Reyði Krossur
Stiðjagøta 6
100 Tórshavn
Tlf. +298 283630
redcross@redcross.fo
V-tal: 423254

Vedtægter for Reyði Krossur Føroya
§1
Stk. 1

Foreningens navn er Reyði Krossur Føroya, med hjemsted i Tórshavn.
§2

Stk. 1

Reyði Krossur Føroya skal i al sin virksomhed følge de love og regler, der er gældende for
Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Det Internationale Røde Kors, anvendelse af
Røde Kors-mærket, Røde Kors-principperne og Det Internationale Røde Kors´ arbejde og
mission.
§3

Stk.1

Reyði Krossur Føroya varetager Røde Kors´ humanitære arbejde på Færøerne og
bidrager via Røde Kors i Danmark til Det Internationale Røde Kors´ arbejde.
§4

Stk. 1

Reyði Krossur Føroyas formål er:
a. Bistå og samarbejde med færøske myndigheder, der varetager humanitære samt
beredskabs- og uddannelsesmæssige opgaver.
b. Påtage sig humanitære samt beredskabs- og uddannelsesmæssige opgaver, hvor
forholdene gør en frivillig indsats ønskelig, alene eller i samarbejde med færøske
myndigheder, organisationer eller foreninger.
c. Inspirere borgerne på Færøerne til at tænke og handle i overensstemmelse med Røde
Kors-principperne.
d. Give interesserede borgere på Færøerne mulighed for gennem praktisk og
humanitært arbejde at virkeliggøre Røde Kors-principperne.
e. Fremme venskab og international forståelse mellem folk på tværs af landegrænser.
f. Reyði Krossur Føroya kan ikke give økonomisk støtte til formål uden for Røde Kors.
I alle tilfælde, hvor indsatser udøves i fællesskab, er det under forudsætning af, at Røde
Kors´s grundlæggende principper respekteres.
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§5
Stk. 1

Reyði Krossur Føroyas symbol er teksten "Reyði Krossur Føroya" omkranset eller
efterfulgt af et rødt kors på hvid bund, jævnfør gældende regler for anvendelse af Røde
Kors-mærket.
§6

Stk. 1

Reyði Krossur Føroya er en forening, som kan etablere aktivitetsgrupper, som enten kan
være en geografisk enhed eller henført til en bestemt aktivitet. Dette gøres i samarbejde
med bestyrelsen.

Stk. 2

Aktiviteterne kan være forskellige former for socialt arbejde, samariterarbejde,
afdelingens kursusvirksomhed, PR- og informationsarbejde, genbrugsarbejde,
internationalt arbejde, indsamlingsarbejde, ungdomsarbejde URK (Ung Í Reyða Krossi)
og lignende.
Bestyrelsen vælger en aktivitetsleder og en viceaktivitetsleder, efter samråd med
aktivitetsgruppen.
Er der flere aktiviteter med samme opgave fordelt geografisk, kan bestyrelsen efter
samråd med aktivitetslederen vælge en koordinator.
Bestyrelsen giver anvisning for aktiviteterne.
Bestyrelsen kan lade aktivitetsledere, koordinatorer samt andre personer deltage i
bestyrelsesmøder, hvor de har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 3

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den nedlægge en aktivitetsgruppe.
Ligeledes kan bestyrelsen, såfremt den finder det nødvendigt, og efter samråd med
pågældende aktivitetsgruppe(r), udskifte/afsætte aktivitetsledere, viceaktivitetsledere
og koordinatorer.
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§7
Stk. 1

Afdelingens bestyrelse kan udpege et bestyrelsesmedlem til at deltage i møderne i
aktivitetsgruppernes ledelse.
§8

Stk. 1

Der søges udpeget en repræsentant i ethvert mindre lokalsamfund. Udpegningen
foretages af bestyrelsen.
§9

Stk. 1 Enhver, som bor eller har arbejdsadresse på Færøerne og som kan tilslutte sig Røde Kors’
formål og principper, kan blive Røde Kors-frivillig og medlem af Røde Kors. Medlemskab
er en forudsætning for at blive valgt til tillidsposter og for at være aktivitetsleder. Hverv
som medlem af bestyrelsen, arbejdsgrupper, tillidsposter, aktivitetsgrupper m.v. er
frivilligt og ulønnet.
§ 10
Stk. 1
Stk. 2

Generalforsamlingen er Reyði Krossur Føroya’s øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april. Ekstraordinær generalforsamling
indkaldes, hvis formanden finder det nødvendigt, eller såfremt 2/3 af bestyrelsens
medlemmer stiller krav herom til formanden. Ethvert medlem har møderet til
generalforsamlingen.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og evt. en
sekretær. I bestyrelsen er 5 personer, og der vælges 2 suppleanter.
Stk. 3.2 Nært beslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke
vælges til formand og kasserer eller kasserer og revisor. Samme regel er gældende,
såfremt andre former for inhabilitet kan opstå.
Stk. 3.3 Bestyrelsen kan supplere sig for 2 år ad gangen med yderligere medlemmer, dog således
at disses antal ikke overstiger halvdelen af de af generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3.4 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
Et bestyrelsesmedlem, der ansættes som lønnet medhjælp, fortaber samtidig sit
medlemskab af bestyrelsen.
En lønnet medhjælp er ikke valgbar til bestyrelsen.
Stk. 4 Foreningen tegnes af formanden, ved køb og salg af fast ejendom kræves underskrift af
formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kan udstedes fuldmagt.
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Stk. 5

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers og højst 7 ugers varsel, med annonce
i mindst 2 af landets største aviser. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 7
dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder valg til
bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.
Stk. 6 Medlemskab giver adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er enhver, der har
betalt medlemskontingent. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Medlemmer
kan kun have en fuldmagt. Ordstyreren afgør om en fuldmagt er gyldig. For nye
medlemmer skal kontingent være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen. Hvert
medlem har én stemme. Valgbar er enhver, der har betalt medlemskontingent.
Stk. 7 Valgperioden er to år for medlemmer af bestyrelsen og et år for suppleanter. Genvalg kan
finde sted til alle poster.
Stk. 8 Enhver afgørelse træffes ved stemmeflerhed.
Stk. 9 Skriftlig afstemning kan fremsættes som krav til personvalg.
Stk. 10 Til vedtægtsændringer kræves en 2/3 majoritet af medlemmer, der er mødt til møde,
dog mindst 20 medlemmer.
Stk. 11 Ændring af §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Stk. 6-11 i Reyði Krossur Føroya’s vedtægter
kræver godkendelse fra Røde Kors i Danmarks bestyrelse.
Stk. 12 Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent samt referent.
b. Beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode og dens nuværende
stilling.
c. Regnskab, der skal være revideret af statsautoriseret revisor.
d. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab.
e. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
f. Behandling af indkomne forslag
g. Arbejdsplan for den kommende periode.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 i ulige år og 2 i lige år.
i. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - valget gælder for 1 år.
j. Valg af revisor.
k. Eventuelt.
§ 11
Stk. 1

Rejse- og opholdsudgifter ved generalforsamlingen afholdes af det enkelte medlem.
Rejse- og opholdsudgifter ved deltagelse i bestyrelsesmøder afholdes af Reyði Krossur
Føroya.
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§ 12
Stk. 1
Stk. 2

Reyði Krossur Føroyas regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
Reyði Krossur Føroyas regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor.
§ 13

Stk. 1

Reyði Krossur Føroya registrerer alle medlemmer og frivillige hos landskontoret, som
registrerer dem med navn, adresse, e-mailadresse og tilknytningsafdeling. Færøsk Røde
Kors tegner kollektiv forsikring for alle frivillige. Frivillige i aktivitetsgrupper skal indgå
en Røde Korsaftale.
§ 14

Stk. 1

Landskontoret har forretningsadresse i Torshavn.

Stk. 2

Sekretariatslederen
• er chef for landskontoret og ansætter og afskediger de lønnede medarbejdere
• har ansvaret for landskontorets virksomhed
• må ikke være politisk aktiv.
§ 15

Stk. 1

Økonomi: Alle indtægter tilfalder foreningen. Bestyrelsen udarbejder et budget for 1 år
ad gangen, hvori skal indgå indtægter fra og udgifter til aktiviteter og aktivitetsgrupper.
§ 16

Stk. 1

Skulle foreningen Reyði Krossur Føroya ophøre med at eksistere, tilfalder foreningens
formue en færøsk humanitær organisation, der følger samme formål som Reyði Krossur
Føroya.
§ 17

Stk. 1

Samarbejdet mellem Røde Kors i Danmark og Reyði Krossur Føroya fastlægges i en
samarbejdsaftale mellem præsidenten for Røde Kors i Danmark og formanden for Reyði
Krossur Føroya.
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§ 18
Stk. 1

Ikrafttrædelse:
Disse vedtægter blev vedtaget den 7. april 2002 og efter forelæggelse for Røde Kors i
Danmarks styrelse igen vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. marts 2003 med
påkrævede rettelser. Forandret på generalforsamlingen 25. marts 2012. Forandret på
generalforsamlingen 14. marts 2016.
Forandret på generalforsamlingen 24. marts 2019.
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