Stadgar för Values Academy Ideella Förening
1.

Föreningens firma

1.1
1.2

Föreningens firma är Values Academy (VA) Ideella Förening
Styrelsen har sitt säte i Båstad kommun.

2.

Föreningens syfte och deklaration

2.1

Syfte

Values Academy (VA) är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Föreningen skall främja och verka för följande:
- att aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och
dess betydelse för hållbar utveckling av människor och vårt samhälle.
- att genom utbyte av idéer och kunskap bidra till insikter om processer och
skeenden som formar värdedrivna organisationer och människor.
- att vara en plats för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom
värdedriven utveckling, där vi samlar, sammanställer och sprider olika
professionella aktörers mångsidiga erfarenhet och kunskap på området.
- att genom aktiviteter söka nå ut till så många människor och organisationer som
möjligt.
- att vända sig ledare inom offentliga och privata verksamheter samt samhället i
övrigt, som har eller som vill ha möjlighet att påverka det samhälle vi lever
igenom ett värdedrivet synsätt.
- att vända sig till människor i företag och organisationer i Sverige och utomlands
som har ett engagemang för och önskar utveckla värdedrivna ledare och
verksamheter.
- att bidra till företagens hållbara utveckling utifrån begreppet Creating Shared
Values också kallat Strategisk CSR. Det utgår från att samtliga intressenter ska bli
uppmärksammade och tillgodosedda, även det lokala som det globala samhället.
Det innebär ett socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar, där
hållbarhet är utgångspunkten.

2.2

Vision

Att skapa medvetet värdedrivet ledarskap som frigör människans fulla potential i
harmoni med en hållbar samhällsutveckling.

2.3 Mission/uppdrag
VA ska vara ett forum som ger inspiration och tillhandahåller insikter och
kunskaper om värderingars betydelse för människor och världen i stort.
2.4

Värderingar

VA’s kärnvärden är: Hållbarhet. Öppenhet. Generositet.
Vår gemensamma värdegrund är:
•
•
•
•
•
•
•

Hållbarhet – ett hållbart förhållningssätt avseende kommande generationers
möjligheter att skapa sig en värdig tillvaro på vår planet.
Öppenhet: - transparens (genomsynlighet) i allt vi företar oss.
Generositet: - att vara ett forum för frikostig informations-, kunskaps-, och
erfarenhetsutbyte.
Tar ansvar: Lägger oss vinn om att inget faller mellan stolarna.
Humor & Glädje: För att trivas tillsammans och orka driva på.
Respekt: Värnar om individens okränkbara människovärde.
Tillit: Sitter i omvärldens ögon och bygger på pålitlighet, acceptans,
öppenhet och samstämmighet (kongruens).

3.

Föreningens verksamhet
VA’s verksamhet skall inrikta sig på att öka förståelse och kunskaper om hur
värderingar påverkar enskilda människor, organisationer, företag och samhälle.
VA’s övergripande strategi är att verka för utveckling av värdedrivet ledarskap
som kort och långsiktigt bidrar till det gemensamma bästa, dvs förmår ta
hänsyn till många olika intressenter och olika tidsperspektiv både lokalt och
globalt.
Vi tror att ett medmänskligt och öppet samhälle för nuvarande och kommande
generationer börjar med en inre förändring (transformation) av oss själva och
vår syn på ledarskap. Först när vi själva som ledare i form av föräldrar,
förebilder, lärare, företagsledare, politiska ledare, m.fl. bygger vårt ledarskap
på och agerar i enlighet med värderingar som främjar allas bästa, kan vi börja
resan med att utveckla och ta tillvara på människans fulla potential.
Med detta som grund kan vi skapa organisationer som bättre kan hantera
förändrade förutsättningar, hållbart förhållningssätt, dialog och lärande.
Verksamheten i föreningen bygger på ideellt arbete, medlemsavgifter och
eventuellt ytterligare ekonomiska bidrag från medlemmar eller andra.
Medlemmar är Aktiva eller Stödjande. Aktiva medlemmar bidrar utöver
medlemsavgiften med tid och arbete i föreningen. Stödjande medlemmar
betalar endast medlemsavgift.
Medlemsavgifter skall i första hand användas för att driva, utveckla och sprida
information om VA’s verksamhet.
Bidrag utöver medlemsavgifter kan vara allmänna eller om bidragsgivaren så
önskar finansiera specifika projekt. Bidragsgivare måste inte vara medlem i
föreningen. Föreningen kan tacka nej till bidrag om mottagandet av bidraget
inte är förenligt med föreningens stadgar eller om det i övrigt kan anses skada
föreningens syfte.
VA avser över tiden bygga upp en fond, VA–fonden som ansvarar för
förvaltning och användning av fondmedel. Fonden skapas genom bidrag.
För detta ändamål samt genom del av årligt överskott från föreningens
verksamhet i övrigt. När VA–fonden uppgår till mer än 2 miljoner kronor
skall fonden övergå i en Stiftelse som VA stiftar och utser förvaltningsledning
till. Förvaltningsledningen skall i majoritet utgöras av representanter för huvud
bidragsgivarna.
Förvaltningsledningen för VA-fonden skall prioritera och specificera stöd
av aktiviteter och projekt som främjar VA’s Syfte, Vision, Mission och den
verksamhet som beskrivs enligt ovanstående.

VA’s generella målsättning är att nå ut till så många människor och
organisationer som möjligt och samtidigt initiera och förmedla aktiviteter
som bidrar till att förverkliga VA’s syfte enligt ovanstående.

4.

Inledande bestämmelser

4.1

Föreningens räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

4.2

Föreningens medlemmar är ej ansvariga för föreningens förpliktelser.

4.3

Styrelsen är skyldig att se till att föreningens stadgar och föreskrifter
är tillgängliga för medlemmarna.

4.4

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och
styrelsen.

4.5

Styrelsen företräder föreningen och ordförande samt kassör tecknar
var för sig dess firma.

4.6

Styrelsen kan besluta att rätten att teckna föreningens firma får
utövas av särskilt utsedd person. Styrelsen kan när som helst återkalla
bemyndigande att teckna föreningens firma.

4.7

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst
2/3-delar av antalet avgivna röster. Sådant ändringsförslag skall
meddelas V A’s senast tre veckor innan mötet.

5.

Föreningens organisation
VA är en ideell organisation som drivs enligt fastlagda stadgar och styrelsen
ansvarar för att planering, organisation, genomförande och så att föreningens
syfte och målsättningar följs upp och uppnås på ett effektivt sätt.

6.

Medlemskap

6.1 Ansökan om medlemskap skall läsas och godkännas av minst
en styrelse ledamot och en medlem. Efter erlagd fastställd medlemsavgift,
vilken gäller i 12 månader, samt bekräftelse att vara villig att följa
medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, blir medlemskapet accepterat.
Medlemmar är enskilda individer.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till
ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

6.2

Med medlemskap följer rätten att;
-

delta i möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna
få information om föreningens angelägenheter
delta i föreningens verksamheter

samt skyldighet att;
-

utöva verksamhet föreningens namn i enlighet med VA’s Kärnvärden och
Värdegrund
betala de medlemsavgifter som beslutats av föreningen;
följa föreningens stadgar och styrelsens i vederbörlig ordning fattade
beslut.

6.3

Ständig medlem skall i medlemsavgift betala en engångsavgift som
fastställes av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

6.4

Medlemskapet upphör när perioden för vilken medlemsavgift har erlagts har
gått till ända.

6.5

Medlem som inte i rätt tid, och inte efter påminnelse, har betalat sin
medlemsavgift är automatiskt utesluten som medlem.

6.6

Medlem får inte annorledes än i punkten 6.5 uteslutas ur föreningen av
annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får inte avgöras förrän efter tre veckor efter att
medlemmen fått möjlighet att yttra sig och efter delgivning om besked om
uteslutning.
I beslut om uteslutning, som tas av styrelsen, skall skälen här för redovisas
samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet.
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den
berörde.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne inom två veckor.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva
den uteslutna medlemmen på föreskrivna avgifter. Uteslutning innebär inte
rätt till återbetalning av medlemsavgift eller del därav.

6.7

För att vara röstberättigad vid årsmötet måste medlem ha betalat den av
årsmötet fastställda medlemsavgiften.

7.

Årsmöte

7.1

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast före
utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

7.2

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tidigast sex och senast fyra veckor
före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på VA´s hemsida.
Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på VA’s
Hemsida.
I kallelsen skall anges var medlem kan ta del av föredragningslistan och
övrigt material inför årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring,
nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller
dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse,
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall
finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

7.3

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

7.4

Medlem som har betalat medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 15
år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom
ombud. Varje medlem har en röst. Medlem som inte har rösträtt har
yttrande- och förslagsrätt på mötet.

7.5

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.

7.6

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs enkel
omröstning (votering). Med undantag för de i §§ 4.7 och 13.1 nämnda
fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel
majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de
som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa
röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer
än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock
val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det
förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är
han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal
en ny omröstning genomföras. Utfaller även den med lika röstetal gäller
lotten. Beslut bekräftas med klubbslag.
7.7

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av
föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot
av styrelsen eller till revisor i föreningen.

7.8

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av två protokolljusterare, som jämte ordförande skall
justera protokollet och tillika skall vara rösträknare.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning)
för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste räkenskapsåret.
8. Beslut;
Om fastställande av balans och resultaträkning,
Om dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen och
Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av (obs alternativt antal styrelseledamöter/ suppleanter/
revisor finnas)
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid
av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) fastställt antal styrelsesuppleanter med för dem fastställd
turordning för en tid av ett år;
d) en revisor jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta
val får inte styrelsen ledamöter delta.
e) fastställt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
av vilka en skall utses till ordförande.

11. Fastläggande av eventuella ersättningar efter beredning av
styrelsen.
12. Utvärdering och förtydligande av föreningens gemensamma
värderingar.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor

8.

Extra årsmöte

8.1

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

8.2

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst
en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

8.3

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14
dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall
tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom
samma tid på hemsidan.

8.4

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort
framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

8.5

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till
behandling.

8.6

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte
gäller vad som sägs i §§ 7.4 och 7.5.

9.

Valberedning

9.1

Valberedningen består av en ordförande och två (alternativt fyra) övriga
ledamöter valda av årsmötet. Valberedningens ledamöter skall vara
medlemmar.

9.2

Valberedningen skall arbeta under året och senast fyra veckor före
årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill
kandidera för nästa mandattid.

9.3

10.

Vid omröstning inom valberedningen fattas beslut med enkel majoritet.
Om valberedningen inte kan enas om ett förslag, äger ledamot rätt att
begära protokollföring, varvid avvikande mening skall antecknas till
protokollet. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens
förslag göras känt för medlemmarna genom att anslås på V A’s hemsida.
Revision

10.1

En revisorer och en revisorsuppleanter väljes av årsmöte och utses för
en tid av ett år. Dessa behöver ej vara medlemmar.

10.2

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en
månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.

11.

Redovisning

11.1

För varje verksamhetsår skall avges årsredovisning. Denna består av
resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

11.2

Årsredovisning skall underskrivas av samtliga styrelseledamöter.

12.

Föreningens ledning

12.1

Föreningen skall ha en styrelse bestående av en ordförande jämte
3-6 ledamöter samt 3-6 suppleanter. Ordförande har utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt de övriga befattningshavare som behövs.

12.2

Ordförande väljes på ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljes på två år
och avgår växelvis. Suppleanter väljes på ett år.

12.3.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd
turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant
i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästkommande
årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har
inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och
förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

12.4

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ
och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda
planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Antalet styrelse möten skall vara minst 4 per år, varav minst 1 skall
vara fysiskt.
Det åligger styrelsen särskilt att
– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas;
– verkställa av årsmötet fattade beslut;
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
– ansvara för och förvalta föreningens medel;
– tillställa revisorerna räkenskaper enligt §10.2 och förbereda årsmöte.

12.5

Det åligger styrelsen att vid varje styrelsemöte genomföra utvärdering
och uppföljning av efterlevnaden av föreningens syfte och gemensamma
värderingar.

12.6

Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa
grupper av ärenden till kommitté eller till annat organ eller till enskild
medlem eller anställd.

12.7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst
halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då
minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att
minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall
anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet om så begärs.
Protokollen skall föras i nummerföljd per verksamhetsår och förvaras på
betryggande sätt.

12.8

Ledamot av styrelsen får ej handlägga eller rösta i fråga rörande avtal
mellan henne/honom och föreningen. Ej heller får hon/han handlägga
eller rösta i fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om
hon/han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot
föreningens.

13.

Upplösning av föreningen

13.1

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst
2/3-delar av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens
tillgångar skall användas till välgörande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets
protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och
resultaträkningar, skall omedelbart beredas av VA’s styrelse .

Dessa stadgar har antagits vid årsstämma i ____________________
den _____________________
___________________________
Ordförande

Justeras:

_______________________
Sekreterare

