Vedtægter for WutomiAgri Venskabsforening
Præambel:
WutomiAgri-Danmark er et udviklingsprojekt under foreningen ASSIST med formål at
støtte drift og videreudvikling af en eller flere landbrugsskoler i Mozambique.

Arbejdet i Mozambique er organiseret som en selvstændig forening under navnet
Associacâo WutomiAgri.

§ 1 Formål og hjemsted
1. Synliggøre og udbrede kendskab til WutomiAgri og knytte venskabsbånd mellem
Danmark og Mozambique.
2. Venskabsforeningen kan lave aktiviteter med henblik på at skaffe penge til
projekter.
3. Foreningen har hjemsted hos den til enhver tid valgte formand.
§ 2 Medlemmer
1. WutomiAgri venskabsforeningen kan tegne medlemmer til foreningen ASSIST,
således de pågældende medlemmer har særlig tilknytning til WutomiAgri.
2. Formelt og juridisk er medlemmerne underlagt de til enhver tid gældende
vedtægter for ASSIST, som er paraplyorganisation for WutomiAgri
venskabsforeningen. Disse vedtægter har således i tvivlstilfælde forrang for
WutomiAgri venskabsforeningens vedtægter.
3. WutomiAgri venskabsforeningen kommunikerer selvstændig med disse
medlemmer ud over den kommunikation, der tilgår dem fra ASSIST.
§ 3 Årsmøde
1. WutomiAgri venskabsforeningen skal indbyde dets medlemmer til et ordinært
årsmøde, som har til formål at orientere særskilt om WutomiAgris arbejde i
Mozambique.

2. Der kan indbydes til ekstraordinært årsmøde efter beslutning i bestyrelsen.
3. 1/3 af WutomiAgri venskabsforeningens medlemmer kan indkalde til ekstra
ordinært årsmøde
§ 4 Bestyrelse
1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges på årsmødet, der vælges 1. og
2. suppleant hvert år.
2. WutomiAgri venskabsforenings bestyrelse indstiller 1 medlem til ASSISTs
bestyrelse, samt 1 medlem som suppleant til ASSISTs bestyrelse.
3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, genvalg han finde sted, der
vælges 2 - 4 i lige år samt 3 i ulige år.
3a. I opstartsåret ( 2017 ) kan der vælges 2 ekstra medlemmer til bestyrelsen.
4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og
økonomisk ansvarlig. Bortset fra formand og næstformand kan flere poster
beklædes af samme person
5. Bestyrelsen fastsætter selv sine aktiviteter og er beslutningsdygtig når et flertal
af bestyrelsens medlemmer er til stede.
6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, idet der dog tilstræbes
enstemmighed. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.
7. Referat af bestyrelsens møder og trufne beslutninger indføres i protokol, udskrift
af referat og protokol skal være elektronisk tilgængelig for bestyrelsens
medlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse
§ 5 Økonomi
1. Venskabsforeningen aflægger ikke årsregnskab, men alene et regnskab over
aktiviteter, som foreningen iværksætter.
2. Gaver som gives til WutomiAgri venskabsforening indsættes på WutomiAgris
konto hos ASSIST, ligesom aktiviteter, der gennemføres af foreningen tilgår
denne konto.
3. Fundraising hos fonde og offentlige kilder, foregår efter de i samarbejdsaftale
mellem ASSIST og WutomiAgri fastsatte retningslinjer.
4. Gavegivere kan få skattemæssigt fradrag efter de for ASSIST gældende regler.

§ 6 Forpligtigelse og tegning
1. WutomiAgri venskabsforening kan ikke indgå økonomiske forpligtelser, som der
ikke på forhånd er sikret finansiering af eller som er godkendt af ASSISTs
bestyrelse.
2. WutomiAgri venskabsforeningens bestyrelsen kan frit indgå ikke økonomiske
aftaler, som har til formål at opfylde projektets formål.
3. WutomiAgri venskabsforeningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i
forening.
§ 7 Vedtægtsændringer
1. Vedtægtsændring kræver en flertalsbeslutning i bestyrelsen, med efter
følgende godkendelse af et flertal af de på et årsmøde tilstedeværende
medlemmer.

§ 8 Opløsning

1. Bestemmelse om opløsning af foreningen kræver en enstemmig beslutning i
bestyrelsen, med efterfølgende godkendelse af et flertal af de på et årsmøde
tilstedeværende medlemmer.

Således vedtaget af årsmødet den 26. aug. 2017 i Vorbasse sognehus.
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