Stadgar för Föreningen Manscentrum Östra Södertörn
1§ Firma
Föreningen är en ideell förening och föreningens namn är Manscentrum Östra Södertörn
2§ Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Haninge kommun
3§ Ändamål
Föreningens ändamål är att driva och förvalta ett Manscentrum på Östra Södertörn
Manscentrums uppgift är att:
Vara ett centrum där män kan söka stöd och hjälp i krissituationer
Initiera och bedriva ett förebyggande arbete för män, grupper av män och de behov de uttrycker
Verka för att sprida information och kunskap om frågor som gäller män och synen på mansrollen
Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män
I övrigt verka för en bred samverkan mellan olika frivilligorganisationer, företag, statliga- landsting- och
kommunala organ mm i frågor som gäller män och mansrollen i ett föränderligt samhälle
Det terapeutiska arbetet skall bedrivas av personal med professionell utbildning till exempel
grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, eller jämförbar utbildning.
4§ Medlem
Medlem i föreningen är privat person som har tillhörighet i någon av Manscentrum Östra Södertörns
samverkansparter
Medlem kan också bli, person som rekommenderas av styrelsemedlem, personal eller någon av
Manscentrums samarbetsparter. Även anställd på Manscentrum kan vara medlem i föreningen.
Styrelsen har att godkänna ansökan om medlemskap.
5§ Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras genom avtal, bidrag, donationer samt egna aktiviteter
Årsmötet beslutar om medlemsavgift,
6§ Styrelse
Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, bestående av fem och högst nio ledamöter jämte lika
antal personliga ersättare
Minst 2/3 av ledamöterna bör vara män
7§ Årsmötet
Årsmöte skall hållas före utgången av april månad
Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor innan årsmötet
Varje medlem äger en röst
På årsmötet skall, förutom val av styrelse, revisorer och suppleanter för dessa, förekomma behandling av
styrelsens och revisors berättelse för föregående års verksamhet samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet väljer minst en valberedare som bör vara person som varken sitter i styrelsen eller är anställd i
Manscentrum.
Styrelsen skall kalla till extra årsmöte inom två till fyra veckor från det att antingen styrelsen beslutat om
detta eller en av föreningens medlemmar skriftligen så begär
8§ Val av styrelse
Styrelsen väljs på årsmötet
Ordförande väljs på ett år. Vice ordförande och övriga ledamöter väljs på två år där halva styrelsen väljs
vartannat år i ett omlottssystem.

9§ Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda
ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person, vilka styrelsen därtill utser
I övrigt fastställer styrelsen delegationsregler
10§ Styrelsens uppgifter
Det ankommer på styrelsen att svara för att föreningens tillgångar används för det i § 3 angivna ändamålet
samt att främja för att detta ändamål uppfylls
Det ankommer på styrelsen
att leda och sörja för en tillfredsställande organisation och förvaltning av föreningens verksamhet
att utse administrativ ledare för verksamheten
11§ Styrelsens arbetsformer
Ordförande skall tillse att sammanträden hålls när de behövs, dock minst tre gånger per år
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och den eller de
ledamöter som styrelsen utser
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och minst 2/3 av ledamöterna inklusive ersättare är
närvarande
Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenat sig eller vid lika röstetal den mening som
ordförande biträder
12§ Administrativ ledning
Om administrativ ledare har utsetts av styrelsen skall han följa de anvisningar, direktiv och instruktioner
som styrelsen beslutar
Administrativ ledare skall samråd med ordföranden bereda styrelsens ärenden och svara för
sekreterarservice vid sammanträden
13§ Räkenskap och revision
Räkenskaperna skall föras per kalenderår
Bokslut jämte verksamhetsberättelse skall föreligga färdiga senast under mars månad
Föreningens förvaltning och verksamhet skall granskad godkänd revisor. För revisor utses
revisorssuppleant
14§ Ändring av stadgar
Ändring av stadgar beslutas av årsmötet
15§ Uteslutning
Medlem kan uteslutas genom att beslut fattas på årsmöte
16§ Verksamhetens eventuella avveckling
Årsmöte kan besluta att föreningen skall sättas i likvidation. Årsmötet utser då en likvidator som
ombesörjer föreningens avveckling och fördelar ut kvarvarande tillgångar till medlemmarna
Föreningens stadgar reviderades senast 2013-05-14 efter beslut av två årsmöten.

