Danske Soldaterforeningers Landsraad

VEDTÆGTER

Vedtaget på landsrådsmødet 20. april 2002 i Oksbøl
Ændret på landsrådsmødet 16. april 2005 i Antvorskov
Senere ændret på landsrådsmøder 22. april 2006 i Skive og 5. april 2014 i Haderslev

Navn

§1

Organisationens navn er Danske Soldaterforeningers Landsraad.
Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

Hjemsted

§2

Landsrådets hjemsted er København.

Formål

§3

Danske Soldaterforeningers Landsraad har til formål at varetage, formidle og koordinere et samarbejde mellem tilsluttede landsforeninger inden for den danske soldaterforeningsbevægelse.
Landsrådet er uafhængigt af partipolitik.
stk. 2
Landsrådet har til opgave gennem folkelig oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen, og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.
stk. 3
Landsrådet har endvidere til opgave at formidle information og kommunikation
mellem de tilsluttede landsforeninger og forsvarets ledelse.
Det er tilsvarende Landsrådets opgave at varetage kommunikation og samarbejde
med andre komponenter i og med tilknytning til forsvaret, samt til de øvrige organisationer og foreninger i den danske soldaterforeningsbevægelse.
stk. 4
Endelig påhviler det Landsrådet
at
at
at
at
at

Optagelse

§4

varetage forbindelsen til de nordiske soldaterforeningsbevægelser og til andre
internationale forsvarsvenlige organisationer,
varetage soldaterforeningernes interesser i Den Selvejende Institution ”Dybbøl Mølle”,
varetage soldaterforeningernes interesser i fondsbestyrelsen i ”Soldatens og
Orlogsgastens Fond”,
varetage administrationen af fonde og mindelegater, i hvilke Landsrådet ved
fundatsbestemmelser er indsat som administrator, samt – mere generelt
engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold i øvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Som medlemmer af Landsrådet kan optages foreninger med landsdækkende virkeområde, hvis formål er i overensstemmelse med § 3.
stk. 2
Med landsrådsmødets godkendelse vil foreninger med begrænset regionalt eller
lokalt virkeområde i særlige tilfælde kunne optages.
stk. 3
Optagelse af foreninger, der er tilsluttet eller naturligt hører under landsforeninger
optaget i Landsrådet, kan ikke finde sted.
stk. 4
Anmodning om optagelse i Landsrådet indgives skriftligt til præsidiet vedlagt landsforeningens vedtægter, referat fra den seneste generalforsamling samt en bestyrelsesfortegnelse.
Såfremt betingelserne er til stede, optager præsidiet landsforeningen under forbehold af landsrådsmødets godkendelse.

Udmeldelse

§5

Udmeldelse af Landsrådet skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.
En udmeldt landsforening har intet krav på Landsrådets formue eller ejendele eller
dele heraf.

Præsidiet

§6

Præsidiet sammensættes med præsident, vicepræsident, landsrådssekretær og
landsrådskasserer samt 5 præsidiemedlemmer.
Der vælges 1 præsidiemedlem i hver af de 5 totalforsvarsregioner.
Præsidiet udgør Landsrådets dagligledelse og vælges på landsrådsmødet for 2 år
ad gangen.
stk. 2
På landsrådsmødet vælges endvidere til præsidiet 5 suppleanter for 2 år ad gangen. Suppleanterne repræsenterer tilsvarende de 5 regionalt udpegede præsidiemedlemmer.
stk. 3
Præsidiet fastsætter egen forretningsorden.
Præsidiet kan til støtte for sit arbejde ulønnet engagere enkeltpersoner til særlige
eller midlertidige funktionsområder, og kan nedsætte nødvendige drifts- og arbejdsudvalg.
stk. 4
Præsidiet er beslutningsdygtigt, når præsidenten samt 5 præsidiemedlemmer er til
stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.

Valg

§7

Præsidenten, vicepræsidenten, landsrådssekretæren og landsrådskassereren
vælges hver for sig over 2 år.
Valg til præsidiet fordeles i øvrigt ligeligt over 2 år.
stk. 2
Præsident, landsrådskasserer og 2 præsidiemedlemmer fra henholdsvis Totalforsvarsregion Nordjylland og Totalforsvarsregion Sjælland vælges de lige år.
Vicepræsident, landsrådssekretær og 3 præsidiemedlemmer fra henholdsvis Totalforsvarsregion Midtjylland, Totalforsvarsregion Fyn- Syd- og Sønderjylland og Totalforsvarsregion København vælges de ulige år.
stk. 3
Ingen kan vælges eller genvælges til præsidiet efter det fyldte 70.år.
Landsrådsmødet kan dog efter indstilling fra præsidiet dispensere fra denne regel.
stk. 4
De 5 regionalt udpegede præsidiemedlemmer samt de 5 suppleanter vælges på
landsrådsmødet efter indstilling fra de tilsluttede foreninger i de 5 lokalforsvarsregioner.
stk. 5
Efter indstilling fra præsidiet fastsættes på et landsrådsmøde fælles regler for den
regionale valgprocedure.

Formandsrådet

§8

Med henblik på at styrke det koordinerende soldaterforeningsarbejde på ledelsesplan og skabe fornøden tyngde i organisationens virke etableres et Formandsråd
sammensat af de tilsluttede landsforeningers præsidenter og formænd samt præsidiet.
stk. 2
Landsrådets præsident er rådets formand, og landsrådssekretæren varetager sekretariatsfunktioner.
stk. 3
Formandsrådet indkaldes efter behov, dog minimum 1 gang årligt, ordentligvis i
september eller måned.

stk. 4
Formandsrådet har som ansvars- og kompetenceområde Landsrådets







Strategi og mål
Overordnet planlægning
Økonomi og budget
Profilering og synliggørelse
Tværgående regionale aktiviteter
Landsrådets Skydeudvalg

stk. 5
Der udfærdiges referat fra alle møder i præsidium og formandsråd.
Referater udsendes til alle tilsluttede landsforeninger.
Landsrådsmødet

§9

Landsrådsmødet, der er Landsrådets øverste myndighed, sammensættes af repræsentanter fra de tilsluttede landsforeninger, der udpeger én repræsentant for
hver påbegyndt 200 medlemmer beregnet på medlemstal forudgående 1. januar.
stk. 2
Hver tilsluttet landsforening har som minimum 2 pladser ved landsrådsmødet.
stk. 3
Præsidiet indtræder i sin helhed med stemmeret i landsrådsmødet.
stk. 4
Ordinært landsrådsmøde afvikles normalt i april måned.
Landsrådsmødet indkaldes af præsidiet med 4 ugers varsel ved skrivelse til hver
enkelt tilsluttet landsforening.
Indkaldelsen ledsages af en skriftlig beretning og årsregnskabet samt eventuelle
forslag til behandling på dagsordenen.
stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på landsrådsmødet, fremsendes skriftligt til landsrådssekretæren og skal være denne i hænde senest 15. februar.
stk. 6
Et landsrådsmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 1/3 af landsforeningerne er
repræsenteret på mødet, og de fremmødte dækker mindst 50 pct. af medlemsgrundlaget.
stk. 7
Ethvert medlem fra de tilsluttede landsforeninger kan som observatør overvære
landsrådsmødet uden stemmeret.
stk. 8
Der udfærdiges referat fra alle landsrådsmøder.
Referatet underskrives af mødets dirigent og udsendes til alle tilsluttede landsforeninger.

Dagsorden

§ 10

Dagsorden til ordinært landsrådsmøde skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger
Præsidiets beretning
Beretning vedrørende ”Dybbøl Mølle”
Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næstfølgende år
Valg
Valg af revision
Eventuelt

Ekstraordinært
landsrådsmøde

§ 11

Ekstraordinært landsrådsmøde indkaldes efter præsidiets
beslutning herom.
stk. 2
Ekstraordinært landsrådsmøde indkaldes endvidere efter skriftlig begæring afgivet
af 10 landsforeninger tilsluttet Landsrådet.
Begæringen skal være begrundet med angivelse af forhandlingsemne og forslag.
stk. 3
Præsidiet indkalder til ekstraordinært landsrådsmøde senest 30 dage efter egen
beslutning eller modtaget begæring herom, med angivelse af tema og forslag.
Indkaldelsen er underlagt samme tidsfrist og betingelser som ved det ordinære
landsrådsmøde.

Økonomi

§ 12

Landsrådets regnskabsår er kalenderåret.
stk. 2
Landsrådets økonomiske midler og fondsadministration forvaltes af landsrådskassereren, der fører den for regnskabsaflæggelse nødvendige bogføring.
stk. 3
Landsrådskassereren er ansvarlig for, at Landsrådets årsregnskab med bilag afleveres til revision senest 15. februar.
Det reviderede regnskab forelægges for præsidiet til underskrift senest 15. marts.
stk. 4
Præsidiet fastlægger størrelsen af kontantbeløb, der må være til landsrådskassererens daglige rådighed.
Herudover indsættes økonomiske midler i anerkendt pengeinstitut.

Kontingent

§ 13

Til dækning af Landsrådets udgifter betaler alle tilsluttede landsforeninger et kontingent, hvis størrelse fastsættes af landsrådsmødet.
Landsrådsmødet kan endvidere fastsætte det minimale og maksimale antal medlemmer, der skal betales kontingent for.
stk. 2
Kontingentet beregnes på grundlag af landsforeningens medlemstal seneste 1.
januar og skal være betalt senest 1. marts for at bevare stemmeretten til det ordinære landsrådsmøde.
stk. 3
Nyoptagne landsforeninger betaler fuldt årskontingent for optagelsesåret.

Informationsvirksomhed

§ 14

Efter oplæg fra præsidiet udarbejder Formandsrådet hvert år en strategi for ekstern
og intern informationsvirksomhed.

Hædersbevisninger

§ 15

Præsidiet kan tildele hædersbevisninger efter regler fastsat af landsrådsmødet.

Afstemninger

§ 16

Stemmeret på landsrådsmøder har de fremmødte landsforeninger, der rettidigt har
indbetalt kontingent til Landsrådet.
stk. 2
Landsforeninger, der ikke lader sig repræsentere på landsrådsmøder, kan give en
anden landsforening skriftlig fuldmagt til på det pågældende møde at repræsentere
og afgive stemme for sig.
Ingen landsforening kan møde med mere end én fuldmagt.

stk. 3
Landsforeningerne kan kun stemme med det antal stemmer, for hvilket der er betalt
kontingent.
stk. 4
Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme udslaggivende.
stk. 5
Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt én tilstedeværende repræsentant begærer det.

Vedtægtsændringer

§ 17

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages på et landsrådsmøde, hvor mindst
2/3 af de tilsluttede landsforeninger er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med
2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§ 18

Landsrådets opløsning kan kun besluttes med den majoritet, der er gældende for
vedtægtsændringer, jfr. § 17.
stk. 2
Er landsrådsmødet ikke beslutningsdygtigt forårsaget af manglende fremmøde fra
de tilsluttede landsforeninger, men forslaget om opløsning er vedtaget med 2/3 af
de afgivne stemmer, indkaldes senest 30 dage efter til et nyt landsrådsmøde med
forud oplyst og udsendt dagsorden, og under vedlæggelse af et protokollat fra det
først afholdte landsrådsmøde.
stk. 3
Såfremt 2/3 af de fremmødte på det nye landsrådsmøde stemmer derfor, betragtes
Landsrådet som opløst uanset antallet af fremmødte landsforeninger.
stk. 4
Såfremt Landsrådet opløses, overdrages dets økonomiske midler til Den Selvejende Institution ”Dybbøl Mølle”.
Det opløsende landsrådsmøde træffer beslutning om anbringelsen af Landsrådets
arkivalier m.v.

Ikrafttræden

§ 19

Denne vedtægt er vedtaget på landsrådsmødet den 20. april 2002 og er straks
gældende.
Vedtægten er efter regional strukturtilpasning ændret på landsrådsmødet den 22.
april 2006.
Senest er vedtægten ændret på landsrådsmødet den 5. april 2014 vedrørende valg
til præsidiet efter det fyldte 70. år.

Bjarne G. Bagge

Helmuth Hansen

som præsident

som dirigent

