STADGAR
Understand - mot psykisk ohälsa
Antagna på årsmöte 2017-08-28
§ 1 NAMN
Föreningens namn är ”Understand – mot psykisk ohälsa”.
§ 2 SÄTE
Föreningens säte är i Malmö.
§3 DEFINITIONER
Med ”psykisk ohälsa” menar vi psykisk ohälsa i bred bemärkelse – alltifrån lättare
nedstämdhet till svårare personlighetssyndrom, neuropsykiatriska diagnoser,
självskadebeteende, utmattningsdepressioner, etc.
§ 4 ÄNDAMÅL
Understand är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars ändamål är att
arbeta mot psykisk ohälsa i samhället genom att stödja forskning och underlätta tillvaron
för personer som lider av psykisk ohälsa.
§ 5 MEDLEMSKAP
Medlemskapet står öppet för alla som vill stödja Understands arbete.
Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid årsmöten.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlemskapet gäller 12 månader från mottagen betalning av medlemsavgift. Om
medlem inte aktivt förnyar medlemskapet genom inbetalning av medlemsavgift avslutas
medlemskapet. Vid medlemskap skall en e-postadress anges som möjliggör
kommunikation med medlemmen.
§ 6 UTESLUTNING
Årsmötet kan utesluta den medlem som motarbetar föreningens syften. Sådana beslut
fattas med enkel majoritet. Om styrelsen anser att ett beslut om uteslutning inte kan
vänta till årsmötet kan den med kvalificerad majoritet (2/3) suspendera medlemmen
fram till nästa årsmöte då frågan om uteslutning tas upp.
§ 7 EKONOMI
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Budgeten fastställs av årsmötet. Styrelsen kan
besluta om förändringar i budgeten.
§ 8 ÅRSMÖTET
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmöte hålls varje år, i mars månad.
Kallelse till årsmöte ska skickas ut till medlemmarna, senast fyra veckor före
årsmötet. Kallelsen ska skickas till medlemmens registrerade e-postadress. Förslag från
medlemmarna, (motioner) eller från styrelsen (propositioner) tillsammans med övriga
årsmöteshandlingar ska skickas ut via e-post senast två veckor före årsmötet. Om så
inte har skett, får förslagen endast tas upp till behandling om årsmötet beslutar så med
kvalificerad majoritet (2/3).
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Vid årsmötet har varje medlem en röst. Följande frågor ska avhandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Justering av närvarolista och röstlängd
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Motioner och propositioner
11. Verksamhetsplan
12. Budget och medlemsavgift
13. Val
a)

Ordförande, sekreterare samt kassör väljs för en period av 2 år.

b)

Övriga ledamöter väljs för en period av 1 år.

c)

En suppleant för en period av 1 år.

d)

En revisor för en period av 1 år.

e)

Valberedning för en period av 1 år

14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas
Beslut på årsmöte tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande
utslagsröst.
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte ska hållas för att behandla särskilda frågor och beslut av årsmöte eller
styrelse, eller efter skriftlig begäran från revisorn eller minst hälften av medlemmarna.
Det extra årsmötet ska hållas inom fyra veckor efter en sådan begäran.
Vid möten får endast de frågor behandlas som varit den direkta orsaken till det extra
årsmötet. Kallelse och handlingar i frågorna ska skickas ut till medlemmarna senast tre
veckor före det extra årsmötet.
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Beslut på extra årsmöte tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande
utslagsröst.
§ 10 STYRELSE
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är näst årsmötet föreningens högsta beslutande
organ. Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, samt ytterligare en till två
ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande.
Ordförande, sekreterare och kassören måste vara 18 år fyllda.
Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst
tre gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller revisorn så
begär.
Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer.
Styrelsen beslutar om tillsättning samt avsättning av anställda.
Föreningens firma tecknas av styrelsen, två ledamöter i förening.
§ 11 VALBEREDNING
Valberedning utses vid varje årsmöte och ska bestå av minst två personer som är
medlemmar i föreningen. Valberedningens förslag skickas ut med övriga
årsmöteshandlingar.
§ 12 REVISION
Revisorn ska årligen granska föreningens verksamheter och förvaltning. Revisorn ska
kontrollera att beslut fattade på årsmötet och styrelsesammanträdena blir verkställda.
Revisionsberättelsen ska medföljas årsmöteshandlingarna.
Revisorn väljs av årsmötet.
§ 13 STADGEÄNDRING
För stadgeändring krävs beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid årsmöte. För
förändring av § 4 eller 13 krävs dock beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid två på
varandra följande ordinarie årsmöten. Stadgeändringar är giltiga efter det beslutande
årsmötet.
§ 14 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra årsmöten, varav minst ett
ska vara ordinarie. Föreningens handlingar, kvarvarande medel samt övriga tillgångar
ska efter upplösning överlåtas till ny organisation med liknande ändamål som
Understands, i enlighet med årsmötets beslut. Styrelsen ansvarar för föreningens
avveckling.

