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NORDISKA KVINNOSAKSFÖRENINGARS
SAMORGANISATION.

§ i-
Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisation avser ett

samarbete för bevakande av kvinnornas intressen i familj, stat
och samhälle samt för frågor rörande barnlagstiftningen.

z 2,,

Mom. A. Kvinnosaksföreningar (landsorganisationer) ! Dan-
mark, Finland, Island, Norge och Sverige ha rätt att vinna an-
slutning till samorganisationen.

Mom. B. Upptagande av nya organisationer sker genom
vederbörande land, men godkännes av samorganisationen på
gemensamt möte.

Mom. C. Varje land representeras inom samorganisationen
genom till densamma anslutna föreningars styrelser eller deras
verkställande utskott. Därest inom ett land dessa styrelser så
önska, kunna de överlämna sin befogenhet till en av dem vald
kommitté.

§ 3.
/l. (Gemensamma möten av större eller minäre om-

fattning nällas, cjä av för Inordens kvinnor viktiga
frågor clet påkallar, pa ticl c>cli plats, som av samnrganisationen
bestämmes. lialles clock minst vart treclje är.

6. Omröstning sker lanäsvis, cla begäran clärom av
något ombuc! framställes, eljest pr capita, till samorgani-



Ekonomi

Stadge-
ändring.

satiunen anslutet land liar rätt att avliälla sig lrän deltagande i
ett av de övriga landen beslutat gemensamt uppträdande.

Mc>m. (7. program ocli arbetsordning kär varje möte be-
stämmes av det inbjudande landet, vetta utser också mötets
ordförande ocn generalsekreterare; övriga iunktionärer valjas av
mötet.

Hsom. D. Vid de mindre mötena liar varje ansluten täre-
ninA rätt till ett ombud ock en suppleant, intalet ombud vid
de större mötena bestämmes av samorMnisationen pä förslag av
det inbjudande landet.

§ 4,
Arbetet inom uppekälles mellan

mötena sekreterare, utsedda en lär varje land av resp.
eller kommittéer.

Mom. /?. Omröstning rörande mellan mötena förekom
mande sker landsvis.

De till samorganisationen anslutna föreningarna bära sina
med samarbetet förbundna utgifter.

§ 6.
ändring av dessa stadgar sker pa gemensamt möte. för-

slag närom kunna väckas av varje anslutet land ocn skala till-
ställas övriga länder minst tyra månader töre mötet. Omräst-
ningen sker landsvis.
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