Rådet sammensættes af følgende valggrupper:

stk. 2:

1 medlem vælges af Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

stk. 3:

1 medlem vælges af hvert stiftsråd.

stk. 4:

1 medlem vælges af Dansk Missionsråd.

stk. 5:

3 medlemmer vælges af Danske Kirkers Råd. De 3 medlemmer
skal repræsentere andre kirkesamfund end Folkekirken for at sikre
økumenisk repræsentation.

stk. 6:

1 medlem vælges af og blandt Folkekirkens Nødhjælps medarbejdere.

stk. 7:

4 medlemmer vælges af Folkekirkens Nødhjælps danske samarbejds
partnere, f.eks. institutioner der har indgået en samarbejdsaftale
med Folkekirkens Nødhjælp.

stk.8:

2 medlemmer vælges af Folkekirkens Nødhjælps givere.

stk. 9:

2 medlemmer vælges af og blandt Folkekirkens Nødhjælps erhvervs
partnere.

stk. 10: 2 medlemmer vælges af Folkekirkens Nødhjælps genbrugsmed
arbejdere.

stk. 11: 2 medlemmer vælges af Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsledere.
stk. 12: 2 medlemmer vælges af Folkekirkens Nødhjælps volontører og
Nødhjælpens Ungdom (NU).

stk. 13: 2 medlemmer vælges af Folkekirkens Nødhjælps medlemsklub.
stk. 14: 1 medlem vælges af Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige.
stk. 15: 4 medlemmer kan vælges af Rådet, således at der er mulighed for at
supplere Rådet med medlemmer, der har særlige kompetencer.

stk. 16: Medlemmer af Folkekirkens Nødhjælps Bestyrelse er automatisk
medlemmer af Rådet.

stk. 17: Såfremt ovennævnte grupper/organisationer ikke ønsker at vælge
en repræsentant til Rådet, vil pladsen stå tom, indtil der foretages
nyvalg.

stk. 18: Medarbejderrepræsentanterne i Råd og Bestyrelse kan kun være
medlemmer, så længe de er
Medarbejder
repræsen
tanterne
næstformænd eller kasserer.
medarbejderrepræsentanterne
Bestyrelse.

ansat af Folkekirkens Nødhjælp.
kan ikke vælges til formænd,
I tilfælde af forfald erstattes
af stedfortrædere i Råd og

stk. 19: Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted. “Ingen kan være

medlem af Rådet eller Bestyrelsen i mere end 12 år. Perioden
kan dog være op til 16 år, hvis et medlem forud for medlemskab i
Bestyrelsen har siddet en periode i Rådet.” Denne regel gælder dog
kun, når der er tale om én sammenhængende periode i Rådet.

stk. 20: Træder et medlem af Rådet ud i den pågældendes valgperiode,
foretages der nyvalg. Nyvalg sker i øvrigt i overensstemmelse
med de valgbestemmelser, der er gældende for den pågældende
valggruppe. Er der ingen valgbestemmelser, foretages nyvalg til
Rådet på førstkommende Landsmøde.

stk. 21: Rådet fastsætter nærmere regler for opstilling af kandidater,
procedure for valg mv. i et Valgregulativ for Folkekirkens Nødhjælp.

§ 11
Såfremt andet ikke er foreskrevet i nærværende vedtægt, træffes alle
beslutninger i såvel Rådet som Bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, er den præsiderende formands stemme udslagsgivende.

§ 12
Rådet vælger en rådsformand og en rådsnæstformand. Disse kan ikke samtidig
være medlem af Bestyrelsen. Såfremt der ikke er tale om medlemmer af Rådet,
indgår de pågældende som ekstra medlemmer.

stk.2:

Rådsformandens opgave er at tilrettelægge og lede Rådets arbejde.
Rådsformanden skal være medlem af Den danske Folkekirke

stk.3:

Rådet vælger endvidere 7 medlemmer til Bestyrelsen. Valg til
Bestyrelsen forudsætter ikke medlemskab af Rådet.

stk.4:

Rådet er Folkekirkens Nødhjælps øverste myndighed. Rådet har det
formelle ansvar for:
 At træffe beslutninger vedr. Folkekirkens Nødhjælps vision,
		 værdier, overordnede mål og strategi, herunder langsigtede
		 økonomiske målsætninger.
 At fastlægge overordnede principper vedr. Folkekirkens 		
		 Nødhjælps branding og identitet.

 Godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.
 Godkendelse af Folkekirkens Nødhjælps årsrapport (regnskabet).

§ 13
Bestyrelsen består af maksimalt 11 medlemmer. Udover de 7 medlemmer
valgt af Rådet vælges et medlem af medarbejderne i Folkekirkens Nødhjælp,
og Bestyrelsen kan selv vælge yderligere 3 medlemmer. Bestyrelsen vælger
bestyrelsesformand, bestyrelsesnæstformand og parlamentarisk kasserer.
Bestyrelsesformanden skal være medlem af Den danske Folkekirke.
Bestyrelsesformanden er Folkekirkens Nødhjælps formand og tegner som
sådan organisationen udadtil.

stk. 2:

For alle medlemmer af Bestyrelsen gælder det, at valgperioden er 4
år. Valgperioden for formænd og næstformænd for Råd og Bestyrelse
er tilsvarende 4 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt Bestyrelsen
nærer mistillid til bestyrelsesformand, bestyrelsesnæstformand eller
kasserer, kan den pågældende afsættes ved almindeligt stemmeflertal
på et bestyrelsesmøde.

stk. 3:

Træder et medlem af Bestyrelsen ud i pågældendes valgperiode,
foretages der nyvalg. Nyvalg til Bestyrelsen af medlemmer valgt af
Rådet foretages af Rådet ved førstkommende rådsmøde. Nyvalg
af medlemmer valgt af Bestyrelsen foretages af Bestyrelsen ved
førstkommende bestyrelsesmøde.

stk. 4:

Bestyrelsen varetager den løbende politiske ledelse i et tæt sam
arbejde med den daglige ledelse (staben). Bestyrelsen har ansvar
for:
 Godkendelse af Arbejdsplan for det kommende år samt 		
		 Rapportering vedr. det forgangne år.
 Godkendelse af politikker og strategier for Folkekirkens 		
		Nødhjælps internationale arbejde samt arbejdet i Danmark.
 Strategiske og principielle beslutninger, f.eks. vedr. 		
		 internationale samarbejdsorganisationer, valg af fokuslande,
		 regionalkontorer og HMA-programlande, køb og salg af fast
		 ejendom mm. i overensstemmelse med de overordnede 		
		 rammer, der er besluttet i Rådet.
 Godkendelse af budget for det kommende år.


Ansættelse af generalsekretær og sammen med denne de
		

øvrige ledende medarbejdere i staben.

stk. 5:

Generalsekretæren og staben har ansvar for den daglige drift og
operationelle beslutninger i overensstemmelse med de rammer og
mål, der er formuleret af Rådet og Bestyrelsen.

stk. 6:

Der nedsættes en gruppe bestående af en partnerrepræsentant fra
hvert af Folkekirkens Nødhjælps fokuslande. Gruppen benævnes
Partner Group. Gruppens overordnede formål er at medvirke til
ansvarlighed, gennemsigtighed og kvalitet i Folkekirkens Nødhjælps
partnerbaserede arbejde. Partner Group er rådgivende over for
Bestyrelsen og den daglige ledelse. Valg af medlemmer til Partner
Group og gruppens funktioner fremgår af de til enhver tid gældende
retningslinjer for Partner Group. Retningslinjerne fastsættes af
Bestyrelsen.

§ 14
Hvert år inden udgangen af april måned afholder Rådet et møde, hvis dagsorden
som minimum skal omfatte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestyrelsesformandens beretning samt Rådets godkendelse heraf
Godkendelse af årsrapport
Valg af rådsformand og rådsnæstformand
Valg af medlemmer til Bestyrelsen
Valg af medlemmer til Rådet
Eventuelle forslag fra rådsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller general
sekretær

§ 15
Der afholdes mindst 2 rådsmøder årligt.

stk.2:

Rådsmøder indkaldes af rådsformanden med mindst 14 dages
varsel.

stk.3:

Ekstraordinært rådsmøde afholdes, når Bestyrelsen finder det
fornødent eller efter skriftlig begæring fra 1/3 af Rådets medlemmer.

stk.4:

Såfremt Rådet nærer mistillid til rådsformand eller rådsnæstformand,
kan den pågældende afsættes ved almindeligt stemmeflertal på et
ordinært eller ekstraordinært rådsmøde.

§ 16
Efter beslutning i Rådet eller på Bestyrelsens egen foranledning forbereder
Bestyrelsen sager til forelæggelse i Rådet. Rådets beslutninger gennemføres
af Bestyrelsen.

stk. 2:

Bestyrelsesformand og kasserer underskriver sammen
generalsekretæren årsregnskabet på Rådets vegne.

med

§ 17
Hverken formænd eller andre medlemmer af Rådet, Bestyrelsen eller udvalg
modtager vederlag.

§ 18
Folkekirkens Nødhjælp tegnes i økonomisk henseende således: ved køb, salg
og pantsætning af fast ejendom af 2 personer, nemlig formand for Bestyrelse/
næstformand for Bestyrelse/kasserer i forening med generalsekretær/
økonomichef. I andre henseender tegnes Folkekirkens Nødhjælp ligeledes af
2 af de nævnte personer eller af 2 andre personer, som af Bestyrelsen har fået
tegningsret.

stk. 2:

Tegningsberettigede bemyndiges til at indgå aftaler med banker og
pengeinstitutter vedr. lån, kreditter, garantistillelser og anvendelse
af finansielle instrumenter efter nærmere aftale med Bestyrelsen.

§ 19
Folkekirkens Nødhjælps regnskabsår er kalenderåret.

§ 20
Revision foretages af en eller flere af Bestyrelsen valgte statsautoriserede
revisorer, som ikke må være medlemmer af Bestyrelsen eller Rådet.

§ 21
Til ændring af vedtægten kræves to rådsmødevedtagelser med mindst 14
dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de på rådsmødet tilstedeværende
medlemmer har stemt for forslaget.

§ 22
Ved eventuel opløsning forholdes således med frie aktiver: Eksterne
bevillinger, som ikke måtte være brugt inden endelig opløsning,
tilbagebetales. Resten overdrages Folkekirkens mellemkirkelige Råd til brug
for internationalt humanitært hjælpearbejde.

stk.2:

Retten til navnet Folkekirkens Nødhjælp overdrages til Folkekirkens
mellemkirkelige Råd.

stk.3:

Arkivalier overgår til Rigsarkivet i henhold til bestående aftale.
Adgangen til arkivalierne inden for bindingsperioden (p.t. 50 år) skal
administreres af Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

§ 23
Vedtægten træder i kraft den 5. oktober 2014, og samtidig ophæves vedtægt
af 6. oktober 2013.

Vedtaget København den 4. oktober 2014.
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Formand for bestyrelsen

Folkekirkens Nødhjælp
Nørregade 15
1165 København K
T +45 3315 2800
CVR NR 36 98 02 14
www.nødhjælp.dk

