
YATA VEDTÆGTER
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2022

Vedtægter for YATA Danmark –

Ungdommens forum for sikkerhedspolitik

I

Foreningens navn og formål

§ 1
Foreningens navn er YATA Danmark - ungdommens forum for sikkerhedspolitik (engelsk: Youth

Atlantic Treaty Association Denmark), og benævnes YATA.
§ 2

Foreningens formål er at forankre NATOs og Atlantsammenslutningens grundværdier fred, frihed,
lighed, demokrati, sikkerhed og retstatslige principper hos den danske og internationale ungdom. 

Stk. 2
Foreningen tager sigte på at udbrede viden og skabe debat om aktuelle sikkerheds-, forsvars- og
udenrigspolitiske problemstillinger for alle interesserede, især studerende og unge under 35 år.

§ 3
Foreningen søger, at nå sine mål gennem afvikling af paneldebatter, seminarer, studieture,

ambassadørbesøg og andre nationale og internationale projekter.
Stk. 2

 Foreningen søger ligeså at nå sine mål gennem foredragsvirksomhed og anden
informationsvirksomhed i Danmark.

Stk. 3
Man har som medlem af YATA Danmark adgang til det internationale netværk, som YATA består

af. Adgangen kan prisbestemmes af YATA International.
Stk. 4

Foreningen tilskynder et tværfagligt miljø, hvor et stort snit af befolkningen er repræsenteret.
Stk. 5

Foreningens arrangementer er som hovedregel gratis og åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen eller
den ansvarshavende for arrangementet kan dog fastsætte priser og adgangsbegrænsninger på

arrangementer.
§ 4

Foreningen er tværpolitisk, og tilstræber at en mangfoldighed af holdninger kommer til udtryk
gennem foreningens aktiviteter. Derfor fordres det, at de af foreningen arrangerede arrangementer

har en tilnærmelsesvis ligelig repræsentation af synspunkter og politiske positioner.

II

Organisation

§ 5
YATA Danmark består af en bestyrelse og betalende medlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen og fungerer som foreningens øverste

myndighed, jf. § 8.
Stk. 3

Foreningen er organiseret i styregrupper, hvor hver gruppe har en gruppefører tilknyttet.
Gruppeføreren har ansvaret for gruppens arbejde.
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Stk. 4
Betalende medlemmer betaler et årligt kontingent, som bestemmes på den årlige generalforsamling,

og har derigennem ret til de ydelser YATA Danmark tilbyder det gældende år. 

Frivilligengagement og medlemskab

§ 6
Alle over 18 år kan melde sig ind i YATA, dog jf. stk. 2. Valgbarhed til bestyrelsen og stemmeret

til generalforsamlingen er begrænset til medlemmer mellem 18 og 35 år.
Stk. 2

Medlemmer må ikke gøre tjeneste for stater, som ikke er medlem af NATO.
Stk. 3

Man skal have været medlem af foreningen i syv dage inden generalforsamlingen, for at opnå
stemmeret og valgbarhed til generalforsamlingen.

Stk. 4
Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 7
Bestyrelsen kan med 2/3 flertal vælge at ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder
YATA’s formål og interesser. Et ekskluderet medlem kontaktes straks efter beslutningen og gives

en skriftlig begrundelse for eksklusionen.

Bestyrelsen

§ 8
Foreningens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og fire menige

bestyrelsesmedlemmer. 
Stk. 2

Formanden repræsenterer foreningen internt og eksternt og er medlem af Atlantsammenslutningens
bestyrelse. Næstformanden er stedfortræder for formanden, både i YATA og i

Atlantsammenslutningens bestyrelse.
Stk. 3

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen og bistår medlemmer med afholdelse af
aktiviteter, jf. § 3.

Stk. 4
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Valgperioden rækker til næstfølgende

generalforsamling, undtagen hvis en ekstraordinær generalforsamling har en rekonstituering til
formål.
Stk. 5

Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter anstillet af YATA er i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 6

Formand og næstformand kan sammen træffe beslutninger af hastende karakter. Alle hastende
beslutninger som er truffet skal efterfølgende forelægges bestyrelsen på det næstfølgende

bestyrelsesmøde. Beslutninger hvis vigtighed ikke tilsiger indkaldelse af hele bestyrelsen træffes af
formanden, eller i tilfælde af dennes fravær af næstformanden.

Stk.7
Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere retningslinjer for sit arbejde. Der skal som

minimum føres referat ved bestyrelsesmøder.

§ 9
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Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde sin post inden udløb af valgperioden, skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter de gældende vedtægter mhp. genvalg til posten.
Bestyrelsen kan indtil den ekstraordinære generalforsamling selvstændigt indsupplere en afløser til

posten. Valget af indsupplerede bestyrelsesmedlemmer indtil en generalforsamling træffes ved
skriftlig afstemning, men bestyrelsen vælger derudover selv sin valgprocedure. Et

bestyrelsesmedlem, som er blevet valgt på en ekstraordinær generalforsamling er valgt indtil den
næste ordinære generalforsamling.

§ 10
Et bestyrelsesmedlem kan suspenderes, såfremt 2/3 af bestyrelsen mener, at medlemmet ikke

længere varetager sine arbejdsopgaver eller modvirker foreningens mål. 
Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmet skal i rigelig tid varsles om suspenderingen, samt ved førstkommende
bestyrelsesmøde have mulighed for at udtale sig til referat, inden den endelige suspendering

kan vedtages ved afstemning. Denne afstemning skal være hemmelig og skriftlig.
Suspensionen vedtages ved 2/3 flertal.

Stk. 3
Såfremt bestyrelsesmedlemmet suspenderes, kan bestyrelsen selvstændigt indsupplere et nyt

medlem indtil en ekstraordinær generalforsamling, jf. § 9, hvor et nyvalg til posten skal finde sted.

III

Generalforsamling

§ 11
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar.

Indkaldelse

§ 12
Den siddende formand indkalder til generalforsamling. Indkaldelsen sker skriftligt via foreningens

skriftlige kommunikationskanaler med minimum 30 dages varsel.
Stk. 2

Senest syv dage inden generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden. I samme forbindelse
udsendes indkomne forslag til vedtægtsændringer og andre forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen. Dette er den siddende formands ansvar.
Stk. 3

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde 1) Valg af dirigent, referent og
stemmetællere 2) Godkendelse af dagsorden 3) Årsberetning fra formandskabet 4) Fremlæggelse
afregnskab ved kassereren 5) Behandling af rettidigt indkomne forslag til vedtægtsændringer 6)
Godkendelse af kontingent 7) Behandling af rettidigt indkomne forslag 8) Valg af formand 9)
Valgaf næstformand 10) Valg af kasserer 11) Valg af fire menige bestyrelsesmedlemmer 12)

Eventuelt 
§ 13

Forslag til ændringer i vedtægterne, samt andre forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen,

hvorefter de offentliggøres senest syv dage inden, jf. § 12, stk. 2. Alle forslag skal foreligge
skriftligt.

Valgbarhed og opstilling

§ 14
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Alle medlemmer af foreningen mellem 18 og 35 år, jf. § 6, kan stille op til enhver af bestyrelsens
syv poster.

Stk. 2
Kandidater til alle bestyrelsens poster kan melde deres kandidaturer frem til selve valget.

Stk. 3
Det er kun muligt for et medlem at bestride én post i bestyrelsen.

Valgprocedure

§ 15
Formanden udpeger to tilstedeværende medlemmer til at forestå stemmeoptællingen. Ved

indsigelser afgøres valget af stemmetællere ved afstemning. Stemmetællerne må ikke være opstillet
til nogen poster ved generalforsamlingen.

Stk. 2
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ved håndsoprækning, jf. § 15, stk.

1. Dog skal der afholdes skriftlig, hemmelig afstemning, såfremt blot én af de tilstedeværende
ønsker det. I tilfælde af stemmelighed foretages afstemning på ny. Såfremt der stadig er

stemmelighed, afgøres beslutningen ved lodtrækning.
Stk. 3

Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal og træder i kraft øjeblikkeligt.

Valgprocedure ved personvalg

§ 16
Alle personvalg skal være skriftlige og hemmelige. Alle kandidater skal have mulighed for

kort at præsentere sig selv og motivere for deres kandidatur. Den eksakte længe af
motivationerne afgøres af dirigenten.

Stk. 2
Valg til formandsposten foregår ved, at de tilstedeværende stemmeberettigede afgiver én

stemme til en kandidat. Kandidaten med flest stemmer vælges ind, jf. § 16, stk. 8. I tilfælde af
stemmelighed foretages afstemning på ny. Såfremt der stadig er stemmelighed, afgøres

beslutningen ved lodtrækning.
Stk. 3

Valg til næstformandsposten foregår ved, at de tilstedeværende stemmeberettigede afgiver én
stemme til en kandidat. Kandidaten med flest stemmer vælges ind, jf. § 16, stk. 8. I tilfælde af

stemmelighed foretages afstemning på ny. Såfremt der stadig er stemmelighed, afgøres
beslutningen ved lodtrækning.

Stk. 4
Valg til kasserer foregår ved, at de tilstedeværende stemmeberettigede afgiver én stemme til

en kandidat. Kandidaten med flest stemmer vælges ind, jf. § 16, stk. 8. I tilfælde af 
stemmelighed foretages afstemning på ny. Såfremt der stadig er stemmelighed, afgøres

beslutningen ved lodtrækning
Stk. 5

Valg til de fire menige bestyrelsesposter foregår ved, at de tilstedeværende stemmeberettigede
afgiver en stemme på op til fire forskellige kandidater. De fire kandidater, der opnår flest stemmer,
vælges ind på de fire menige bestyrelsesposter. I tilfælde af stemmelighed foretages afstemning på

ny. Såfremt der stadig er stemmelighed, afgøres beslutningen ved lodtrækning.
Stk. 6

I tilfælde af at antallet af opstillede kandidater er lig antallet af poster, skal der stadig
foretages en afstemning om posterne, jf. § 16, stk. 1. Enhver kandidat skal opnå mindst
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halvdelen af de afgivne stemmer for at blive valgt. 
Stk. 7

I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke stemmer fire menige medlemmer ind til bestyrelsen, eller
hvis der ikke er nok kandidater til bestyrelsens poster, gives bestyrelsen kompetence til selv at

supplere de resterende ind. 
Stk. 8

Der skal på generalforsamlingen som minimum vælges en formand.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 17
2/3 af bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær

generalforsamling, efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. § 12. Dog
gælder bestemmelserne i § 12, stk. 3 ikke for ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 2
Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal som minimum indeholde 1)

Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2) Godkendelse af dagsorden 3) Behandling af
rettidigt indkomne forslag til vedtægtsændringer 4) Behandling af rettidigt indkomne forslag

5) Eventuelt

IV 

Foreningens opløsning

§ 18
Såfremt YATA’s medlemmer ønsker at nedlægge foreningen skal det ske ved følgende procedure.

Ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling fremsættes forslag om at nedlægge
foreningen. Såfremt der er flertal for dette, udskrives til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
der igen stemmes om nedlæggelse af foreningen. Såfremt der også her er flertal for at nedlægge

YATA , bliver foreningen nedlagt. Den siddende bestyrelse har ansvaret for at afvikle foreningen.
Stk. 2

Ved foreningens opløsning tilfalder alle eventuelle aktiver et formål, som afgøres af den
ekstraordinære generalforsamling, som endeligt vedtager nedlæggelsen.

V 

Tegningsregler

§ 19
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. 

Stk. 2
Formand og kasserer er bemyndiget til, at kunne disponere over foreningens formue, samt til at

tegne foreningen i økonomiske anliggender.
Stk. 3

Formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.
Stk. 4

YATA’s regnskabsår følger kalenderåret 

*** 
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 1. oktober 2022 

Eskil Mortensen, Formand, YATA Danmark 
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