Vedtægter for
Operation Dagsværk
Vedtaget på Stormøde 2021

Kapitel 1 Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er Operation Dagsværk (herefter forkortet OD).
§ 2 OD er hjemmehørende i Danmark. OD er landsdækkende.

Kapitel 2 Formål
§ 3 OD’s formål er at styrke solidariteten mellem unge på danske
ungdomsuddannelser og 8-10. klasser i Danmark og unge i andre dele af
verden, samt oplyse, sikre en
stillingtagen og øge forståelsen for, at forandring kun opnås gennem handling.
§ 3, stk. 2 For at fremme organisationens formål arrangerer OD årligt en kampagne, som
kulminerer i en landsdækkende indsamling på Dagsværkdagen. Under
kampagnen giver de i § 3 nævnte elever et Dagsværk, som går til et uddannelsesfremmende
projekt i et land, med uacceptable forhold for unge.
§ 3, stk. 3 OD er en humanitær organisation, som arbejder uafhængigt af religiøse,
økonomiske, partipolitiske interesser og organisationer.
§ 3, stk. 4 OD skal til enhver tid arbejde ud fra den af bestyrelsen vedtagede strategi samt
gældende projektkriterier.
§ 3, stk. 5 Med udgangspunkt i strategien har Operation Dagsværk et arbejdspapir, som skal
beskrive konkrete arbejdsopgaver og målsætninger for OD som organisation, herunder til de
enkelte organer. Bestyrelsen skal stille et forslag til nyt arbejdspapir hvert år på Stormødet.

Kapitel 3 Principper
§ 4 Operation Dagsværk arbejder ud fra de på Stormødet vedtagne princippapirer.
§ 4, stk 2 Princippapirerne vedtages for en to-årig periode og skal herefter genbehandles på
Stormødet.
§ 4, stk 3 Nye princippapirer kan stilles på hvert Stormøde

Kapitel 4 Medlemsforhold
§ 5 Enhver af de i paragraf 3 nævnte uddannelsesinstitutioner kan blive medlem af OD ved at
betale kontingent.
§ 5, stk. 2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, efter ansøgning fra institutionen,
tilkende medlemsrettigheder til uddannelsesinstitutioner for unge, der ikke er
nævnt i §3.
§ 6 Bestyrelsen optager enhver person eller organisation, der anerkender
OD’s navn og formål samt indbetaler det af Stormødet fastsatte
støttemedlems-gebyr som støttemedlemmer.

Kapitel 5 Dagsværksgrupperne
§ 7 En gruppe elever på enhver af de i paragraf 3 nævnte uddannelsesinstitutioner kan stifte
Dagsværkgruppe pr. uddannelsesinstitution.
§ 8 Dagsværkgrupperne er demokratisk organiseret og forpligter sig til at:
●
●
●
●
●
●
●
●

Indkalde til opstartsmøde i starten af skoleåret.
På demokratisk vis at vælge en kontaktperson
Alle elever fra skolen kan deltage på gruppens møder og har her taleret.
Udforme en forretningsorden som tilstræbes at stemmes igennem til
opstartsmødet.
Dagsorden for møderne udformes selv af gruppen.
Lave en liste over medlemmerne.
Løbende at optage nye medlemmer fra deres uddannelsesinstitution
Løbende opdatere listen over aktive medlemmer i gruppen

Kapitel 6 Organisationsmyndigheder
§ 9 Beslutningskompetencen for OD’s myndigheder er:
1. Stormødet
2. Bestyrelsen

Kapitel 7 Stormødet
§ 10 Det ordinære Stormøde er OD’s højeste myndighed. Stormødet træder sammen hvert
år ultimo november/primo december.
§ 11 Det ordinære Stormøde skal indkaldes skriftligt af Bestyrelsen senest 8 uger inden dets
afholdelse. Indkaldelsen skal angive tidspunkt for afholdelse af Stormødet.
§ 11, stk. 2 Senest 2 uger før Stormødet skal Bestyrelsen udsende:
Endelig angivelse af Stormødets afholdelsessted, forslag til dagsorden, projektforslag,
skriftlige beretninger, forslag til budget, senest reviderede årsregnskab og eventuelle

én

skriftlige ændringsforslag fra Dagsværkgrupper og betyrelse.
§ 12 Dagsværksgrupper og andre OD-interesserede elever kan sende to delegerede elever til
stormødet pr. institution. Hvis en institution sender flere elever, deltager resten af gruppen som
observatører. Elever fra STU’er kan deltage på Stormødet på særlige vilkår. Særlige vilkår
aftales på forhånd med OD’s sekretariat.
§ 12, stk. 2 Deltagende elever fra de pågældende institutioner fastlægger egne regler for valg af
delegerede.
§ 12, stk. 3 En delegerets rettigheder kan ved fuldmagt overdrages til en observatør fra
samme institution, såfremt den delegerede er forhindret i at deltage i hele mødet. Stormødets
forretningsorden skal indeholde bestemmelser for, hvilke tidspunkter på mødet overdragelsen
kan finde sted.
§ 13 Hvis en afstemning har over 20% blanke stemmer, tages diskussionen op igen, og der
stemmes på ny.
§ 14 Repræsentanter fra Bestyrelsen, som ikke deltager som delegerede, kan deltage som
observatører.
§ 14, stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer, der ikke længere er elever på de § 3
nævnte uddannelsesinstitutioner, har kun taleret på vegne af
Bestyrelsen.
§ 14, stk. 3. De af Bestyrelsen ansatte, sekretariatsfrivillige, opfølgningsgrupper samt
stormødeaktivister kan tildeles taletid, såfremt dirigenterne finder dette relevant. Ligeledes
kan personlige hjælpere tale på vegne af elever med særlige behov.
§ 15 Dagsordenen til ordinære Stormøder skal indeholde følgende punkter:
1. Åbning og konstituering
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Økonomi:
-Bestyrelsens økonomiske årsberetning,
-Regnskabsstatus
- Fremlæggelse af årsregnskab
- Godkendelse af budget
- Valg af kritiske revisorer
4. Indkomne forslag
5. Valg af Bestyrelse
6. Første runde af projektvalg

Kapitel 8 Ekstraordinært Stormøde
§ 16 Et ekstraordinært Stormøde nyder samme myndighed som et ordinært
Stormøde (jf. § 10) og indkaldes, når Bestyrelsen eller mindst 20 Dagsværkgrupper skriftligt
begærer dette med angivelse af ønskede dagsordenpunkter.

§ 17 Ekstraordinært Stormøde afholdes senest 6 uger efter begæring herom er
fremsat til Bestyrelsen.
§ 17, stk. 2 Det påhviler Bestyrelsen at udsende en skriftlig indkaldelse senest 2 uger før det
ekstraordinære Stormødes afholdelse. Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden.
§ 18 Deltagerkredsen ved ekstraordinære Stormøder er som ved ordinære Stormøder
(jf. § 10 og § 12)
§ 19 Dagsordenen til ekstraordinært Stormøde skal som minimum indeholde:
1. Åbning og konstituering
2. Indkomne forslag

Kapitel 9 Valg af bestyrelsen
§ 20 For at være valgbar på Stormødet til Bestyrelsen skal kandidaten være elev på en af de i § 3
nævnte uddannelsesinstitutioner.
§ 21 Alle personvalg foregår skriftligt og ved anonym stemmeafgivelse.
§ 21, stk. 2 Ved alle personvalg på Stormødet har hver delegeret antal stemmer efter følgende
nøgle: Man har stemmetal iht. halvdelen af de poster, der er på valg, rundet op til nærmeste hele
tal (fx 6 poster: 3 stemmer, 7 poster: 4 stemmer)
§ 21, stk. 3 Der må på Stormødet kun sættes én stemme på hver kandidat. Det er tilladt ikke at
benytte alle sine stemmer.
§ 22 Alle valgte kandidater opstilles på en kandidatliste i tilfældig orden. Alle ikke valgte
kandidater opstilles på en indsuppleringsliste i rækkefølge efter stemmetal.
§ 23 Ved stemmelighed på de yderste mandater foretages lodtrækning mellem disse.
Ved stemmelighed mellem ikke-valgte kandidater foretages lodtrækning for fastsættelse
af indsuppleringsliste.
§ 24 Det er muligt at opstille sit kandidatur uden at være til stede. Opstillingen indsendes skriftligt
inden deadline, som vedtaget i forretningsordenen for Stormødet

Kapitel 10 Bestemmelser for projektvalg
§ 25 Projektsekretæren indhenter, på vegne af bestyrelsen, projektforslag hos danske
udviklingsorganisationer.
§ 25, stk 2 Bestyrelsen vurderer, om projektforslag og projektstiller-organisationer lever op til de
gældende krav udstukket af OD.
§ 26 Første runde af projektvalget foregår på Operation Dagsværks stormøde. Her
udvælges tre projektforslag, de tre der opnår flest stemmer, som går videre til de endelige
projektvalg.

§26, stk. 2 Afstemningsregler om valg af projektforslag er fastsat således: hver delegeret
på stormødet har stemmeret til valget. Hver delegeret kan stemme på 3 projektforslag.
§ 256 stk. 3 Ved stemmelighed mellem forslagene på den yderste plads til
Stormødet, foretages suppleringsvalg mellem disse. Stemmetallene bliver ikke
offentliggjort.
§ 26 stk. 4 STU’er kan søge om dispensation hos bestyrelsen til at brevstemme til
første runde af projektvalget Ved afgivelse af stemmer per brev afgives tre stemmer
per STU. Brevstemmen skal være dirigenten i hænde senest første dag af
Stormødet. Brevstemmer indgår kun i første runde af valget.
§ 27Anden runde af projektvalget, det endelige valg af næste års projekt, foregår ved
onlinevalg på medlemsskolerne. Afstemningsregler for projektvalgets anden runde er
fastsat således:
§ 27, stk. 2 Valget skal foregå inden juni hvert år.
§ 27 stk. 3 Alle medlemsskoler har én stemme.
§ 27, stk. 4 Ved stemmelighed foretages suppleringsvalg mellem de projekter med
flest stemmer. Valget foretages én uge efter afsluttet valg. Stemmetallene bliver ikke
offentliggjort.
§ 27, stk. 5 Ved stemmelighed ved suppleringsvalget vælges det endelige projekt
af bestyrelsen, mellem de, der har opnået flest stemmer ved suppleringsvalget.
§ 28 Alle afstemninger til både første og anden runde af projektvalget er hemmelige.

Kapitel 11 Bestyrelsen
§ 29 Bestyrelsen er OD’s højeste myndighed mellem Stormøderne.
§ 29 stk 2 Bestyrelsen består af 15 personer valgt på Stormødet.
§ 30 Bestyrelsen konstituerer sig selv ud fra idéerne om den flade struktur. Bestyrelsen
vælgerminimum to økonomiansvarlige med tegningsret.
§ 30, stk. 2 Bestyrelsen kan tildele Sekretariatslederen tegningsret.
§ 30, stk. 3 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, dog skal følgende
indføres i forretningsordenen:
● Bestyrelsen afholder mindst 8 møder om året.
● Bestyrelsens møder er åbne for alle indskrevne elever på de i § 3 nævnte
uddannelsesinstitutioner.
§ 31 Bestyrelsen konstituerer sig senest 2 måneder efter Stormødet.
§ 32 Hvis et bestyrelsesmedlem frafalder, indsuppleres nyt bestyrelsesmedlem
efter den seneste vedtagne indsuppleringsliste.
§ 33 Bestyrelsen kan give Dagsværks Internationale Gruppe (DIG) mandat til at træffe

beslutninger, der vedrører Solidarity Action Day Movement in Europe (SAME).
§ 33, stk. 2 DIG har ansvar for at vedligeholde og udvikle OD's internationale arbejde,
bl.a. gennem organisationen SAME.

Kapitel 12 Ansættelse af medarbejdere
§ 34 Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere.
§ 34, stk. 2 Alle lønnede stillinger skal slås op på minimum to offentlige jobsider.
§ 34, stk. 3 Lønnede medarbejdere ansættes af et ansættelsesudvalg. Der tilstræbes, at
dette udvalg består af sekretariatslederen, samt repræsentanter fra Bestyrelsen, lønnede
medarbejdere og de frivillige.

Kapitel 13 Finansielle og økonomiske bestemmelser
§ 35 OD’s regnskabsår går fra 1.1 - 31.12
§ 35 stk. 2. I tilfælde af force majeure kan bestyrelsen beslutte at afvige fra det normale
regnskabsår og fremlægge et regnskab af kortere eller længere varighed.
§ 35, stk. 3 Der udarbejdes ét samlet regnskab for hver afsluttet indsamling.
§ 36 Bestyrelsen kan meddele prokura til to personer i forening jf. § 45, stk. 2: Bestyrelsen
kan meddele begrænset prokura til enkeltpersoner.

§ 37 OD’s regnskab skal revideres af den af Bestyrelsen ansatte statsautoriserede revisor.
§ 38 Kritiske revisorer
De kritiske revisorer vælges på Stormødet.
Bestyrelsen skal sikre, at de kritiske revisorer foretager en kritisk gennemgang af ODs regnskab.
Derudover skal de kritiske revisorer løbende orienteres om og kontrollere OD’s økonomi,
bogholderi, likvide beholdninger samt udbetalinger til projekter.
På baggrund heraf fremlægger de kritiske revisorer en beretning om ODs økonomi på Stormødet
§ 39 Indsamlede midler går ubeskåret til det til indsamlingsnævnet anmeldte indsamlingsformål
efter fratræk af op til 10% til kampagneaktiviteter.
§ 40 I tilfælde af at OD ikke er i stand til at udnytte de indsamlede midler, kan bestyrelsen
beslutte, hvordan midlerne skal benyttes, så de understøtter formål, som ligger inden for
ODs arbejde.

Kapitel 14 Afsluttende bestemmelser
§ 41 Beslutning om vedtægtsændringer skal vedtages på et Stormøde med mindst 2/3 flertal.
§ 42 Beslutning om opløsning af OD skal vedtages med 3/4 flertal blandt de på Stormødet
indskrevne delegerede på to på hinanden følgende Stormøder.
§42 Stk. 2 I tilfælde af en force majeure-begivenhed, som umuliggør
afholdelse af dagsværkdagen, har bestyrelsen mandat til at rykke eller
ændre på
dagsværkdagen, såfremt 3⁄4 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.
§42 Stk. 3 Hvis en force majeure-begivenhed i Danmark mindsker en kampagnes
indsamlingsbeløb, har bestyrelsen mandat til at ændre
afrapporteringskravene til projektpartneren, samt ændre projektperioden.
§ 43 Ved OD’s opløsning er OD’s implementerende samarbejdspartnere ansvarlige for korrekt
afslutning af igangværende projekter samt for en eventuel
videreførsel af idéen bag OD.
§ 43, stk. 2 Ved OD’s opløsning skal OD’s frie aktiver bruges iht. OD’s formål.
§ 44 Et flertal på den pågældende weekend kan dispensere fra de gældende
vedtægter, med undtagelse af § 52, kapitel 15.
§ 45 Nærværende vedtægter, der afløser OD’s vedtægter af 22/3-1992, med
ændringer af
24/1-1993, af 29/1-1995, af 28/1-1996, af 1/2-1998, af
31/1-1999, af 5/12-1999, af 3/12-2000, og af 2/12-2001 af 28/11-2004, og af
27/11-2005, af 3/12-2006, af 1/12-2007, af 29/11-2008, af 30/11-2008, af
29/11-2009, af 28/11-2010, af 27/11-2011, af 25/11-2012, af 01/12-2013, af
30/11-2014, af 29/11-2015, af
27/11-2016, af 26/11-2017, af 25/11-2018, af 24/11-2019, af 24/11-2019, af
29/11-2020, af 13/4.2021, af 28/11-2021 træder i kraft ved Stormødets
afslutning

