Vedtægter for Zanzibar Diaspora-Scandinavia
Grundet tilstedeværelsen af en stor gruppe af personer fra Zanzibar i Skandinavien, samt med
henblik på at støtte vore landsmænd i Zanzibar og samtidig bakke op omkring de initiativer der
igangsættes gennem Zanzibar President’s Office med ansvar for diaspora anliggender, ser vi god
grund til at stifte en forening. Dennes overordnede formål vil være at styrke sammenholdet blandt
det Zanzibariske diaspora i Skandinavien samt minde medlemmer, uanset hvor i verden de befinder
sig, om behovet for at de støtter deres hjemland: Zanzibar.
1. Navn
Foreningen, der vil blive oprettet i henhold til forfatningen, vil officielt blive navngivet:”Zanzibar
Diaspora-Scandinavia”
2. Status
Foreningen vil eksistere som en fri og uafhængig enhed med status som privat ejendom og vil
dermed ikke være i stand til at retsforfølge eller blive retsforfulgt. Foreningen vil være uafhængig af
ethvert religiøst og/eller politisk tilhørsforhold.
3. Sprog
I udførelsen af dag til dag aktiviteter vil foreningen benytte enten kiswahili, dansk eller engelsk som
kommunikationssprog.
4. Kontor og adresse
Foreningens kontor vil være beliggende i København, Danmark på følgende adresse:
C/O Hashil Seif Hashil
Gustav Bangs Gade 11st, th
2450 København SV
Danmark.
Telefon: +45 20726491
Email: thinktank1917@gmail.com
5.

Formål

Zanzibar Diaspora-Scandinavia stiftes med følgende specifikke formal:

At styrke kærlighed, sammenhold og udvikling blandt personer fra Zanzibar både ude og
hjemme

At bevare Zanzibars kultur, traditioner og værdier

At motivere det Zanzibariske diaspora til at elske og passe på deres land

At beskytte og forsvare menneskerettighederne

At samarbejde med vores danske værtsland og de andre skandinaviske lande med henblik
på at opretholde frihed, retfærdighed og lighed.

At være behjælpelige med at løse de udfordringer som vi som zanzibarer står over for

At arrangere eller bistå aktiviteter og planer der har til hensigt at hjælpe Zanzibar

6.

Medlemsskab

(a) Enhver person fra Zanzibar over 18 år der er villig til at overholde og følge nærværende
forfatning kan søge om medlemskab
(b) Ansøgning om medlemskab vil foregå ved at ansøgeren udfylder et specifikt ansøgningsskema
(c) I henhold til de betingelser der er fastsat i denne forfatning, vil ethvert medlem have rettigheder
til:
(i) At deltage i og bidrage til foreningens aktiviteter
(ii) At vælge eller blive valgt til at varetage en hvilken som helst bestyrelsespost
(d) Ethvert medlem vil have følgende forpligtelser:
(i) At betale deres ikke-refunderbare medlemskontingent
(ii) At betale et månedlig/årlig gebyr som vil blive fastsat af bestyrelsen
(e) Medlemmer vil miste medlemskabets rettigheder hvis de:
(i) træder tilbage
(ii) bliver opsagt af bestyrelsen, eller hvis
(iii) de dør
7. Organisering
(a) Generalforsamling. Skal holdes en gang om året. Medlemmer vil få besked om datoen for
generalforsamlingen med mindst en måneds varsel
(b) Bestyrelsen vil ikke overstige 5 personer inklusiv formand, sekretær og kasserer
(c) Hastemøde vil kunne arrangeres løbende og efter behov med godkendelse af 2/3 af foreningens
medlemmer
8. Administration
Foreningens daglige ledelse vil blive varetaget af
a. Formanden
b. Vice Formanden
c. General Sekretæren
d. Kasseren
* En revisor der ikke er medlem af bestyrelsen vil være tilknyttet foreningen.

