
Vedtægter for Uddannelsesnetværket  

 

1. Navn på netværket  

Netværkets navn er ”Uddannelsesnetværket - Fagligt netværk for dansk NGO bistand til uddannelse i Syd”  

 

2. Formål  

Uddannelsesnetværket har til formål at bidrage til at øge kvaliteten af den danske NGO-bistand til uddannelse i Syd.  

 

Uddannelsesnetværket har som delmål:  

 

• At opsamle og videreformidle faglige erfaringer i netværket.  

• At styrke de deltagende NGO’ers faglige kapacitet i forhold til uddannelsesrelateret bistand i Syd.  

• At muliggøre koordinering af NGO-indsatsen indenfor bistand til uddannelse i syd, også i forhold til fremtidige 

allianceansøgninger.  

• At styrke den bistandspolitiske debat i relation til uddannelse blandt NGOerne, forskningsverdenen, Danida og offentligheden.  

 

3. Aktivitetsområder  

Uddannelsesnetværkets hovedaktiviteter er følgende:  

• Etablering af temagrupper bestående af organisationer/enkelt personer med erfaring eller interesse indenfor et af netværkets 

faglige temaer  

• Afholdelse af faglige workshops.  

• Afvikling af præcist definerede og fokuserede undersøgelser og studier i forbindelse med de faglige temaer.  

• Produktion af debatindlæg og artikler der dels retter sig mod netværkets brugere, dels mod eksterne medier.  

• Etablering og vedligeholdelse af hjemmeside og database.  

• Etablering af evt. samarbejde, projekter og erfaringsudveksling med forsknings- og undervisningsinstitutioner. 

 

4. Medlemskredsen  

Uddannelsesnetværket er åbent for alle danske organisationer og institutioner, der har en faglig interesse i udviklingsrelaterede 

uddannelsesaktiviteter i Syd.  

 

Enkeltpersoner kan deltage i temagrupperne, men kan ikke opnå formel medlemsstatus og dermed heller ikke stemmeret på de 

formelle netværksmøder samt valgbarhed til styregruppen.  

 

Medlemsorganisationer og institutioner optages løbende ved skriftlig henvendelse til styregruppen. Udmeldelse af netværket 

sker ved at medlemsinstitutionen eller organisationen skriftligt meddeler sit ønske om udmeldelse til styregruppen.  

 

 

5. Struktur, ledelse og ansvar  

a. Værtsorganisationen  

U-landsorganisationen IBIS har det juridiske og økonomiske ansvar i forhold til bevillingen fra Danida. Netværkskoordinatoren 

er placeret hos Ibis.  

 

b. Styregruppe  

Styregruppen er ansvarlig for at sikre udmøntningen af det faglige netværksarbejde.  

Styregruppen:  

• skal ansætte og kan opsige en faglig netværkskoordinator.  

• kan gøre brug af lønnede ad hoc konsulenter/ressourcepersoner.  

• fungerer som arbejdsgiver for netværkskoordinatoren.  

• kan delegere dele af sine kompetence områder til netværkskoordinatoren.  

• udarbejder arbejdsbeskrivelser og kommissorier.  

• Er ansvarlig for indkaldelsen og udarbejdelsen af dagsordner til formelle netværksmøder.  

• kan indkalde til beslutningsdygtigt netværksmøde ud over årsmødet hvis der er behov.  

• behandler indstillinger og indkomne forslag fra netværksmøderne og temagrupperne  

• godkender retningslinjer for undersøgelser og studier i netværkets regi.  

• godkender årsrapport og regnskaber til Danida, men Ibis er jævnfør 5a og 7 ansvarlig for den endelige godkendelse af disse .  

• godkender offentlige publikationer skrevet i netværkets navn.  

• planlægger midtvejsevalueringen i samarbejde med netværkskoordinatoren.  



• har det overordnede ansvar for at nedsætte temagrupper.  

• planlægger sit arbejde i samarbejde med netværkskoordinatoren og mødes efter behov.  

 

c. Valg af styregruppe  

Medlemmerne af styregruppen vælges på årsmødet .  

Styregruppen består af 5-7 personer, hvilket bestemmes på det pågældende årsmøde. Medlemmer af styregruppen vælges for 

2 år ad gangen, dog således at halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. 

Herudover vælges 2 suppleanter, hver for 1 år. Suppleanterne deltager ikke nødvendigvis i styregruppemøderne.  

 

Styregruppens medlemmer er personligt valgt som repræsentanter for deres organisation. Hver medlemsorganisation kan kun 

have én repræsentant i styregruppen. I tilfælde af at en person i en periode af højest seks (6) måneder er forhindret i at 

deltage i styregruppens møder, kan organisationen i den periode sende en anden repræsentant.  

 

Såfremt en person udtræder af styregruppen inden udgangen af valgperioden indtræder først den suppleant, der er udpeget 

som første-suppleant på årsmødet.  

 

Hvis første-suppleanten repræsenterer en organisation, som allerede er repræsenteret i styregruppen, indtræder anden-

suppleanten.  

 

Hvis også anden-suppleanten er repræsenteret i styregruppen, tillades første suppleanten at indtræde, indtil næstkommende 

årsmøde.  

 

Kandidater til styregruppen, herunder også suppleanter, skal opstilles skriftligt, og være styregruppen i hænde senest en uge 

før afholdelsen.  

 

 

Genvalg kan finde sted.  

 

Ibis er født medlem af Styregruppen.  

 

d. Konstituering  

Styregruppen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.  

 

Netværkskoordinatoren fungerer som sekretær til Styregruppen.  

 

 

6. Netværkets hjemsted  

Uddannelsesnetværket er landsdækkende. Netværket har hjemsted hos U-landsorganisationen Ibis i København.  

Alle juridiske og overordnede økonomiske forhold forhandles mellem Ibis generalsekretær og Danida, mens kommunikationen 

om alle øvrige forhold vedrørende projektet foregår mellem styregruppen/formand for styregruppen/koordinator og Danida  

 

7. Tegningsregler, økonomi og hæftelse  

Det juridiske og økonomiske ansvar er placeret hos IBIS.  

Netværket tegnes af styregruppen. Styregruppen kan meddele fuldmagt.  

 

Styregruppen er ansvarlig overfor Ibis indenfor aftalen om UM bevillingen jvf. §3 i aftalen mellem UM og IBIS  

 

Styregruppen har myndighed til at bevilge midler til vedtagne aktiviteter, herunder de af styregruppen nedsatte temagrupper, 

på baggrund af konkrete opgavebeskrivelser. Styregruppen har endvidere myndighed til at inddrage støtte til temagrupperne. 

Såfremt der behandles ansøgninger fra en organisation i styregruppen er denne inhabil under behandlingen.  

 

Officielle policy-udtalelser, høringssvar o.l. på vegne af Uddannelsesnetværket forudsætter enstemmig godkendelse af 

styregruppens medlemmer. Såfremt enstemmighed ikke er mulig, kan styregruppen udtale sig på vegne af de medlemmer af 

styregruppen, der har givet tilslutning hertil.  

 

Styregruppen kan udtale sig på vegne af Uddannelsesnetværket i den daglige forretningsgang.  

 



Netværkets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af hjemstedsorganisationens eksterne revisor.  

 

Netværket hæfter alene med egen formue. Medlemsorganisationerne hæfter udelukkende med de midler, de har bevilliget til 

deltagelse i netværket.  

 

 

8. Årsmøde og fællesmøder  

Valg til styregruppe finder sted på årsmødet .  

Dette møde er Uddannelsesnetværkets øverste myndighed og afholdes én gang om året med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Forelæggelse og godkendelse af styregruppens beretning.  

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.  

4. Indkomne forslag  

5. Drøftelse af fremtidige aktiviteter  

6. Valg af medlemmer til Styregruppen og suppleanter.  

7. Eventuelt  

 

 

Hver medlemsorganisation har én stemme på formelle netværksmøder.  

 

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Andre afgørelser træffes ved simpelt 

flertal.  

 

Det ordinære netværksårsmøde afholdes senest inden udgangen af april, og indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden 

mindst to uger før afholdelsen.  

 

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne eller et flertal i Styregruppen skriftligt fremsætter krav herom. 

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel.  

 

Tid, sted og dagsorden for Styregruppemøder annonceres til netværkets medlemmer. Som udgangspunkt er disse åbne for 

medlemmer.  

 

Der afholdes mindst én faglig workshop per semester.  

 

9. Vedtægtsændringer og forslag  

Ændringsforslag til vedtægterne, herunder forslag om opløsning af netværket, skal være styregruppen i hænde senest 2 

måneder før det varslede årsmøde og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Øvrige forslag til behandling på 

årsmødet skal være styregruppen i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. 

10. Opløsning 

Beslutning om opløsning af Uddannelsesnetværket kan træffes på et netværks årsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer, (herunder fremmødte med fuldmagt), stemmer for. 

11. Kontingent 

Medlemmer af Uddannelsesnetværket betaler et årligt kontingent. Kontingent fastsættes hvert år på årsmødet efter indstilling fra 

styregruppen. For at oppebære medlemskab af netværket skal kontingent være indbetalt hvert år senest en uge før afholdelsen 

af netværkets årsmøde. 

 

Vedtaget på stiftende netværksårsmøde den 14. september, 2004, og efterfølgende skriftlig høring blandt 

medlemsorganisationerne 

 

 



 

Tiltrådt af følgende medlemsorganisationer: 

ADRA, AXIS, Ghana Venskabsgrupperne, Folkehøjskolernes Forening, Folkekirkens Nødhjælp, Maisons Familiales Rurales Venner, 

Red Barnet, Ungdommens Røde Kors, Venskabsforeningen Danmark Burkina-Faso, Genvej til Udvikling, U-landsorganisationen, 

IBIS 

 

Vedtægterne for Uddannelsesnetværket er vedtaget d. 14.09.2004, og revideret på ekstraordinært årsmøde den 30. marts 2006, 

samt på årsmøder den 21. marts 2009 og den 22. april 2010. 

 


