Stadgar för den ideella föreningen MindShift Gotland
Stadgar antagna vid föreningens stämma den 23 mars 2020.

1 § FÖRENINGENS FIRMA OCH STYRELSENS SÄTE
Föreningen är en ideell förening och dess firma är MindShift Gotland (Föreningen). Styrelsen ska ha
sitt säte på Gotland.

2 § FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET SYFTAR TILL ATT SKAPA ÖKAD
SAMHÄLLSNYTTA
MindShift Gotland har som ändamål att på olika sätt verka för psykisk hälsa. Föreningen arbetar för
att lyfta fram och driva på proaktiva arbeten för psykisk hälsa och att på samhällsnivå se möjligheter
till nya typer av tvärfunktionell samverkan. Detta sker genom att MindShift verkar som en plattform
för kunskap och innovation inom området. I slutändan är människans hälsa allas ansvar och rörelsen
vill mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva.
Föreningens verksamhet utgörs av att driva samt stödja projekt som syftar till ökad psykisk hälsa.

3§ MEDLEM OCH AMBASSADÖR
MEDLEMSKAP

Företag och organisationer, som önskar verka för Föreningens ändamål, kan ansöka om medlemskap
i Föreningen. I ansökan bör framgå hur medlemmens åtagandet gällande tid och resurser ser ut för
att aktivt stödja Föreningens arbete. Styrelsen beslutar om medlemskap. Medlemmen företräds, i
Föreningen, av en representant från det aktuella företaget eller organisationen. Medlemsavgiften
fastställs av föreningsstämman.
Som medlem arbetar man aktivt för att stödja Föreningen. Medlemskapet är förknippat med ett
ansvar och ett åtagande att aktivt lägga ned tid och resurser i föreningens arbete.
Medlem får utträda ur Föreningen efter skriftlig uppsägning av medlemskapet. Medlemskapet
upphör vid utgången av det räkenskapsår under vilket anmälan om utträde skett. Medlem som
utträder ur, eller utesluts ur, Föreningen har inte rätt till någon del av Föreningens tillgångar.
Medlem ska uteslutas ur Föreningen, om medlemmen motarbetat Föreningens ändamål, uppenbart
skadat Föreningens intressen eller försummat att erlägga medlemsavgift. Frågan om uteslutning
prövas av föreningsstämman på förslag av styrelsen.
Medlem äger rätt att använda MindShift varumärke eller projektvarumärke efter godkännande av
styrelsen.
Medlemmarna i Föreningen förvärvar inte, genom inarbetning eller på annat sätt, någon rätt till
varandras firma, varumärken, kännetecken eller andra immateriella rättigheter (varumärken).
Medlemmarna äger enbart använda varandras varumärken på det sätt som den andra medlemmen
uttryckligen godkänner. Ingen av medlemmarna har rätt att nyttja annan medlems varumärke i
marknadsföringsmaterial eller annan extern kommunikation utan dennes godkännande.

AMBASSADÖR/STÖDJARE
Företag, organisationer och privatpersoner kan medges möjlighet till att verka som
ambassadör/stödjare till MindShift i allmänhet eller ett visst projekt i synnerhet. Bidraget kan vara
monetärt eller i form av ideellt arbete eller andra nedlagda resurser. Som ambassadör/stödjare
medges inte någon av de rättigheter och skyldigheter som åberopas under punkten Medlemskap.
Ambassadör äger dock rätt att använda MindShift varumärke eller projektvarumärke efter styrelsens
godkännande. Strukturen för ambassadörskap fastställs årligen av styrelsen.

4 § FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret. Föreningen ska, även om
bokföringsskyldighet inte föreligger, föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i
bokföringslagen (1999:1078).

5 § KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Kallelse till ordinarie föreningsstämma och kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast
sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse ska ske genom brev eller elektroniska hjälpmedel till medlemmarna. I kallelsen ska tydligt
anges de ärenden som ska behandlas på stämman samt tid och plats. Om ett ärende avser ändring av
stadgarna ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen. Medlem har rätt
att få ärende behandlat på föreningsstämma, om medlemmen skriftligen begär det hos styrelsen i
sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Andra meddelanden till medlemmarna sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

6 § FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie föreningsstämma, årsstämman, ska hållas på Gotland. Vid stämman får inte behandlas
ärende som inte har varit angivet i kallelsen till stämman, om det inte är fråga om årsstämma och
ärendet enligt dessa stadgar ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som
ska avgöras där. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Upprop och fastställande av röstlängd
Val av minst en justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
Fråga om stämman behörigen utlysts
Godkännande av dagordning
Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Medlemsavgift
Fastställande av antal styrelseledamöter
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Val av valberedning
Val av revisor samt beslut om arvode
Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem

7 § RÖSTRÄTT PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är beslutsför då minst 70% av medlemmarna är representerade. Medlem får
företrädas vid stämman av ett ombud. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Omröstning
sker öppet. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått fler än hälften av de
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

8 § STYRELSEN
Styrelsen utses av föreningsstämman. Styrelsen i Föreningen ska bestå av lägst 5 och högst 7
ledamöter med personligt utsedda suppleanter I egenskap av grundare erbjuds alltid en plats i
styrelsen till Svenska Kyrkan, Region Gotland samt Länsförsäkringar Gotland. Övriga ledamöter utses
bland medlemmarna. En valberedning om två personer utses för att arbeta fram valbara kandidater
inför varje års stämma. Mandattiden, om ett år, ska upphöra vid nästkommande ordinarie
föreningsstämman på vilken nytt styrelseval ska förrättas. Ett uppdrag som styrelseledamot kan
upphöra i förtid om ledamoten begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen.
Föreningsstämman kan entlediga en ledamot i förtid. För att bli valbar som styrelseledamot i
Föreningen ska personen:




Representera ett företag eller organisation som är medlem i Föreningen.
Vara minst 18 år.
Inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

Föreningsstämman utser styrelseordföranden. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande.
Styrelseordförande leder arbetet i styrelsen och ser till att styrelsesammanträden hålls.
Styrelsen leder på uppdrag av föreningsstämman arbetet inom Föreningen. Styrelsen ansvarar för
förvaltningen av Föreningens angelägenheter och är ansvarig inför stämman. Styrelsen beslutar i
samtliga ärenden rörande Föreningen och dess verksamhet vilken inte är föremål för
föreningsstämmans beslut.
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när ordföranden finner det
behövligt. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av
de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är
styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslut dock utgöra fler än hälften av hela antalet
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens sammanträden protokollförs och
att, om behov föreligger, lämpliga styrdokument upprättas för Föreningens verksamhet.

9 § FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer, dock av minst två personer i förening.

10 § REVISION
För granskning av Föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning ska
årligen på föreningsstämman utses en revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorn senast en månad före
föreningsstämman.
Senast tre veckor före föreningsstämman ska revisorn överlämna
redovisningshandlingar jämte en undertecknad revisonsberättelse till styrelsen.

ovan

nämnda

11 § JÄV
En befattningshavare, exempelvis en styrelseledamot, hos Föreningen får inte behandla ärenden,
eller närvara när ärendet avgörs, i fall där:





Befattningshavaren eller någon närstående kan antas bli påverkad av beslutet i en inte
oväsentlig utsträckning.
Befattningshavaren har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot Föreningens.
Befattningshavaren eller någon närstående är, eller har varit, ställföreträdare eller ombud.
Det finns någon annan särskild omständighet som gör att personenss opartiskhet i ärendet
kan ifrågasättas.

Den som känner till en omständighet som kan antas göra denne jävig ska omedelbart påtala detta för
styrelsen.

12 § REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA
Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats på
föreningsstämman och därvid biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

13 § FÖRENINGENS TILLGÅNGAR VID AVVECKLING
Föreningen får avvecklas om den inte längre behövs för sitt ändamål eller om den inte har möjlighet
att fortsätta verksamheten. Frågan avgörs i enlighet med beslut om stadgeändring. I den mån
Föreningens behållna nettotillgångar hänför sig till bidrag som lämnats av medlemmarna ska de
återföras till dessa. Övriga tillgångar ska skänkas till annan icke vinstdrivande aktör som verkar för
psykisk hälsa. Vilken/vilka föreslås av styrelsen och beslutas av föreningsstämman.
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