STADGAR FÖR FÖRENINGEN SUICIDE ZERO 802472-0891
Reviderade stadgar antagna vid ordinarie stämma för Suicide Zero 2022-05-06.

§ 1 Ändamål
Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. De resurser
som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är och det
finns mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma kring självmord.
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. Vi
gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Det gör vi till
exempel genom att utbilda allmänheten, påverka beslutsfattare och stödja forskning om
självmord. Varje självmord är ett för mycket.
§ 2 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som stödjer föreningens ändamål och som betalt
medlemsavgift. Enskilda personer kan vara ordinarie medlem, volontärmedlem,
ungdomsmedlem och familjemedlem. Även företag, föreningar och organisationer kan vara
medlemmar. Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas vid årsstämma.
Såväl organisationer som enskilda personer som är medlemmar kan delta i årsstämma.
Organisationsmedlem utser ett ombud per organisation till årsstämman. Varje enskild
medlem och varje ombud äger en röst vid stämman.
Medlemsavgift utgår med det belopp som stämman bestämmer. Nedsättning av eller
befrielse från avgiften kan beslutas av den operativa verksamheten. Avgiften erläggs per
kalenderår.
Medlem som skadar föreningen, bryter mot stadgarna eller mot föreningens beslut eller på
annat sätt verkar på sätt som uppenbart strider mot föreningens mål, kan uteslutas av
styrelsen. Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet.
§ 3 Beslutande organ
Högsta beslutande organ i Suicide Zero är årsstämman. Verksamheten leds mellan
årsmötena av den av årsmötet utsedda styrelsen.
1

§ 4 Styrelse
Verksamheten leds av en strategiskt inriktad styrelse som svarar för Suicide Zeros
organisation och ekonomi och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen tar initiativ till
åtgärder och verksamheter som främjar föreningens syfte. Det åligger styrelsen att verkställa
vid årsstämman fattade beslut.
Till ordinarie stämma skall styrelsen varje år avge årsredovisning, Föreningens räkenskaper
för kalenderåret ska före utgången av mars månad följande år tillhandahållas revisorerna.
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt det antal
suppleanter som stämman anser erforderligt.
Ordförande väljs av årsstämman för en period av ett år. Ordinarie styrelseledamöter väljs av
stämman för en period av två år och suppleanter väljs för en period av ett år. Årsstämma bör
förrätta styrelseval så att samtliga ledamöters mandatperiod ej sammanfaller.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 5 Styrelse och förvaltning
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga poster man anser lämpliga.
Suppleanter kallas till samtliga möten och har närvaro samt yttranderätt.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU). AU kan till sig adjungera lämpliga
personer beroende på frågans art.
Ordförande kallar via sekreteraren till styrelsemöte minst sex gånger per år och leder mötet.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna, inklusive ordförande eller vice
ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsrätt.
§ 6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper fr o m den 1 januari t o m den 31 december.
§ 7 Firmateckning
Styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, företräder Suicide Zero och tecknar dess
firma. Se vidare i det konstituerande styrelseprotokollet.
§ 8 Revisorer
Suicide Zeros räkenskaper och förvaltning granskas av minst en och högst två revisorer. Av
valda revisorer ska minst en vara auktoriserad revisor.
Revisorer utses på ordinarie årsstämma för en tid av ett år. För ordinarie revisor ska
personlig suppleant utses. Suppleant kan vara revisionsbyrå.
Ledamot eller suppleant i styrelsen må ej delta i val av revisorer, ej heller i beslut angående
ansvarsfrihet för styrelsen.
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§ 9 Valberedning
Årsstämmans val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av
valberedning.
Valberedningen ska bestå av minst två och högst tre medlemmar i föreningen.
Årsstämman fattar beslut om riktlinjer för valberedningen.
§ 10 Årsstämma
Föreningen ska hålla årsstämma före utgången av maj månad. Kallelse till årsstämma ska
ske minst fyra veckor före stämmodagen.
Styrelsen kan bjuda in andra än medlemmar till stämman.
Medlem har rösträtt på föreningens årsstämma om medlemsavgift är betald.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Medlem kan företrädas av annan medlem genom skriftlig fullmakt. Inget ombud får ha mer
än en fullmakt.
Val skall, om någon röstberättigad så begär, ske med slutna sedlar. I övrigt är omröstningen
vid årsmöte och inom styrelsen öppen.
Vid lika röstetal vid årsstämma och styrelsemöte avgör lotten då det är fråga om val, samt i
andra fall ordföranden.
Vid stämma förs protokoll som justeras av därtill utsedda justeringspersoner. Det godkända
protokollet anslås på hemsidan.
§ 11 Ordinarie årsstämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande för stämman

3.

Val av sekreterare för stämman

4.

Val av två justeringspersoner

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Godkännande av kallelse till stämman

7.

Godkännande av dagordning

8.

Föredragning av verksamhetsberättelse

9.

Framläggande av resultat- och balansräkning
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10.

Revisorernas berättelse

11.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13.

Fastställande av medlemsavgift

14.

Fastställande av verksamhetsplan

15.

Fastställande av budget

16.

Val av styrelseledamöter

17.

Val av ordförande

18.

Val av valberedning samt riktlinjer

19.

Val av revisorer

20.

Behandling av inkomna propositioner

21.

Behandling av inkomna motioner

22.

Övriga frågor

23.

Tid och plats när stämmoprotokoll finns tillgängligt.

24.

Stämman avslutas

Nomineringar av kandidater till val som ska förrättas vid ordinarie årsstämma ska vara
inlämnade till valberedningen senast sex veckor före årsstämman.
Motioner från medlemmar ska inges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före årsstämman.
Stämmohandlingar ska tillställas medlemmar eller ombud senast två veckor före
årsstämman.
§ 12 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner det befogat eller då minst en tiondel av
föreningens medlemmar, dock minst tio personer begär det. Sådan begäran ska ske skriftligt
och innehålla skälen för extrastämman.
Vid extrastämma får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till extrastämman.
Föreningsstämma ska även hållas för att förrätta fyllnadsval upp till det antal ledamöter som
stadgarna anger.
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§ 13 Arbetsordning
Utöver dessa stadgar gäller den arbetsordning som styrelsen fastställer.
§ 14 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar fattas på ordinarie årsstämma. Ändringar av stadgar sker
genom beslut med två tredjedels majoritet.
§ 15 Likvidation
Beslut om föreningens upphörande, uppgående i annan organisation eller fusion fattas på
två på varandra följande årsstämmor eller på en ordinarie stämma och en extrastämma.
Detta sker efter förslag från styrelsen.
Mellan de två stämmorna ska ha förflutit en tid av minst tre månader.
Beslut fattas med två tredjedels majoritet.
Har beslut fattats om likvidation ska föreningens tillgångar betala skulder. Eventuellt
överskott ska tillfalla annan ideell förening med likartat ändamål som Suicide Zero.
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