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Vedtægter for Det danske MENA Netværk 

 

 

1. Netværkets navn 

Netværkets navn er ”Det danske MENA Netværk”, i daglig tale MENA Netværket 

 

 

2. Formål 

MENA Netværkets formål er at styrke danske organisationers vidensdeling og kompetencer 

vedrørende de særlige forhold, der gælder i Mellemøsten/Nordafrika, for derved at styrke 

kvaliteten af den danske indsats i regionen. 

 

Heraf følger Netværkets to målsætninger:  

 at styrke medlemsorganisationernes viden om MENA-regionen og kompetencer til at 

indgå i samarbejdsprojekter med partnere i MENA-regionen  

 at sikre informations- og erfaringsudveksling samt koordination mellem danske organisa-

tioner og offentlige institutioner, der arbejder i MENA-regionen  

 

 

3. Medlemmer 

MENA Netværket er åbent for medlemskab for organisationer og institutioner, der er invol-

veret i partnerskabsprojekter i MENA. 

 

 

4. Styregruppe og valg af styregruppe  

 

Styregruppens ansvar og kompetence 

Styregruppen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Netværket og for at sikre Netvær-

kets udvikling i tråd med dets formål. Styregruppen er også ansvarlig for at udarbejde den 

konkrete aktivitetsplan, herunder en eventuel arbejdsfordeling mellem medlemmerne. 

 

Styregruppen kan på eget initiativ nedsætte arbejdsgrupper inden for tematiske indsatsområ-

der. Arbejdsgrupper kan bestå af MENA Netværkets medlemmer og eksterne ressourceper-

soner. 

 

Styregruppen kan ansætte en koordinator. 

 

Styregruppen mødes en gang i kvartalet eller efter behov. 

 

 

Valg af styregruppe 

Styregruppen består af 5-10 medlemmer og er åben for alle medlemsorganisationer, der måt-

te ønske at være med. Medlemmerne af styregruppen vælges på årsmødet og sammensættes 

så den så vidt muligt afspejler bredden af de repræsenterede medlemmer. Værtsorganisatio-

nen er automatisk medlem af styregruppen. Der afholdes valg til Styregruppen hvert 2. år. 
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Styregruppens medlemmer er personligt valgt som repræsentanter for deres organisation el-

ler institution. En medlemsorganisation kan kun have 1 repræsentant i styregruppen. I til-

fælde af at et medlem er forhindret i at deltage i styregruppen kan organisationen udpege en 

anden repræsentant som fast afløser for den pågældende.  

 

Hver medlemsorganisation har en stemme i valget af medlemmer til Styregruppen. 

 

 

5. MENA Netværkets hjemsted 

MENA Netværket er landsdækkende og har hjemsted hos en af netværkets medlemsorgani-

sationer, herefter betegnet værtsorganisation. Det økonomiske ansvar for MENA Netværket 

ligger hos værtsorganisationen, der også har det personalejuridiske ansvar for Netværksko-

ordinatoren. Værtsorganisationen indgår som fast medlem i styregruppen. 

 

 

6. Økonomi 

I relation til kontrakten med NGO Forum står værtsorganisationen som overordnet ansvar-

lig.  

Styregruppen er ansvarlig over for bevillingsgiver for udmøntningen af de igangsatte aktivi-

teter inden for de gældende rammer for faglige netværk (implementering, monitorering og 

evaluering af MENA Netværkets aktiviteter). 

 

Styregruppen har beføjelse til at bevilge midler til de nedsatte arbejdsgrupper på grundlag af 

konkrete opgavebeskrivelser fra medlemmerne. Styregruppen har også beføjelse til at ind-

drage støtte til arbejdsgrupper. Ved behandling af en ansøgning om støtte til aktiviteter fra 

en organisation i styregruppen er denne inhabil under behandlingen. 

 

MENA Netværkets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af værtsorganisati-

onens eksterne revisor. 

 

 

Vedtaget på årsmøde, d. 26. august 2011 

 

 

Tiltrådt af følgende medlemmer (tilstede på Årsmødet): 

 

Danmission 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

Mellefolkeligt Samvirke (MS) 

International Media Support (IMS) 

Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) 

KVINFO 

Institut for Menneskerettigheder 

Kvinderådet 

Red Barnet Ungdom 

 


