STADGAR
Stiftelsen Understand - mot psykisk ohälsa
Antagna genom stiftelseförordnande 2019-11-13
§ 1 NAMN
Stiftelsens namn är Stiftelsen Understand – mot psykisk ohälsa.
§ 2 ÄNDAMÅL
Stiftelsens ändamål är att arbeta mot psykisk ohälsa i samhället genom att, inom
området psykisk ohälsa, stödja forskning, införskaffa och sprida kunskap, samt bedriva
påverkansarbete. Organisationen ska stödja andra aktörer verksamma inom området,
samt tillhandahålla rekreation och i övrigt underlätta tillvaron för personer som lider av
psykisk ohälsa. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet i syfte att stötta detta ändamål.
§ 3 VERKSAMHET
Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålls genom gåvor, bidrag eller
på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande
administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens
ändamål.
§ 4 STYRELSE
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter.
Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara ordförande. Ordföranden utses på två år.
Annan ledamot utses på ett år.
Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens
angelägenheter.
Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även
innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall också tillse att Stiftelsens
administrationskostnader hålls på en rimlig nivå. Styrelsen får tillsätta kommittéer för
särskilda uppgifter.
Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Härutöver skall
styrelsen sammankallas på begäran av styrelseledamot.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och
den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande
mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande
röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Styrelseledamöterna företräder Stiftelsen och tecknar dess firma, två i förening.
Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda
Stiftelsen och teckna dess firma.
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Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. För varje räkenskapsår skall styrelsen
avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning.
§ 5 ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av dessa stadgar är inte giltigt med
mindre beslutet fattats på två på varandra följande styrelsesammanträden, med minst
tre månaders mellanrum. Ändring, upphävande eller åsidosättande av § 2, § 5 eller § 6
får inte göras.
§ 6 UPPLÖSNING
Om stiftelsen upplöses skall dess behållna förmögenhet överlämnas till annan inhemsk
eller utländsk organisation med huvudsakligen samma ändamål.

