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§1. Föreningens namn
Föreningens namn är SUICIDPREVENTION I VÄST.

§2. Syfte
SUICIDPREVENTION I VÄST är en demokratisk och ideell förening, religiöst och
politiskt obunden, med syfte att öka kunskapen om och intresse för att förebygga
suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar.

§3. Medlemskap
Varje enskild person med intresse för att verka för föreningens syfte kan bli medlem.

§4. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§5. Årsmötet
Föreningens beslutande organ är årsmötet och mellan årsmötena, styrelsen.
Varje medlem äger en röst vid årsmötet.
Årsmötet fastställer årsredovisningen.
Årsmötet utser ordförande och högst sex övriga ordinarie ledamöter till styrelsen,
dock alltid ojämnt antal, ordförande inkluderad. Årsmötet utser också fritt antal
suppleanter till styrelsen.
Mandatperioden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och suppleanter
två år.
Årsmötet utser därutöver för en tid av ett år:
En revisor och en revisorssuppleant
Valberedning om tre personer (varav en skall vara sammankallande)
Härutöver behandlar årsmötet:
Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten kommande arbetsår och tiden

framöver
Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem

§6. Tidpunkten för årsmötet
Årsmötet äger normalt rum första kvartalet. Kallelse med föredragningslista sänds ut
senast två veckor innan mötet.

§7. Extra möte
Extra möte sammankallas när föreningens styrelse anser att detta behövs, eller när
revisor begär det eller när minst en tiondel av medlemmarna begärt det.

§8. Styrelse
Styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, leder föreningens verksamhet i enlighet med
dessa stadgar och årsmötets riktlinjer.
Ordförande leder styrelsens verksamhet.
Styrelsen konstituerar sig själv och kan inom sig utse arbetsutskott och adjungera
andra medlemmar.
Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller dennes ersättare och minst två
ledamöter är närvarande.
Styrelsen för protokoll över sina beslut.
Föreningens löpande ärenden behandlas av ordföranden, sekreteraren och kassören
och rapporteras vid nästkommande styrelsemöte.

§9 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordföranden, kassören eller verksamhetschefen två i
förening.

§10. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§11. Revisorer
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av på årsmötet utsedd revisor.
Kassören lämnar över redovisningshandlingarna för granskning senast två veckor
före årsmötet.

§12. Valberedning
Arbetet med valberedning påbörjas i god tid före årsmötet. Valberedningens förslag
bifogas kallelsen till årsmötet.

§13. Ändring av stadgar
För ändring av stadgarna fordras beslut på ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet och
att den föreslagna ändringen tillsammans med styrelsens yttrande intagits i kallelsen
till årsmötet.

§14. Upplösning av föreningen
För upplösningen av föreningen fordras beslut med 2/3 majoritet och att de
närvarande utgör minst 1/10 av föreningens hela medlemstal. Om förslaget bifalles,
skall det behandlas en andra gång vid ett extra årsmöte (tidigast efter en månad)
och skall då anses antaget, om det stöds av minst halva antalet närvarande
medlemmar.
Upplöses föreningen, skall dess tillgångar överlämnas till annan ideell förening att
använda dem för sådana ändamål som Suicidprevention i Väst verkat för.

