Vedtægter for
Grønlands Natur- og miljøforening
Nattoralik
Vedtaget d.26. april 2006 i Nuuk på den stiftende generalforsamling

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Grønlands Natur- og miljøforening - Nattoralik
Foreningen har hovedsæde i Nuuk

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Grønland bliver et bæredygtigt
samfund med et rent og sundt miljø og et smukt og varieret landskab, med en rig og mangfoldig
natur.
Stk. 2. Foreningen vil virke til gavn for Grønlands natur og miljø og for befolkningens mulighed
for gode naturoplevelser, herunder jagt og fiskeri.
Derfor arbejder foreningen bl.a. med følgende områder:
Naturbeskyttelse
Foreningen arbejder for at sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier.
Gennem bl.a. fredninger og påvirkning af lovgivningen arbejder foreningen for at bevare, pleje og
genoprette levesteder for dyr og planter og for at sikre landskaber, geologiske dannelser,
kulturhistoriske spor samt områder, der på grund af deres beliggenhed kan have rekreativ interesse.
Miljøbeskyttelse
Foreningen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige
aktiviteter foregår på en måde, der skader naturen og miljøet så lidt som muligt.
Foreningen arbejder for at sikre naturen og befolkningen mod forurening af vand, jord og luft og
støjforurening.
Planlægning
Foreningen arbejder for, at planlægningen på det lokale og landsdækkende plan i videst muligt
omfang tager hensyn til natur og landskabsværdier og integrerer hensynet til en bæredygtig
udvikling.
Foreningen arbejder for en adskillelse mellem bebyggede og ubebyggede landområder, og for at
udformning og placering af nye anlæg i det åbne land sker under størst mulig hensyntagen til de
landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Adgang til naturen
Foreningen arbejder for at bevare befolkningens adgang til naturen og til naturoplevelser under
hensyntagen til dens sårbarhed.
Lovgivning
Foreningen arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau,
og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent.
Oplysning
Foreningen arbejder for, at befolkningen får en generel viden om naturen og sammenhænge
i naturen, og at befolkningen gennem oplevelser og viden bliver bevidste om værdien
af natur- og miljøhensynet i deres dagligdag.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner, selskaber, organisationer, institutioner m.fl.
Stk. 2. Kun personlige medlemmer kan indvælges i foreningens styrende organer.
Stk. 3. Hvert personligt medlemskab giver ved årsmøder ret til én stemme for den, hvis navn er
anført på medlemslisten. Der kan tegnes supplerende husstandsmedlemskab for andre medlemmer
af husstanden, som ønsker stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem højest
medbringe to fuldmagter.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet.
Stk. 5. Medlemmer der modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes af repræsentantskabet,
efter indberetning.

§ 4. Organisation

Stk. 1. Foreningen virker gennem lokalkomiteer, forretningsudvalg og repræsentantskab
Stk. 2. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
Repræsentantskabet fastsætter forretningsordener for foreningens valgte forsamlinger.

§ 5. Lokalkomiteer
Stk. 1. Grønlands Natur- og Miljøforening tilstræber at have en lokalkomite i alle Grønlands byer.
Lokalkomiteen skal inden for sit område virke for at fremme foreningens formål.
Stk. 2. Medlemmer med bopæl inden for lokalkomiteens område har stemmeret og er valgbare til
lokalkomiteen. Et medlem kan dog overflytte sin stemmeret og valgbarhed til en anden lokalkomite
ved at meddele sit ønske herom til forretningsudvalget. Overflytning gælder fra 1. januar og indtil
anden meddelelse gives, dog mindst 1 år.
Stk. 3. Årsmøde med valg af medlemmer til lokalkomiteen finder sted hvert år i september, oktober
eller november. Dato og sted fastsættes af lokalkomiteen.
Lokalkomiteen indkalder medlemmerne til årsmødet gennem foreningens medlemsblad eller ved
anden skriftlig meddelelse eller annoncering. Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst 14 dage.
Stk. 4. Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Lokalkomiteens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalkomiteen.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for
lokalkomiteens formand senest en uge før årsmødet. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de
fremmødte medlemmer fremsætter ønsker herom.
Stk. 5. En lokalkomite skal 6 medlemmer.
Repræsentantskabet kan dispensere fra mindstekravet om 6 medlemmer. Dispensation gives for et
år ad gangen.Valgperioden for et medlem af lokalkomiteen er 2 år, dog således at 1/2 af
medlemmerne afgår efter tur ved hvert årsmøde.
På hvert årsmøde vælges tillige et antal suppleanter. Valgperioden er et år. En suppleant, som i årets
løb indtræder i komiteen, overtager det udgåede medlems resterende valgperiode.
Stk. 6. Senest 4 uger efter årsmødet konstituerer lokalkomiteen sig selv med formand, næstformand
og sekretær for et år ad gangen. Resultatet af konstitueringen meddeles umiddelbart til
repræsentantskabet.
Stk. 7. Lokalkomiteen skal indkalde til medlemsmøde, hvis mindst 10 % af medlemskredsen inden
for lokalkomiteens område skriftligt begærer dette med angivelse af dagsorden. Såfremt

lokalkomiteen ikke senest 1 måned efter begæringen har taget skridt til at indkalde til møde, skal
bestyrelsen foranledige mødet afholdt.
Stk. 8. Hvis en lokalkomite efter forretningsudvalgets skøn er ophørt med at fungere, kan
forretningsudvalget foranledige medlemmerne inden for lokalkomiteens område indkaldt til møde
med henblik på valg af ny lokalkomite.
Forretningsudvalget kan nedlægge en lokalkomite, hvis det herefter ikke er muligt at vælge mindst
6 medlemmer, eller hvis det ikke er muligt at konstituere en formand.
Nedlæggelse af en lokalkomite sker så vidt muligt ved, at lokalkomiteens område lægges
ind under en nabokomites område.

§ 6. Repræsentantskab

Stk. 1. Repræsentantskabet består af:
1. Formanden for hver lokalkomite samt en ekstra repræsentant for hver 15 medlemmer inden for
lokalkomiteens område.
Ved formandens forfald eller som medlem af repræsentantskabet i anden sammenhæng, kan en
lokalkomite til et konkret repræsentantskabsmøde udpege et andet medlem af lokalkomiteen end
formanden. Vedkommende er i forbindelse med det konkrete møde fuldgyldigt medlem af
repræsentantskabet.
2. Formanden og næstformanden for foreningens ungdomsorganisation. –
3. Indtil foreningen består af mere end en lokalkomite, varetager lokalkomite Nuuk
repræsentantskabets funktion.
.
Stk. 2. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
Det har følgende hovedopgaver/kompetencer:
1. Overordnede foreningspolitiske beslutninger om særlige emner.
2. Vedtagelse af foreningens aktivitetsplan med dertil hørende budget.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Valg af revisor
5. Valg af formand, næstformand og kasserer..
6. Vedtagelse af ændringer af vedtægter og forretningsordener.
Stk. 3. Repræsentantskabet afholder 1 årligt møde.
På mødet behandles samtlige nedenstående emner.
1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder status for
foreningens aktivitetsplan.
2. Godkendelse af regnskab.
3. Valg af revisor.
4. Alle personvalg
Stk. 4. Meddelelse om tid og sted for Repræsentantskabsmødet udsendes senest 10 uger før mødet.
Dagsordensforslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før mødet.
Beslutninger kan kun tages om emner, som har været anført på den udsendte dagsorden.
Dog kan resolutionsforslag fremsættes ved repræsentantskabsmødets begyndelse.

§ 7. Forretningsudvalg

Stk. 1. Forretningsudvalget består af:
1. Formand og næstformand valgt af repræsentantskabets midte. Valget gælder for 3 år.
2. 3 øvrige medlemmer valgt af repræsentantskabets midte. Valget gælder for 3 år.
Stk. 2. Forretningsudvalget er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens øverste myndighed
med ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og medlemsudvikling, herunder:

1. Løbende foreningspolitiske beslutninger, herunder rejsning og anke af sager, hvori foreningen er
tillagt særlige beføjelser i lovgivningen.
2. Gennemførelse af den af repræsentantskabet vedtagne aktivitetsplan og overholdelse af det dertil
hørende budget.
3. Udpegning af repræsentanter til forskellige udvalg og bestyrelser.

§ 8. Formand og næstformand

Stk. 1. Ud af sin midte vælger repræsentantskabet en formand og næstformand
Valget gælder for 3 år, dog således at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

§ 9. Øvrige udvalg

Stk. 1. Forretningsudvalget kan oprette og nedlægge en række øvrige udvalg.
Stk. 2. Udvalgene er rådgivende for forretningsudvalget. Udvalgenes kommissorier fastsættes af
forretningsudvalget.
Stk. 3. Udvalgene konstituerer sig selv

§ 10. Administration
Stk. 1. Forretningsudvalget ansætter/afskediger personale til under ansvar over for
forretningsudvalget at varetage den daglige administration af foreningen.
.

§ 11. Regnskab og budget

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. For hvert regnskabsår udarbejder forretningsudvalget et budget og en dertil hørende
aktivitetsplan
Repræsentantskabet afstikker retningslinierne for et 3 årligt budget og aktivitetsplan.
Stk. 3. Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes årsregnskab og balance samt status for overholdelse
af den til årsregnskabet hørende aktivitetsplan.
Årsregnskabet skal revideres af en revisor.

§ 12. Kapital

Stk. 1. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Stk. 2. Foreningens kapital anbringes i Grønlandsbanken.

§ 13. Vedtægtsændring

Stk. 1. Forslag til ændring af vedtægterne kan forelægges på ethvert møde i repræsentantskabet.
Stk. 2. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af repræsentantskabet stemmer
for ændringsforslaget. Godkendes ændringen af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer,
men uden at mindst 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer har stemt for ændringsforslaget,
udgår sagen til urafstemning, hvor det kan vedtages med almindeligt flertal.

§ 14. Opløsning
Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning skal vedtages af mindst 5/6 af samtlige medlemmer af
repræsentantskabet. Formand og næstformand kan i enighed kræve, at et sådant forslag skal
forelægge ved en urafstemning, der skal afholdes senest 1 år og tidligst 3 måneder efter
vedtagelsen.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning træffer Grønlands Landsting, hvorunder natur- og
miljøforhold henhører, bestemmelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med
foreningens formål.

