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K L U B L O V E  O G  V E D T Æ G T E R  

Lovteksten er oversat fra engelsk til dansk. I tvivlstilfælde gælder den engelske lovtekst. 

Vedtægterne er trykt med kursiv 

§ 1. GENERELT 

1. Navn 

 Klubbens navn er Soroptimist International (SI) 

________________________________________________  
(herefter kaldet Klubben). 
 
Klubbens geografiske beliggenhed skal indgå i Klubbens navn. 
Navneændring skal godkendes på forespørgsel fra Klubben og Unionspræsidenten af 
Federationspræsidenten. 

2. Oprettelse af klub 

 Klubben blev oprettet i overensstemmelse med reglerne for Soroptimist International of 
Europe og fik overrakt et charter den _____________________, som er datoen for dens 
oprettelse. 

3. Medlemskab af unionen 

 Klubben er medlem af Soroptimist International Danmark (kaldet Unionen), som er med-
lem af Den Europæiske Federation (kaldet Federationen). 
 
Klubberne er samlet i regioner, der fremgår af Medlemsbogen. Antal og geografisk ud-
strækning vedtages af repræsentantskabet. 

4. Non-profit 

 Klubben er en almennyttig (non-profitmaking) organisation. 

5. Hjemsted 

 Klubbens hjemsted er præsidentens bopæl eller en fast adresse i henhold til vedtægterne. 

6. Emblem 
 Klubben benytter Soroptimist Internationals emblem. 

7. Soroptimistår 

 Klubbens soroptimistår begynder 1. oktober.  

§ 2. VEDTÆGTER OG LANDETS LOVE 

1. Vedtægter 

 Medmindre andet er bestemt i Unionens vedtægter vedrørende udformning af klubved-
tægter, fastlægger klubben sine egne vedtægter til gennemførelse af nærværende be-
stemmelser, forudsat at sådanne vedtægter ikke er i strid med denne lov eller lovene for 
Unionen, Federationen eller Soroptimist International. 

2. Landets love 

 Enhver bestemmelse i nærværende lov, som strider mod den nationale lov, skal tilpasses 
denne. Anmodning herom fremsendes af Unionens forretningsudvalg, med anbefaling af 
Unionens og Federationens lovkomité, til godkendelse af Federationens forretningsud-
valg. 
 
Inden for rammerne af gældende klub- og unionslove kan den enkelte klub udarbejde 
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egne regler for arbejdet i klubben. Disse regler for hver enkelt klub kaldes Klubreglement. 

§ 3. MÅL 

1. Mål 
 Soroptimist International er en verdensomspændende organisation for kvinder i ledelse 

og erhverv. Soroptimist International anvender forståelse, ord og handling for at fungere 
som kvinders globale stemme. Klubben skal arbejde for Soroptimist Internationals formål, 
som er (jf. Unionslove § 3): 
 
• fremme af kvinders sag, 
• høje etiske normer, 
• menneskerettigheder for alle, 
• lighed, udvikling og fred, 
 
Soroptimister inspirerer til handling og skaber muligheder for at ændre kvinders og pigers 
liv gennem et globalt netværk af medlemmer og internationale partnerskaber. 
 
Klubben forpligter sig til at:  
• yde service til det lokale, nationale og internationale samfund, 
• deltage aktivt i besluttende processer i samfundet. 

§ 4. PRINCIPPER 

1. Principper 
 Det er Soroptimist Internationals princip at beskæftige sig med internationale og nationale 

forhold med tilknytning til dens formål og program. Soroptimist International er strengt 
neutral i sager vedrørende politiske uoverensstemmelser mellem nationer og i partipoliti-
ske og i sekterisk-religiøse spørgsmål. 

2. Henvendelse til nationale og internationale organisationer 

 Ingen klub må i Soroptimismens navn rette nogen form for henvendelse til myndigheder i 
andre lande eller til nationale eller internationale organisationer om noget kontroversielt 
emne, som kan virke stødende på eller skadeligt for soroptimister i andre lande. Soropti-
mister, som ønsker at udtale sig, skal gennem deres unionspræsident rette henvendelse 
til Federationspræsidenten, som derefter henvender sig til præsidenten for Soroptimist 
International, der af sin bestyrelse er bemyndiget til at tage de fornødne skridt. 
 
En eventuel udtalelse fra en klub sendes via Unionens forretnings-udvalg. Forretningsud-
valget er forpligtet til at sende udtalelsen videre uden unødig forsinkelse, evt. ledsaget af 
kommentarer. Eventuelle kommentarer skal i kopi sendes til klubben. 

3. Medlemskab af andre organisationer 

 Klubben må ikke være medlem af andre organisationer bortset fra det lokale kvinderåd og 
kun, hvis medlemskabet er godkendt af Unionens forretningsudvalg. 
Ethvert samarbejde og enhver handling i Soroptimismens navn kræver godkendelse af 
Unionens forretningsudvalg. 

§ 5. MEDLEMSKAB 

1. Kvalifikationer 

 For at kunne opnå medlemskab af Klubben skal en kandidat opfylde følgende betingel-
ser: 

1. a. være mindst 21 år 
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1. b. (i) arbejde i et erhverv eller privat virksomhed eller have en beskæftigelse med tilsva-
rende status og ansvar som en person som arbejder i et erhverv eller privat virksom-
hed, f.eks. husmoder, men ikke politiske hverv,  

 
 eller  
 

(ii) for nylig have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller være midlertidigt eller per-
manent uden arbejde i et erhverv eller privat virksomhed eller en beskæftigelse med 
tilsvarende status og ansvar som en person, som arbejder i et erhverv eller privat 
virksomhed, 

 
eller 
 
(iii) være i gang med en karriere i et erhverv eller privat virksomhed eller have en beskæf-

tigelse med tilsvarende status og ansvar som en person, som arbejder i et erhverv el-
ler privat virksomhed. 

 
eller 
 
(iv) Klubben skal sikre, at dens medlemmer kommer fra en række erhverv, virksomheder 

og beskæftigelser, som er repræsentative for det lokale område, hvor Klubben er be-
liggende. 

 
Hvad angår (ii) og (iii) skal Klubben opfylde betingelserne i unionslovenes § 17 stk. 2. e. 
og 2. f., som ikke har betydning for kvalifikationerne for medlemskab, men som kan være 
af betydning for optagelse af et nyt medlem i en bestemt klub af hensyn til sammensæt-
ningen af Klubbens medlemskab. 

2. Forslag om nye medlemmer, procedure for optagelse 

2. a Medlemskab kan kun opnås på Klubbens opfordring og efter anbefaling af 2 soropti-
mister, hvoraf den ene skal være medlem af den pågældende klub. Optagelse kan kun 
ske efter enstemmig godkendelse af klubmedlemmerne og i overensstemmelse med den 
i vedtægterne fastsatte fremgangsmåde. 
 
Klubberne skal også opfylde betingelser i Unionslovenes § 17 stk. 2. e. og f. jævnfør (ii) 
og (iii) i stk. 1b. ovenfor. 
 
De 2 soroptimister indsender forslaget til Klubbens bestyrelse. Såfremt forslaget, efter at 
professionsspørgsmålet er afgjort, godkendes af bestyrelsen, udsendes det skriftligt og 
fortroligt til alle Klubbens medlemmer med oplysning om, dels hvem der har foreslået den 
pågældende kandidat, dels til hvilken gruppe, hun er henført, jf. nedenfor under stk. 3 om 
gruppering i professionslisten. Ethvert medlem kan herefter inden for en tidsfrist af 14 
dage skriftligt og begrundet gøre indsigelse mod en eventuel optagelse. Foreligger en 
sådan indsigelse, kan optagelse ikke finde sted. 
 I tilfælde af godkendelse inviteres den pågældende til at deltage i et eller flere klubmø-
der, inden hun optages i Klubben. Kandidaten skal inden optagelse underskrive ”accept-
blanketten”. 
Optagelse finder sted på et klubmøde, hvor kandidaten gøres bekendt med Soropti-
mismens mål og idealer samt medlemmernes rettigheder og pligter. 
Optagelse finder i øvrigt sted i overensstemmelse med Klubbens traditioner. 
 

eller: 
 

2. b Medlemskab kan bevares, når et medlem flytter bopæl midlertidigt eller permanent. Med-
lemmet har ret til at blive overflyttet til en klub i nærheden af den nye bopæl. 
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Når et medlem flytter bopæl, har hun ret til at blive overført til en anden klub i nærheden 
af den nye bopæl. Præsidenten i den afgivende klub orienterer præsidenten i den modta-
gende klub om medlemmets ønske om overførsel. Har et medlem et ønske om at blive 
overført til en anden klub uden at skifte bopæl, kræver overførslen godkendelse af den 
nye klubs medlemmer. Klubben kan forinden godkendelsen anmode medlemmet om en 
uddybende begrundelse for ønsket om klubskifte. 

3. Klassifikation 

 Medlemskab af Klubben står åben for alle erhverv og beskæftigelser. Til enhver tid bør 
ethvert erhverv eller beskæftigelse være repræsenteret af et aktivt medlem. Efter 5 års 
aktivt medlemskab kan endnu et medlem af samme profession optages. Medlemmer, der 
skifter klub med gyldig grund, kan altid overflyttes uanset profession. 
 

Et medlems gruppering findes i den gældende professionsliste for aktive medlemmer. 
Aktive medlemmer, der overføres fra andre klubber, samt aktive medlemmer, der har 
ændret erhverv, kan henholdsvis optages eller forblive i Klubben og har stemmeret, selv 
om professionen allerede er repræsenteret i Klubben, jf. klublovenes § 6, stk. 1 a. 

§ 6. MEDLEMSKATEGORIER 

1. Kategorier 

 Medlemmer af Klubben inddeles i følgende kategorier: 

1. a. Aktive medlemmer, dvs.  

(1) medlemmer der er optaget i Klubben i overensstemmelse med  
§ 5, stk. 1, herunder aktive medlemmer, overført fra andre klubber, samt medlemmer, 
der har skiftet erhverv, selv om deres profession, og gruppering allerede er repræsen-
teret i Klubben. 
 

(2) aktive medlemmer, der er flyttet fra klubbens område til et område, hvor der ikke fin-
des nogen klub, såfremt de opfylder de almindelige klubmedlemmers forpligtelser. 

 
Medlemmer, der er gået ud af erhverv, beholder deres status som aktive medlemmer, til 
de fylder 75 år, såfremt de opfylder alle de almindelige klubmedlemmers forpligtelser. 

1. b. Senior-medlemmer, dvs. medlemmer, der er fyldt 75 år. 

2. Valgbarhed 

2. a. Aktive medlemmer er valgbare til hverv på alle niveauer. Funktionsperioden for det på-
gældende hverv skal være afsluttet, inden man bliver senior-medlem. 
 
Af repræsentanter til Unionen og af kandidater til poster på unions- og federationsniveau 
kræves specielle kvalifikationer, jf. klublovenes § 14. 

2. b. Senior-medlemmer er valgbare til alle hverv på klubniveau bortset fra hvervet som præsi-
dent. På unionsniveau er de valgbare til sådanne hverv som er fastlagt i unionsvedtæg-
terne. De kan dog ikke opnå hverv, der medfører repræsentation. 
 
Senior medlemmer kan ikke vælges som unionspræsident, guvernør eller guvernørsup-
pleant. 

2. c. Der må højst være to seniormedlemmer i den i § 9 nævnte bestyrelse. 

2. d. Kandidaten til hvervet som præsident skal have varetaget et hverv på klubniveau eller 
som repræsentant. 
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3. Æresmedlemmer 

 De enkelte klubber kan til æresmedlem udnævne en soroptimist, der gennem sit arbejde 
for Soroptimismen og Klubben har gjort sig fortjent dertil. 
Forinden forslaget skriftligt forelægges Klubbens medlemmer, skal der ske meddelelse til 
Unionens forretningsudvalg. 
Afstemningen skal foregå skriftligt, og 2/3 af Klubbens stemmeberettigede medlemmer 
skal stemme for forslaget. 
Et æresmedlem har de rettigheder ifølge lovene, som tilkommer andre medlemmer, men 
er kontingentfri i Klubben. 
Der skal af Klubben til Unionen betales de sædvanlige kontingenter inklusive abonne-
mentsafgifter m.v. for dens æresmedlemmer. 

§ 7. KLUBVENNER 

1. Kvalifikationer 

 Uanset bestemmelsen i § 5, stk. 1, kan Klubben optage kvinder, som er enestående per-
soner eller frontfigurer på virkeområder, som er relevante for soroptimistmål (herefter 
kaldet “Klubvenner”). 
Antallet af klubvenner må ikke overstige 10% af Klubbens medlemmer. 
 
For klubvenner stilles ikke betingelser med hensyn til alder eller erhverv. Klubvenner skal 
ikke grupperes i henhold til professionslisten for aktive medlemmer. 

2. Optagelsesprocedure 

 Optagelsesproceduren for klubvenner følger af § 5, stk. 2. 

3. Stemmeret 

 Klubvenner har stemmeret og er valgbare til hverv på klubniveau, undtagen som præsi-
dent og som repræsentant til Unionen. 

4. Kontingent 

 Klubbens venner betaler kontingent som fastsat i § 12. 

§ 8. MEDLEMSKABETS OPHØR 

1. Årsager 
 Medlemskab af Klubben kan ophøre: 

1. a. ved Klubbens beslutning på grund af 
 
(i) manglende deltagelse i mindst 5 møder pr. soroptimistår, med mindre klubbestyrel-

sen har godkendt en orlovsperiode, 
(ii) kontingentrestance, 
(iii) misligholdelse af andre bestemmelser i love og vedtægter 
(iv) alvorlig forstyrrelse af Klubbens fred og funktion. 
 
Et medlem, der føler, at hun har lidt uret ved en sådan beslutning, kan få sagen forelagt 
for en ad hoc voldgiftskomité, som skal nedsættes i klubben i hh. til vedtægterne (§17), 
og hvis hun stadig ikke er tilfreds, kan hun henvende sig til Unionens voldgiftskomité for 
at få afgørelsen prøvet. Denne afgørelse er endelig. 

1. b. ved udmeldelse 

1. c. ved Unionsbeslutning 
1/3 af Klubbens medlemmer kan gå direkte til Unionens Forretningsudvalg for at få en 
afgørelse. Denne afgørelse adresseres til Unionens Voldgiftskomité. Unionens Voldgifts-
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komités  afgørelse er endelig. 

2. Procedure 

 Ophør af medlemskab sker som anført i vedtægterne og i overensstemmelse med denne 
lovs § 10, stk. 2 d. 

2. a. Ophør af medlemskab ved Klubbens beslutning. 
Forinden en sådan beslutning træffes, skal der af præsidenten gives det pågældende 
medlem 1 skriftlig advarsel. Har hun derefter ikke inden 3 måneder rettet sig efter præsi-
dentens henstilling forelægges beslutningen for Klubbens medlemmer til endelig afgørel-
se. En sådan beslutning træffes ved skriftlig afstemning på et klubmøde eller generalfor-
samling og ved almindelig stemmeflerhed. Klubben er i en sag af denne art kun beslut-
ningsdygtig, hvis 2/3 af Klubbens medlemmer er til stede. 

2. b. Ophør ved udmeldelse. 
Udmeldelse af Klubben skal meddeles skriftligt til præsidenten inden en 1. juni, og fra 
klub til Union senest 15. juni. Såfremt disse frister ikke overholdes, skal der betales fuldt 
kontingent for den følgende sæson. 

3. Genoptagelse 

 En person, hvis medlemskab er blevet bragt til ophør, kan genoptages, men kun efter at 
den normale optagelsesprocedure er fulgt. Dette gælder dog ikke medlemskab bragt til 
ophør i medfør af stk. 1, a. (iv) og c. 

§ 9. BESTYRELSE 

1. Sammensætning 

1.a. Klubbens administrative og udøvende organ er bestyrelsen, der består af præsident, vi-
cepræsident(er), sekretær kasserer, samt andre medlemmer i henhold til vedtægterne. 

1. b. Præsidenten er Klubbens legale repræsentant. 
 
I tilfælde af præsidentens forfald indtræder 1. vicepræsident i hendes funktion. I tilfælde 
af 1. vicepræsidents forfald, indtræder 2. vicepræsident i præsidentens funktion. 
 
Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan ved valg forøges efter Klubbens behov. Yderligere 
vælges en suppleant til bestyrelsen. 
 
Præsidenten tegner Klubben og kan bemyndige kassereren til at afholde udgifter på 
Klubbens vegne. 

2. Funktionsperiode 

2. a. Eksisterende klubber: 
Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, og man kan ikke genvælges til det 
samme hverv bortset fra kassereren, hvis funktionsperiode kan forlænges én gang.  
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke genvælges til det samme hverv, før der er gået 2 år. 
Sekretæren udpeges af præsidenten. Denne udnævnelse skal godkendes af generalfor-
samlingen. 
 
Funktionsperioden for KPD kan fornyes én gang, jvf. § 11, stk. 2 

2. b. Nychartrede klubber: 
For en nychartret klub er bestyrelsens funktionsperiode 1 år fra begyndelsen af det so-
roptimistår, som følger efter charterdatoen. 
Med godkendelse af Klubbens generalforsamling kan funktions-perioden forlænges med 
1 år. 
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3. Bestyrelsesopgaver 

 Bestyrelsen skal tage sig af Klubbens løbende opgaver. Dens hovedfunktion er: 
 
 at forberede og forelægge løbende sager for generalforsamlingen, 
 hvert år at udfærdige, godkende og forelægge regnskab og forslag til budget for ge-

neralforsamlingen, 
 at udfærdige dagsorden for generalforsamlingen, 
 at udfærdige generelle retningslinjer for Klubbens aktiviteter, 
 at udføre generalforsamlingens beslutninger. 

4. Møder 
 Bestyrelsen skal holde mindst 4 årlige møder. De i § 13 nævnte repræsentanter skal del-

tage i møderne med rådgivende status. Den kommende præsident (hvis hun er valgt in-
den sin tiltræden) og den afgående præsident kan deltage i bestyrelsesmøderne, såfremt 
det er bestemt i vedtægterne. 
 
Den kommende såvel som den afgående præsident kan vælges til bestyrelsen med de 
deraf følgende rettigheder og pligter. 
 
Repræsentanterne har kun stemmeret, for så vidt de tillige er medlemmer af bestyrelsen. 
Bestyrelsesmøderne ledes af præsidenten og i hendes fravær af vicepræsidenten. Besty-
relsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne med stemmeret er til stede. Afgø-
relser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør præsidentens stemme 
udslaget. Sekretæren eller en anden af præsidenten udpeget person fører protokol, som 
oplæses ved næste bestyrelsesmøde og underskrives af præsidenten og sekretæren. 
Kassereren er forpligtet til at aflægge regnskab over for bestyrelsen, når som helst denne 
måtte ønske det. 

5. Procedure 

 Fremgangsmåden ved valg til de ovennævnte hverv samt forretningsorden for møderne 
skal ske i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Samtidig med udsendelse af dagsorden til den ordinære general-forsamling kan Klub-
bens bestyrelse indkalde forslag til de poster, som er på valg: præsident, kasserer, øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, suppleant, repræsentanter til Unionen og suppleanter for disse 
samt andre poster i Klubben. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. Såfremt ingen forslag foreligger, er det bestyrelsens pligt 
at finde frem til forslag til ledige poster. 
Valg finder sted på den årlige generalforsamling, og her kan ændringsforslag fremsættes 
af medlemmerne, hvis det er fastlagt i den enkelte klubs reglement. 

6. Funktioner 

 Klubben kan selv i klubreglementet fastsætte nærmere regler for de enkelte bestyrelses-
medlemmers funktioner. 

7. Klubmester 

 En klubmester kan vælges som medlem af bestyrelsen. For så vidt klubmesteren ikke er 
medlem af bestyrelsen kan den enkelte klub i sit reglement fastsætte regler for hendes 
funktioner og genvalg. 

§ 10 KLUBMØDER 

1. Antal 
 Klubben skal afholde mindst 10 møder om året. 



 

11  Ajourført pr. 1. oktober 2019 

2. Generalforsamling 

2. a. Tidspunkt 

 Et af disse møder er den årlige generalforsamling, til hvilken alle medlemmer skal have 
modtaget både indkaldelse og dagsorden. 
. 
Generalforsamlingen skal afholdes inden det årlige repræsentantskabsmøde. 

Indkaldelse 
 Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse kan ske pr. e-mail. 

2. b. Dagsorden 

 Præsidenten udfærdiger en dagsorden for generalforsamlingen, der godkendes af besty-
relsen. Denne skal omfatte valg til de forskellige poster, samt beretninger fra indehavere 
af disse hverv om deres aktiviteter og sager vedrørende Unionens aktiviteter. 
 
1. valg af dirigent, 
2. præsidenten aflægger beretning, 
3. kassereren aflægger regnskab (evt. budget), 
4. beretning fra Klubbens Programme Director, Assistant Programme Director og komi-

téer, 
5. valg af bestyrelse: 

a. præsident  
b. kasserer  
c. øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant, 

6. valg til repræsentant og suppleant til Unionen, jf. § 13, stk.1, 
7. valg af Programme Director, Assistant Programme Director og komitéer, jf. § 11, 
8. valg af revisor og revisorsuppleant, 
9. fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr, 
10. indkomne forslag, 
11. eventuelt. 

Forslag til generalforsamling 

 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen 
senest 14 dage før generalforsamlingen, så de kan behandles på et bestyrelsesmøde. 
Ændringsforslag kan fremsættes på generalforsamlingen, men i tilfælde af valg af besty-
relse skal det være fastsat i den enkelte klubs reglement. 

2. c. Regler 
 For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig skal 2/3 af Klubbens medlemmer være til 

stede. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutninger kan træffes blandt de fremmødte medlemmer. 
 
Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt givet til et andet klubmedlem. Et 
klubmedlem kan alene præsentere ét fraværende medlem. 

2. d. Afstemning 

 Beslutning træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Valg foregår 
ved hemmelig afstemning og kræver 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. 
Hvis et sådant flertal ikke kan opnås, afholdes endnu en afstemning, og denne gang er 
simpelt flertal tilstrækkeligt. 
 
Beslutninger om ændring af love eller om Klubbens opløsning kræver flertal, som angivet 
i § 15 og § 16. 
 
Hvis der ikke kan opnås 2/3 flertal, kan der i medfør af klublovenes og -vedtægternes § 
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10, stk. 2 indkaldes til en ekstraordinær general-forsamling og ved en fornyet afstemning 
her vil simpelt flertal være tilstrækkeligt til ændringsforslagets vedtagelse, jf. klublovenes 
og - vedtægternes § 15, stk.2. 

Andre beslutninger og vedtagelse af klubreglement 

 Andre beslutninger som f.eks. godkendelse af præsidentens beretning, godkendelse af 
regnskab, vedtagelse af klubreglement samt fastsættelse af klubkontingent og indmeldel-
sesgebyr træffes ved håndsoprækning og simpelt flertal blandt de tilstedeværende med-
lemmer. 
Enhver beslutning kan henvises til skriftlig afstemning, hvis et af Klubbens medlemmer 
fremsætter ønske derom. 

Konstituering 

 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. 

2. e. Ekstraordinær generalforsamling 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis præsidenten, bestyrelsen eller 1/3 af 
Klubbens medlemmer forlanger det. 

3. Forretningsorden 

 Forretningsordenen for møderne følger bestemmelserne i vedtægterne. 
 

 Præsidenten eller i hendes fravær vicepræsidenten leder klubmøderne. Det bør tilstræ-
bes, at der på hvert klubmøde holdes “3 minutter”, som ikke diskuteres, med mindre den, 
der holder dem, opfordrer til det. 
Præsidenten refererer klubmeddelelser. 
Programme Director og/eller Assistant Programme Director orienterer Klubbens med-
lemmer. 
Der holdes så vidt muligt et egoforedrag (eller brancheforedrag) om året. 

4. Deltagelse 

  Deltagelse i mindst 5 klubmøder pr. Soroptimistår er obligatorisk for hvert aktivt medlem 
med mindre klubbestyrelsen har givet dispensation. 

Dispensation 

 Klubbens bestyrelse kan fritage et medlem for pligten til at deltage i møderne for et tids-
rum af indtil 6 måneder, når der indsendes skriftlig, begrundet anmodning. 
Bestyrelsen kan på anmodning forlænge en sådan dispensation, dog ikke for mere end 6 
måneder ad gangen. Dispensationen kan aldrig gives for et enkelt møde. 

§ 10 a. REGIONER 

1. Klubberne under Unionen er samlet i regioner, som fremgår af Medlemsbogen. Regio-
nernes funktion er at samordne og skabe rum for gensidig inspiration for regionens klub-
ber i projekt- og extensionarbejdet. 
Klubberne samarbejder i regionen om emner af fælles interesse.  

2. Inden for regionen finder klubberne en fælles kandidat som Regional Programme Director 
(RPD) og en fælles kandidat som regionalt extensionmedlem til opstilling på repræsen-
tantskabsmødet. 
RPD og det regionale extensionmedlem er forbindelsesled mellem regionens klubber og 
Unionens PD henholdsvis Extensionkomitéen. 

3. Der afholdes årligt (mindst) 1 Regionalmøde, der så vidt muligt arrangeres af klubberne 
på skift. Præsidenten for den arrangerende klub er mødeleder. Præsidenten for den ar-
rangerende klub er mødeleder. Unionspræsidenten eller i hendes fravær en guvernør 
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deltager i Regionalmødet. Rejsen betales af Unionen. 
På Regionalmødet besluttes hvilken klub, der arrangerer næste års møde. Den arrange-
rende klub indsender referat fra Regionalmødet til FU med henblik på offentliggørelse i 
Soroptima eller lignende. 

4. Nærmere retningslinjer for regionernes virke fastsættes af Forretningsudvalget. 

§ 11. PROGRAMME DIRECTOR, ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR OG KOMITÉER 

1. Navne 
 Klubben skal have en Programme Director (KPD) og en Assistant Programme Director 

(KAPD) som nævnt i federationslovens § 11, der varetager følgende områder: 
a. Economic and Social Development (økonomisk og social udvikling), 
b. Education and Culture (uddannelse og kultur), 
c. Environment (miljø), 
d. Health (sundhed), 
e. Human Rights/Status of Women, (menneskerettigheder- /kvinders stilling), 
f. International Goodwill and Understanding, (international goodwill og forståelse). 
Klubben kan nedsætte stående tekniske komitéer eller vælge medlemmer til hverv, der 
har samme formål som de komitéer, der er nævnt i federationslovenes § 12, eller andre 
formål som fastlagt i vedtægterne. 

2. Funktionsperiode 

 Funktionsperiode og omfanget af aktiviteter for ovennævnte Programme Director, As-
sistant Programme Director, komitéer og valgte medlemmer følger bestemmelserne i 
vedtægterne. 

3. Programme Director og Assistent Programme Director 

 Funktionsperioden for KPD og KAPD er 2 år og kan fornyes én gang. KPD og KAPD er 
Klubbens forbindelsesled til RPD og til Unionens Programme Director. 
KPD er medlem af Klubbens bestyrelse.  

4. Extension 
 Klubben skal vælge et extensionudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 2 vælges på generalfor-

samlingen og 1 udpeges fra bestyrelsen. 
Udvalget skal bistå Klubben i dens extensionarbejde, ligesom det skal være Klubbens 
forbindelsesled til regionens extensionmedlem og til Unionens extensionudvalg. 
Medlemmernes funktionsperiode er 2 år og kan fornyes én gang. 

§ 12. KLUBBENS ØKONOMI 

1. Midler 
 Klubbens midler består af medlemskontingenter inkl. kontingent og indmeldelsesgebyr fra 

nye medlemmer. 
Gebyrer og kontingenter fastsættes på Klubbens generalforsamling. 

2. Særlige projekter 

 Ethvert beløb indsamlet af Klubben til et særligt projekt må ikke indgå i Klubbens midler. 
 
For aktiviteter og indsamlede midler skal der årligt aflægges revideret regnskab. 

3. Anbringelse 

 Klubbens midler anbringes og anvendes som fastsat i vedtægterne. Kassereren forelæg-
ger regnskabet for Klubben på den årlige generalforsamling. 
 
Den enkelte klub fastsætter selv regler for anbringelse og anvendelse af sine midler. 
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Kassereren er ligeledes pligtig til at aflægge regnskab over for bestyrelsen. 

4. Betaling af kontingent 

 Kassereren skal betale kontingent til Unionen hvert år senest den 30. oktober, baseret på 
antallet af medlemmer pr. 30. juni samme år. 

5. Revision 
 Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg 

kan finde sted. 

§ 13. REPRÆSENTANTER TIL UNIONEN 

1. Repræsentanter 

 Klubben repræsenteres i Unionen af 2 aktive medlemmer, der kaldes repræsentanter. 
Disse vælges for 2 år, én repræsentant hvert år. 
Suppleanter vælges på samme måde. De skal træde i stedet for en repræsentant, der 
ikke er i stand til at udøve hvervet, eller som er blevet medlem af Unionens forretnings-
udvalg. 
Hvis Unionen består af mere end 100 klubber og Unionen vedtager, at repræsentantska-
bet kun skal bestå af én repræsentant fra hver klub, vælges kun ét aktivt medlem for 2 år. 
 
Præsidenten er Klubbens ene repræsentant. Bestyrelsen vælger en suppleant for præsi-
denten. Den anden repræsentant og en suppleant vælges på generalforsamlingen for en 
periode af 2 år, - det år, der ikke er valg til præsidentposten. 

2. Genvalg 
 Repræsentanter kan genvælges én gang og kan derefter først vælges igen efter 2 års 

forløb. 
 
En afgående repræsentant kan ikke vælges som suppleant. 

3. Beretning 
 Repræsentanterne aflægger beretning til Klubben efter hvert repræsentantskabsmøde. 

 
Såfremt en repræsentant er forhindret i at deltage i et repræsentantskabsmøde, erstattes 
hun af en suppleant. 

§ 14. INDSTILLING AF KANDIDATER 

 På unionspræsidentens opfordring indstiller Klubben kandidater til poster på unions- og 
federationsniveau i henhold til bestemmelserne i unions- og federationsloven vedrørende 
kandidaternes kvalifikationer. 

§ 15. ÆNDRINGER 

1. Ændringsforslag 

 Ændringsforslag til nærværende lov kan til enhver tid indsendes til Federationen, jf. fede-
rationslovenes § 19. Forslaget fremsættes senest ved slutningen af det 4.år efter vedta-
gelse af nærværende lov.  
Ethvert medlem må foreslå ændringer ved at indsende sådanne forslag til Klubbens præ-
sident. 

2. Afstemning 

 Forslaget forelægges af præsidenten på den årlige generalforsamling og vedtagelse 
kræver 2/3 flertal. 
 
Hvis det fornødne flertal ikke kan opnås, kan der i medfør af klublovenes og vedtægter-
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nes § 10, stk. 2. d indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og ved en fornyet 
afstemning her vil simpelt flertal være tilstrækkeligt til, at ændringsforslaget vedtages. 

3. Procedure 

 Vedtagne forslag til ændringerne af lovene skal af klubpræsidenten forelægges for uni-
onspræsidenten og formanden for Unionens lovkomité, der foretager det videre fornødne 
i relation til unionslovenes § 16. 

§ 16. OPLØSNING 

1. Betingelser 
 En klub kan vedtage sin egen opløsning på en ekstraordinær generalforsamling, ind-

kaldt efter anmodning af bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubmedlemmerne. Beslutnin-
gen om opløsning skal vedtages med mindst 5/6 flertal af de tilstedeværende med-
lemmer. 
 
Forinden Klubben vedtager sin egen opløsning, skal Klubbens præsident tage kontakt 
til unionspræsidenten, der kan inddrage Extensionkomitéen med henblik på at undgå 
en opløsning af klubben. 

2. Klub under opløsning 

 En klub skal opløses, hvis medlemstallet falder til under 15 og/eller hvis disse med-
lemmer ikke opfylder kriterierne for medlemskab i henhold til klublovenes § 5 stk.1. b 
(i), medmindre den har fået tilladelse til at fortsætte i henhold til unionslovenes § 17 
stk. 2. d. 

3. Midler – anvendelse 

 Ved Klubbens opløsning skal charter- og identifikationskort returneres til Unionen. 
Unionens forretningsudvalg træffer bestemmelse om anvendelse af Klubbens midler. 
 
Senest 3 måneder efter Klubbens opløsning skal der fremsendes et afsluttet regnskab 
til unionskassereren. 

§ 17. VOLDGIFT OG FORLIG 

 Enhver uoverensstemmelse i Klubben skal forelægges en ad hoc voldgiftskomité, hvis 
sammensætning følger bestemmelserne i vedtægterne. Voldgiftskomitéens afgørelse 
kan inden 2 måneder via Klubbens præsident appelleres til Unionens voldgiftskomité 
til endelig afgørelse. 
 
Voldgiftskomitéen skal bestå af et ulige antal medlemmer - mindst 3 inklusive formand. 
Hver part vælger sine medlemmer - lige mange hver - og disse i forening vælger en 
formand (opmand). Alle disse vælges blandt Klubbens medlemmer. 

§ 18. ENGELSK SOM GÆLDENDE LOVTEKST 

 Lovteksten er oversat fra engelsk til dansk. I tvivlstilfælde gælder den engelske lov-
tekst. 

§ 19. IKRAFTTRÆDEN 

 Loven træder i kraft d. 1. oktober 1992 og ændringer vedtaget ved brevstemme i de-
cember 1999 træder i kraft fra denne dato. 
 
Vedtægterne træder i kraft d. 2. maj 1993. 
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Ændringerne vedtaget på Guvernørmødet i Vejle (Danmark) d. 7. juli 2002 gælder fra 
denne dato.  
 
Ændringerne vedtaget på Guvernørmødet i Warszawa (Polen) i juli 2008 træder i kraft 
fra 1. oktober 2008. 
 
Ændringer vedtaget på Guvernørmødet i Gent ( Belgien) i juli 2010 træder i kraft  fra 1. 
oktober 2010 
 
Ændringerne i vedtægterne på Lands- og repræsentantskabsmøderne træder i kraft 
fra vedtagelsen. Der er i vedtægterne indarbejdet ændringer fra perioden d. 12. maj 
2003 til d. 1. november 2009. 
 
Ændringer i vedtægterne på Repræsentantskabsmødet 12 maj 2012 træder i kraft fra 
vedtagelsen. 
 
Ændringer i vedtægterne vedtaget på Repræsentantskabsmødet 25. maj 2013 træder 
i kraft fra vedtagelsen. 
 
Ændringerne vedtaget på Guvernørmødet i København (Danmark) i juli 2014 træder i 
kraft fra 1. oktober 2014. 
 
Ændringerne i vedtægterne vedtaget på Repræsentantskabsmødet 9. maj 2015 træ-
der i kraft fra vedtagelsen. 
 
Ændringerne i vedtægterne vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 30. april 2016 
og ajourført pr. 1. oktober 2016 træder i kraft fra 1. oktober 2016. 
 
Ændringerne i vedtægterne vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 27. april 2019 
og ajourført pr. 1. oktober 2019 træder i kraft fra 1. oktober 2019. 

 


