Vedtægter for CSR Greenland
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er CSR Greenland
Foreningen har hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq.
Foreningen er en selvstændig organisation og uafhængig af politiske og
økonomiske særinteresser.
§ 2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at koordinere medlemmers CSR indsats i forhold til de
CSR initiativer som foreningen er involveret i, herunder formidle kontakt til
NGO’er, det offentlige og øvrige interessenter.
Endvidere skabes rammer for foreningens medlemmer til at deltage i netværk
med ligestillede medlemmer med henblik på udveksling af erfaringer med
CSR.
Foreningen vil derudover medvirke til at kommunikere åbent omkring CSR i
Grønland og udbrede kendskabet til CSR Greenland og dets medlemmer.
§ 3.
Foreningens drift
Foreningens drift finansieres ved fondsmidler, frivilligt arbejde og kontingenter.
§ 4.
Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages grønlandske private og offentligt ejede
virksomheder, offentligt ejede nettostyrede virksomheder og offentlige institutioner,
som har direkte servicefunktion over for borgere. I tvivlstilfælde kan bestyrelsen
træffe afgørelse om medlemskab er muligt.
Betingelse for medlemskab er, at virksomheden har til hensigt at arbejde med CSR
og opfylder CSR Greenlands formål og krav som formuleret i CSR Greenlands charter.
Et medlems udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt ved henvendelse til
foreningens sekretariat med 2 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit
kontingent senest 6 måned efter, at der er rykket for det.
Såfremt et medlem ikke lever op til foreningens formål eller i øvrigt handler i strid med
CSR Greenlands interesser, har bestyrelsen beføjelse til at ekskludere medlemmet.

§ 5.
Kontingent
Kontingent for foreningens medlemmer fastsættes af bestyrelsen og forfalder 1 gang
årligt, den 1. februar. Kontingent refunderes ikke ved et medlems udmeldelse.

§ 6.
Foreningens ledelse
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
§ 7.
Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned i
Nuuk.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Præsentation og valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen, og som
ikke må være medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt
hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en
stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel
stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan
stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes ved særskilt brev og/eller mail og/eller via
hjemmeside med mindst tre ugers varsel. Bestyrelsen orienterer ved
indkaldelsen om, hvilke medlemmer, der er på valg.
I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger
før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte
forslag være udsendt til medlemmerne.
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisor vælges for et år af gangen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller
når mindst 50 % af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de
punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages
varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.
§ 8.
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 6-10 personer, hvor formandens stemme er afgørende.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de opstillede kandidater af
generalforsamlingen for to år ad gangen, således at der foretages nyvalg af
3-5 personer i lige år og 3-5 personer i ulige år. Ved et bestyrelsesmedlems
afgang i en valgperiode kan bestyrelsen i perioden frem til ordinær
generalforsamling udpege et midlertidigt bestyrelsesmedlem fra en af
medlemsvirksomhederne. Ved førstkommende generalforsamling vælges
bestyrelsen i overensstemmelse med ovenstående.
Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
§ 9.
Bestyrelsens opgaver og virke
Foreningens bestyrelse fastsætter foreningens mål og opgaver.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det
forløbne år beskrives.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes
mindst 4 gange årligt og når formanden finder det fornødent eller når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
tilstede.
§ 10.
Kompetencefordeling
Foreningens daglige arbejde varetages af et sekretariat. Sekretariatet
nedsættes af bestyrelsen som ligeledes tager stilling til behovet for evt. tilkøb
af ydelser hos samarbejdspartnere.
§ 11.
Budget, ansøgning, regnskab og revision.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på
generalforsamlingen.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i
overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
§ 12.
Tegning
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i
forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 13.
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de
afgivne stemmer.
§ 14.
Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde
som vedtægtsændringer. Eventuel formue ved foreningens ophør vil blive
doneret til velgørende formål.
Vedtaget på generalforsamling den 31. marts 2016

