
Vedtægter for Nødvendigt Forum 

§ 1. Nødvendigt Forum har som formål: - på folkestyrets grundlag gennem oplysning at hævde 
Danmarks selvstændighed som frit og folkestyret land, der samarbejder mellemfolkeligt og 
mellemstatsligt med andre europæiske lande og med lande uden for Europa i sager af fælles 
betydning. 

- Nødvendigt Forum arbejder for, at Den Europæiske Union opløses og erstattes af et ikke 
centralstyret samarbejde mellem Europas lande. 

§2.  Nødvendigt Forum virker ved udgivelse af bladet af samme navn, gennem studiekredse og 
oplysnings- og debatmøder, og gennem samarbejde med andre foreninger og bevægelser. 

§3. Enkeltpersoner, der kan tilslutte sig bevægelsens formål, kan optages som medlemmer. 
Kontingentet fastsættes af landsmødet. 

§4. Bevægelsens højeste myndighed er det årlige landsmøde, som indkaldes med et varsel På 
mindst 4 uger. 

§5. Bevægelsen ledes af en styrelse På indtil 15 personer, hvoraf 1/3 er På valg hvert år. Første 
gang vælges 5 personer uden for initiativtagernes kreds. Indtil afholdelse af det første ordinære 
landsmøde, består styrelsen af udgiverkredsen (initiativtagerne). Landsmødet skal godkende 
vedtægter, regnskab og budget. 

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 3 år ad gangen. 

§6. Beslutninger på landsmødet træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret og ret til af blive 
valgt til styrelsen har ethvert medlem, der har betalt kontingent. 

§7. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 deles flertal af de stemmeberettigede på 2 hinanden 
følgende landsmøder med mindst 5 måneders mellemrum. 

§8. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet På landsmødet skal være styrelsen 
skriftligt i hænde senest 4 uger før landsmødet. Forslag til valg af kandidater skal være styrelsen 
skriftligt i hænde senest 1 uge før landsmødet. 

§e. Styrelsen nedsætter efter behov arbejdsudvalg af styrelsen eller af medlemmer uden for 
den. Udvalgene og deres sammensætning offentliggøres i bladet. 

§ 10. En kasserer varetager bevægelsens økonomi, og der aflægges et årligt regnskab. 
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet offentliggøres. Kassereren og et styrelsesmedlem 
kan tegne foreningen i alle økonomiske forhold. 

§ 11. I tilfælde af opløsning, skal evt. økonomiske midler gå til oplysningsarbejde, der er i 
overensstemmelse med bevægelsens formå.  Opløsning af bevægelsen kan kun finde sted efter 
bestemmelserne i § 7.


