Vedtægter for foreningen STAIRWAY DANMARK
Vedtaget på foreningens generalforsamling 22. april 2007

1. Navn og hjemsted:
Organisationens navn er STAIRWAY DANMARK, der er hjemmehørende i Danmark.
2. Formål:
Organisationens formål er,
A. at støtte Stairway Foundation, Filippinerne, med dens internationale aktiviteter inden
for oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centret for
gadebørn.
B. at skaffe midler til det ovenfor anførte arbejde gennem medlemskontingenter,
fondsansøgninger mv.
C. med udgangspunkt i medlemskontingenter samt øvrige bidrag at støtte “Stairways
Foundations” udflytning og reetablering på egen jord.
D. med udgangspunkt i “Stairway Foundations” arbejde også at drive
oplysningsvirksomhed i Danmark.
3. Medlemmer:
Alle kan registreres som medlemmer mod indbetaling af kontingent. Kontingentet opkræves én
gang årligt, og beløbets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen:
Organisationen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 7 medlemmer.
Bestyrelsen samt eventuelle suppleanter vælges for mindst to år. 4 medlemmer går på valg i
lige år og øvrige medlemmer samt eventuelle suppleanter går på valg i ulige år. Bestyrelsen
vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær. Alle hverv er
ulønnede. Organisationen tegnes af formanden og kassereren i forening.
5. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvori enhver af foreningens
medlemmer, der har betalt forfalden kontingent, har ret til at deltage.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til
fuldmagt til et andet medlem, dog således at intet medlem kan afgive stemme for mere end 4
andre medlemmer.
Når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer forlanger det, kan
ekstraordinær generalforsamling indkaldes.
Organisationens årlige ordinære generalforsamling afholdes normalt inden udgangen af april
måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst fire ugers og højst 6 ugers varsel til hvert medlem.
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
6. Organisationens opløsning:
Organisationen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel
af medlemmerne er til stede.
Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning af Stairway Danmark skal tilfalde en anden
forening eller fond, som er hjemmehørende her i landet og har et almenvelgørende eller på
anden måde almennyttigt formål. Bestyrelsen beslutter hvilken forening eller fond, der bliver
tale om.

