Vedtægter
Navn, hjemsted m.v.
§ 1. Foreningens navn er ”Verdens Bedste Nyheder”, og foreningen er en selvstændig, almennyttig nonprofit organisation.
Stk. 2. Foreningen er stiftet den 23. august 2016 på basis af nyhedskampagnen Verdens Bedste Nyheders
arbejde, der startede den 1. februar 2010.
§ 2. Verdens Bedste Nyheder har hjemsted i København.

Formål og indsatsområder
§ 3. Verdens Bedste Nyheders formål er at formidle et nuanceret verdensbillede og dermed skabe håb og
motivation for handling på et oplyst grundlag.
Stk. 2 Arbejdet sker med udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og baseret på
konstruktiv journalistik og kommunikation.
Stk. 3 Verdens Bedste Nyheder diskriminerer ikke. Vi arbejder uden hensyn til religion, køn, politisk
overbevisning, race, national eller etnisk oprindelse, handicap eller seksuel orientering.
§ 4. Verdens Bedste Nyheder er en medieplatform for konstruktiv journalistik og kampagneenhed for
folkelig oplysning og engagement med følgende indsatsområder:
-

At formidle fremskridt og løsninger i forhold til verdens udvikling, herunder resultater fra det
internationale udviklingssamarbejde.
At producere konstruktiv journalistik som omdrejningspunktet for Verdens Bedste Nyheders
kommunikation og kampagneaktiviteter. Den vil være redaktionelt uafhængig.
At være en central aktør i Danmarks udmøntning af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling med
særligt ansvar for formidling og bredt engagement på tværs af sektorer.
At være en platform for nytænkende multisektorpartnerskaber, som giver borgere, organisationer
og virksomheder mulighed for at bidrage til opfyldelsen af Verdensmålene.
At styrke det europæiske og globale samarbejde omkring Verdensmålene.
At samarbejde med relevante offentlige, frivillige og private parter nationalt og internationalt.

Stk. 2. Verdens Bedste Nyheder kan operere nationalt og internationalt, udstede licens til brug af Verdens
Bedste Nyheders navn og logo i andre lande og samarbejde med andre organisationer og virksomheder
efter retningslinjer fastsat af Verdens Bedste Nyheders bestyrelse.
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Medlemmer, stemmeret og økonomiske bidrag
§ 5. Foreningens medlemskreds består af stiftende medlemmer og støttemedlemmer (under ét kaldet
”medlemmerne”).
Stk. 2. En liste over medlemmerne skal fremgå af Verdens Bedste Nyheders hjemmeside.
§ 6. Foreningens stiftende medlemmer er:
i.
ii.
iii.

Verdens Bedste Nyheders CSO-medlemmer bestående af Globalt Fokus (CVR-nr. 35429867), 92gruppen (CVR-nr. 26966043) og CISU (CVR-nr. 19348407).
Dansk Industri
Dansk Erhverv

§ 7. Som støttemedlemmer af Verdens Bedste Nyheder kan optages organisationer (herunder FN’s nordiske
repræsentationskontorer), offentlige myndigheder og institutioner samt virksomheder, som arbejder ud fra
de overordnede principper i FN’s ”Guiding Principles on Business and Human Rights” og OECD’s ”Guidelines
for Multinational Enterprises” (både internt og eksternt).
Stk. 2. Endvidere kan enkeltpersoner, som i deres virksomhed kan bidrage til at opfylde Verdens Bedste
Nyheders formål, eller som kan tilføre Verdens Bedste Nyheder en ønskelig sagkundskab, netværk og
outreach, optages som støttemedlem.
Stk. 3. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
§ 8. Medlemmerne skal arbejde aktivt for at fremme Verdens Bedste Nyheders mission. Medlemmerne
rådgiver og hjælper Verdens Bedste Nyheder med organisationens udvikling. Dette foregår gennem
kontingent og gennem direkte eller indirekte økonomisk støtte, opsøgende netværksaktivitet, deltagelse i
kampagneaktiviteter, for eksempel den årlige morgenevent, eller ved at synliggøre Verdens Bedste
Nyheder for fonde.
Stk. 2. De stiftende medlemmer forpligter sig til at yde følgende, årlige økonomiske støtte til foreningen:
i.
ii.
iii.

Verdens Bedste Nyheders CSO-medlemmer, jf. § 6i: DKK 300.000 tilsammen.
Dansk Industri: DKK 300.000 i 2017, og DKK 150.000 i 2018 og efterfølgende år.
Dansk Erhverv: DKK 300.000 i 2017, og DKK 150.000 i 2018 og efterfølgende år.

Ændring af støttebeløbene kræver vedtægtsændring i overensstemmelse med § 11, stk. 3, nedenfor.
Stk. 3. Medlemmer hæfter alene med deres indskud (kontingent), men ikke herudover for Verdens Bedste
Nyheders forpligtelser.
§ 9. Beslutning om optagelse af støttemedlemmer og fastsættelse af kontingenter træffes af Bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ekskludere støttemedlemmer, der efter påkrav undlader at betale det fastsatte kontingent.
§ 10. De stiftende medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling som nærmere anført i §
11, stk. 3.
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Organisation
Generalforsamling
§ 11. Verdens Bedste Nyheders øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Generalforsamlingen holdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelsen udsendes
elektronisk til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden senest 4 uger før. Medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal indsende dem til
Verdens Bedste Nyheders sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Enhver afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver
vedtægtsændringer enighed blandt alle de stiftende medlemmer.
På generalforsamlingen er stemmerettighederne fordelt således mellem de stiftende medlemmer og
repræsentanten fra FN’s nordiske repræsentationskontorer:
i.
ii.
iii.
iv.

Stemmerettigheder tildelt de udpegede repræsentanter valgt på generalforsamlingen blandt
Verdens Bedste Nyheders CSO-medlemmer, jf. § 6i: 2
Stemmerettigheder tildelt repræsentanten udpeget af FN’s nordiske repræsentationskontorer: 1
Stemmerettigheder tildelt repræsentanten af Dansk Industri: 1
Stemmerettigheder tildelt repræsentanten udpeget af Dansk Erhverv: 1

Stk. 4. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt, men alene ved faktisk fremmøde. Manglende betaling af
tilsagt økonomisk støtte, jf. § 8, stk. 2, medfører tab af stemmeret.
Stk. 5. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning om Verdens Bedste Nyheders virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Forelæggelse af budget for det indeværende finansår til orientering.
Forelæggelse af Verdens Bedste Nyheders aktivitetsplan for det kommende år til orientering.
Orientering om optagne nye medlemmer.
Valg til bestyrelsen af de af de stiftende medlemmers fem (5) bestyrelsesmedlemmer, der er på
valg på generalforsamlingen.
8. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.
9. Valg til eventuelle udvalg.
10. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskab for det
kommende regnskabsår.
Stk. 6. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen som underskrives af dirigenten.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan med 4 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen og skal med
samme varsel indkaldes, hvis mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Et
sådant krav skal være ledsaget af den ønskede dagsorden.

3
Vedtægter for Verdens Bedste Nyheder, rev. april 2018

Bestyrelse
§ 12. Bestyrelsen består af i alt ni personer, hvor der tilstræbes maksimalt fem (5) mandlige eller kvindelige
medlemmer. De stiftende medlemmer vælger tilsammen fem (5) bestyrelsesmedlemmer og disse
bestyrelsesmedlemmer vælger de resterende fire (4) bestyrelsesmedlemmer på baggrund af disses særlige
sagkundskaber, fx indenfor kampagnekommunikation, økonomistyring, medier, politik, CSR og
professionelt bestyrelsesarbejde. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges og maksimalt sidde fire år i træk.
Genvalg til en ny periode kan derefter finde sted efter to (2) år. Der udpeges en suppleant for hvert
bestyrelsesmedlem af den, der udpeger bestyrelsesmedlemmet.
Stk. 2. De bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af de stiftende medlemmer efter stk. 1, udpeges for
perioder af to (2) års varighed og på følgende måde, jf. dog stk. 4:
i.

ii.
iii.
iv.

To (2) bestyrelsesmedlemmer og en observatør med taleret, men ingen stemmeret, udpeges af
Verdens Bedste Nyheders CSO-medlemmer, jf. § 6i. Globalt Fokus har en fast plads i bestyrelsen
med udpegning af bestyrelsesmedlem hvert andet år (for 2 år) blandt Globalt Fokus’ medlemmer.
CISU og 92-gruppen skiftes til at udpege et bestyrelsesmedlem hvert år (for 1 år), hvor det netværk
som ikke er medlem af bestyrelsen udpeger et medlem som observatør i henhold til §6i.
Et bestyrelsesmedlem udpeges af FN’s nordiske repræsentationskontorer.
Et bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Industri.
Et bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Erhverv.

Stk. 3. De bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeges direkte af de stiftende medlemmer, udpeges ligeledes
for perioder af to (2) års varighed, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Foreningens første bestyrelse sammensættes på foreningens stiftende generalforsamling den 23.
august 2016 på følgende måde med henblik på at sikre, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer kommer på valg
samtidigt:
i.
ii.
iii.
iv.

Et (1) af de to (2) bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Verdens Bedste Nyheders CSOmedlemmer vælges for to (2) år, og et (1) vælges for (1) år.
Et (1) bestyrelsesmedlem udpeges af FN’s nordiske repræsentationskontorer og vælges for to (2)
år.
Et (1) bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Industri og vælges for to (2) år.
Et (1) bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Erhverv og vælges for et (1) år.

På bestyrelsens konstituerende møde, der afholdes snarest muligt efter den stiftende generalforsamling,
foretages følgende valg til bestyrelsen af de fire (4) resterende bestyrelsesmedlemmer:
v.

To (2) af de fire (4) bestyrelsesmedlemmer vælges for to (2) år og to (2) vælges for et (1) år. Et af de
medlemmer, der vælges for to (2) år, skal være en FN-sagkyndig.

På foreningens første ordinære generalforsamling i 2017 skal der herefter vælges følgende nye
bestyrelsesmedlemmer:
i.
ii.
iii.
iv.

Et (1) bestyrelsesmedlem udpeges af Verdens Bedste Nyheders CSO-medlemmer, jf. § 6i, og vælges
for to (2) år.
Ingen nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af FN’s nordiske repræsentationskontorer.
Ingen nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af Dansk Industri.
Et (1) bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Erhverv og vælges for to (2) år.
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På bestyrelsens konstituerende møde, der afholdes snarest muligt efter generalforsamlingen i 2017,
foretages følgende valg til bestyrelsen af de fire (4) resterende bestyrelsesmedlemmer:
v.

Der vælges to (2) bestyrelsesmedlemmer for to (2) år.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand for foreningen blandt de stiftende
medlemmers bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand vælges for perioder på to (2) år og kan
genvælges én gang derefter for yderligere to (2) år, således at formand og næstformand maksimalt kan
lede foreningen i en sammenhængende periode på fire (4) år.
Stk. 6. Medlemskab af bestyrelsen er for de stiftende medlemmers bestyrelsesmedlemmer betinget af, at
foreningen modtager den i § 8, stk. 2 anførte økonomiske støtte. Sker dette ikke, er det pågældende
bestyrelsesmedlem forpligtet til at fratræde omgående, og det pågældende stiftende medlem mister sin ret
til at udpege et bestyrelsesmedlem i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen har kompetence til at træffe
beslutning om, hvorvidt et stiftende medlem har misligholdt sine forpligtelser efter § 8, stk. 2 med den
foran anførte retsvirkning.
Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer må ikke uden forudgående, énstemmig godkendelse fra den samlede
bestyrelse modtage vederlag for arbejde, der har forbindelse med Verdens Bedste Nyheders virksomhed.
Udenrigsministeriet skal orienteres om sådant arbejde og bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 8. Formanden indkalder bestyrelsen til møde efter behov - normalt med ikke større interval end 3
måneder. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker bestyrelsen indkaldt, skal formanden snarest muligt
indkalde til møde, der afholdes senest 14 dage efter, at begæringen er fremsat, dog normalt ikke i
sommermånederne juli og august.
Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med, at vedtægternes bestemmelser overholdes, herunder at
formandskabet og direktøren ikke overskrider de dem i medfør af vedtægter og bestyrelsesbeslutninger
indrømmede beføjelser. Endvidere skal bestyrelsen gennemgå de til forelæggelse for generalforsamlingen
udarbejdede regnskaber og budgetter. Vedrørende revision henvises til vedtægternes § 16.
Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre (3) af stemmerettighederne er repræsenteret på
bestyrelsesmødet, jf. stk. 11.
Stk. 11. Bestyrelsen træffer afgørelser på baggrund af stemmeafgivning og følgende fordeling af
stemmerettigheder:
i.
ii.
iii.
iv.

Stemmerettigheder tildelt de udpegede repræsentanter valgt på generalforsamlingen blandt
Verdens Bedste Nyheders CSO-medlemmer, jf. § 6i: 2
Stemmerettigheder tildelt repræsentanten udpeget af FN’s nordiske repræsentationskontorer: 1
Stemmerettigheder tildelt repræsentanten af Dansk Industri: 1
Stemmerettigheder tildelt repræsentanten udpeget af Dansk Erhverv: 1

Det tilstræbes, at afgørelser træffes med konsensus. Ved uenighed træffes afgørelser med simpel
stemmeflerhed blandt de på bestyrelsesmødet repræsenterede stemmerettigheder, under forudsætning af
at mindst tre (3) af ovennævnte stemmerettigheder er repræsenteret.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 12. Formanden kan træffe beslutning i sager, der ikke kan udsættes eller ikke efter formandens skøn
giver anledning til tvivl. Sådanne sager optages på dagsordenen for førstkommende møde i bestyrelsen.
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Stk. 13. Der udarbejdes referat fra bestyrelsens møder, som sendes til alle medlemmer af bestyrelsen.
Mødereferaterne udgør sammen med referat fra Generalforsamlingen protokol for Verdens Bedste
Nyheder.
Stk. 14. Verdens Bedste Nyheder kan over for tredjemand forpligte sig ved retshandler, der tiltrædes af
formanden og næstformanden i forening, jf. dog § 13.
Direktion
§ 13. Til at lede Verdens Bedste Nyheders sekretariat ansætter bestyrelsen en administrerende direktør til
varetagelse af den daglige ledelse af administrationen. De nærmere regler for direktørens virke fastlægges i
en af bestyrelsen udfærdiget instruks.
Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger personalet i Verdens Bedste Nyheders sekretariat. Bestyrelsen
fastlægger principper for personalets ansættelsesvilkår.
Stk. 3. Der kan meddeles direktøren fornøden fuldmagt til over for myndigheder, bank o. lign. at
underskrive på Verdens Bedste Nyheders vegne.

Økonomi
§ 14. Hvert år udarbejder bestyrelsen et budget for det følgende år, som forelægges Generalforsamlingen
til orientering. De fornødne midler til Verdens Bedste Nyheders virksomhed søges tilvejebragt ved
bevillinger fra finansloven, ved kontingenter og opnåelse af bidrag fra nationale og internationale
organisationer, institutioner, fonde, virksomheder og privatpersoner.
Stk. 2. Kontingentet og betalingsvilkårene fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3. På baggrund af de årlige budgetter og aktivitetsplaner mødes bestyrelse og sekretariat mindst én
gang årligt til drøftelse af Verdens Bedste Nyheders virke med Udenrigsministeriet.
§ 15. Verdens Bedste Nyheder kan indgå samarbejdsaftaler og partnerskaber med internationale
organisationer som EU og FN, relevante internationale fonde og donorer og virksomheder i bestræbelserne
på at styrke formålsopfyldelsen for Verdens Bedste Nyheder.
Stk. 2. Verdens Bedste Nyheder kan til sine tryksager, film og øvrige kommunikationsmidler tegne annoncer
eller kan indgå aftaler med institutioner, organisationer eller virksomheder herom. Tilsvarende kan der
indgås aftaler med kommercielle TV-udbydere og andre om visning af nyheds- og kampagnefilm mv. samt
gøres brug af sociale medier. Annoncer, kampagnefilm mv. skal understøtte formålet med aktiviteten.
Stk.3. Verdens Bedste Nyheder kan give institutioner, organisationer eller virksomheder, der fabrikerer,
fremstiller eller sælger tryksager eller andet kommunikationsmateriale, der kan gavne kommunikation om
udviklingslandene, tilladelse til i de enkelte tilfælde at benytte Verdens Bedste Nyheders logo eller at
henvise til samarbejdet i deres markedsføring mv.
§ 16. Verdens Bedste Nyheders regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på
generalforsamlingen valgte revisor. Årsregnskabet fremsendes til Udenrigsministeriet og offentliggøres på
Verdens Bedste Nyheders hjemmeside.
Stk. 2. Samtlige regnskabsbilag påtegnes af direktøren eller den, han/hun bemyndiger hertil.
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Opløsning af foreningen, vedtægtsændringer og udmeldelse
§ 17. Beslutning om opløsning af Verdens Bedste Nyheder og om anvendelse af de økonomiske midler, som
ved en eventuel opløsning måtte være til stede, kræver enighed blandt de stemmeberettigede på
generalforsamlingen. De eventuelle økonomiske midler skal tilfalde en anden forening/organisation m.v.
som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål
fortrinsvis inden for kommunikation om udviklingslandene og internationalt udviklingssamarbejde.
Foreningens forslag til opløsningsbeslutning skal forelægges for Udenrigsministeriet til udtalelse forud for,
at foreningen træffer beslutning om opløsning.
Stk. 2. Foreningen ønsker, at Udenrigsministeriet til enhver tid kan tiltræde foreningens vedtægter.
Nærværende vedtægt er derfor forelagt ministeriet til udtalelse inden vedtagelse på den stiftende
generalforsamling. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer, jf. §11, stk. 3, skal på tilsvarende vis
forelægges for ministeriet til udtalelse, inden afholdelse af generalforsamling.
Stk. 3. Medlemmer kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.
Udmeldelse skal ske senest til den 31. december, hvis det stiftende medlem ønsker at frigøre sig fra
forpligtelsen til at yde økonomisk støtte til foreningen i det kommende år, jf. § 8, stk. 2, og udmeldelse skal
ligeledes ske senest til den 31. december, hvis et støttemedlem ønsker at frigøre sig fra at betale
kontingent til foreningen i det kommende år, jf. § 9. Ingen medlemmer har krav på andel i Verdens Bedste
Nyheders formue ved udtræden.
Vedtaget på Verdens Bedste Nyheders stiftende generalforsamling den 23. august 2016.
Som dirigent
[underskrevet]
Advokat Henrik Schütze, Lassen Ricard
Amaliegade 31, 1256 København K

Revideret på Verdens Bedste Nyheders ordinære generalforsamling 27. april 2017:
 Nyt §7, stk. 3 om støttemedlemmers stemmeret på generalforsamlinger
 Nyt §8, stk. 3 om medlemmers økonomiske hæftelse
 Præcisering af §17, stk. 3 vedr. udtræden af Verdens Bedste Nyheder.
Som dirigent
[underskrevet]
Laust Leth Gregersen, Formand for Globalt Fokus

Revideret på Verdens Bedste Nyheders ekstraordinære generalforsamling 22. november 2017:
 Præcisering i § 1, at Verdens Bedste Nyheder er en almennyttig organisation
 Præcisering og opsplitning af § 3 i henholdsvis foreningens formålsparagraf og et metodisk stk. 2
Som dirigent
[underskrevet]
Kim Jensen, Kommunikationskonsulent, CISU

Revideret på Verdens Bedste Nyheders ordinære generalforsamling 26. april 2018:
 Revideret §12, stk. 2, i om valg af CSO-medlemmer og observatør.
Som dirigent

Torleif Jonasson, formand 92-gruppen
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