BESLUTANDE STYRDOKUMENT
STADGAR FÖR HÅLLBAR SYSSELSÄTTNING
§1 OM ORGANISATIONEN
1.1. Föreningens namn är Hållbar Sysselsättning.
1.2. Organisationen är en ideell förening.
1.3 Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.
1.4. Föreningen har sitt säte i Jönköping.
1.5. Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.
1.6 Föreningen anser att elektronisk kommunikation ska vara att jämställa med skriftlig på
papper.
1.7 Räkenskapsåret är ett kalenderår.

§2 SYFTE
2.1 Föreningen ska, för personer i utanförskap, tillhandahålla en gemenskap för personlig
utveckling och meningsfull sysselsättning som främjar samhällsnyttiga mål.

§3 PRINCIPER
3.1. Föreningens verksamhet ska präglas av principer om delande och deltagande; med
starkt fokus på det individuella initiativet, förmågorna, skapandet och förvaltandet av
allmänningar.
3.2 Föreningens verksamhet ska präglas av gåvoekonomins principer med starkt fokus på
vänskap, förtroende och empati som substitut för ekonomiska transaktioner.

§4 DEFINITIONER
4.1. Föreningen definierar deltagarkultur som ett verksamhetssätt byggt på medlemars
egna ansvar och engagemang, präglat av inflytande, initiativrikedom och möjlighet att
påverka.
4.2. Föreningen definierar en allmänning som en självorganiserad, demokratisk
gemenskap, med syfte att genomföra en uppgift efter principen att envar frivilligt bidrar
efter förmåga och får efter behov.

4.3 Föreningen definierar en gemenskapsekonomi som en ekonomi med sociala och
ekologiska ändamål.

§5 Målsättning och inriktning.
5.1. Föreningen verkar för miljömässig hållbarhet och minskad konsumtion.
5.2 Föreningen verkar för social inkludering och minskat utanförskap genom
sysselsättning och gemenskap i ideella sammanhang och aktiviteter.
5.3 Föreningen ska verka för digitala kunskapsbanker, samt öka kunskapen om
informationsteknik.
5.4 Föreningen ska verka för att främja psykiskt och fysiskt välmående; genom kulturell
och åldersöverskridande lekfullhet, rörelse och hälsosam vegetarisk kost.
5.5 Föreningen ska verka för skapande och kreativa uttrycksformer.
5.6 Föreningen ska verka för samhällsengagemang.
5.7 Föreningen ska verka en för en gemenskapsekonomi.
5.8 Föreningen ska verka för kunskapsutbyte och utveckling av individuella förmågor.

§6 MEDLEMSKAP
6.1. Medlem är enskild person som är deltagande inom organisationens projekt eller
jobbar aktivt med föreningens verksamhet.
6.2. Styrelsen kan besluta om att utesluta medlemmar som skadar organisationens
verksamhet och anseende.
6.3 Medlemsavgiften fastställs av styrelsen.

§7 STYRELSE (styrelseledarmöters ansvar)
7.1. Ansvaret för föreningens verksamhet mellan årsmötena ligger hos styrelsen.
7.2. Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare.
7.3 Vid behov kan vice ordförande och extra ledarmöter väljas.
7.4 Samma person får ej ha flera poster i styrelsen.
7.5 På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
7.6 Medlemmar har närvarorätt på styrelsemöten.

§8 REVISOR
8.1. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller
två revisorer. Valbar person är någon som ej sitter i styrelsen. Revisor behöver ej vara
medlem i lokalavdelningen.

§9 ÅRSMÖTE
9.1. Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 juli varje år. Styrelsen beslutar om tid och
plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst en vecka i
förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

mötets öppnande
mötets behörighet
val av mötets ordförande
val av mötets sekreterare
val av två personer att justera protokollet
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
ekonomisk berättelse för förra året
revisorernas berättelse för förra året
ansvarsfrihet för förra årets styrelse
årets verksamhetsplan
årets budget
val av årets styrelse
val av årets revisor
val av årets valberedare
övriga frågor
mötets avslutande

9.2 Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det
ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt
det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst
en vecka i förväg.
9.3 På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
9.4 Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte.

§10 RÖSTETAL
10.1 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med acceptröstning
om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

10.2 Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§11 VALBEREDNING
11.1 Årsmötet kan välja en valberedning som tar fram förslag på personer till de i
stadgarna föreskrivna valen. Valbar är medlem i föreningen.

§12 STADGEÄNDRING
12.1. Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
12.2 För att vara giltig måste ändringen antas med ⅔ av antalet röster.
12.3 Beslut om ändringar av föreningsform eller upplösning kräver likalydande beslut på
två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§13 UPPLÖSNING
13.1. Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet av två på varandra följande möten
med minst sex månaders mellanrum, varav det ena är ordinarie. För upplösning krävs ⅔
majoritet på bägge mötena.
13.2. Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas och innestående tillgångar
fördelas på verksamhet som är i enlighet med organisationens syfte.

