
Minna STADGAR 

Uppdaterade stadgar antagna 2021-03-15. (Tidigare stadgar antagna 2000-11-20) 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Minna, Göteborg. 

§ 2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Göteborg.  

§ 3 Föreningens ändamål 

Minna är en omsorgsorganisation som ska erbjuda psyko-socialt stöd till gravida kvinnor och 

berörda män som är osäkra på om de vill fullfölja graviditeten. Genom samtal och praktisk 

hjälp ger vi stöd till oönskat gravida. De berörda ska genom ett professionellt bemötande få 

bredast möjliga underlag för egna beslut. Vi stödjer dem under graviditeten och efter 

förlossningen, samt bistår med stöd och hjälp till bearbetning efter en abort. 

§ 4 Föreningens grundläggande principer 

a. Föreningen erkänner och accepterar att verksamheten bedrivs i spänningsfältet mellan 

respekt för det ofödda livet och för kvinnan eller paret som står i en svår valsituation. Vi 

lämnar ingen rekommendation om hur någon enskild bör handla. 

b. Föreningens arbete är icke-moraliserande. 

c. Föreningens tjänster erbjuds utan hänsyn till ras, religion, nationalitet, ålder eller civilstånd. 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden och tar inte ställning i frågor som rör politik, 

religion eller lagstiftning. 

d. Föreningen står helt fri från formellt samarbete med organisationer som ägnar sig åt 

opinionsbildning i fråga om svensk abortlagstiftning. Den som är anställd eller förtroendevald 

i Minna får inte samtidigt vara aktiv i sådan opinionsbildande verksamhet, eller på annat sätt 

skada Minna:s förtroende genom aktiviteter som kommer i konflikt med föreningens ändamål 

eller grundläggande principer. 

e. Föreningens tjänster är kostnadsfria, personliga och konfidentiella. Vi har ålagt oss 

tystnadsplikt. 

§ 5 Föreningens grundval 

Grundvalen för föreningen Minna, Göteborgs verksamhet är den kristna människosynen.  



§ 6 Föreningens uppgifter 

a. Att bedriva stödverksamhet i enlighet med § 3 och § 4 i dessa stadgar. 

b. Att sträva efter att bilda nätverk av medlemmar som i sitt närområde verkar för att komma i 

kontakt med och ge stöd åt hjälpsökande. 

§ 7 Medlemskap 

a. I föreningen: 

Medlemskap erbjuds den som delar föreningens principer och vill verka för dess ändamål. 

Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsavgift, om inte styrelsen beslutar neka inträde. 

Årsavgiftens storlek fastställs vid årsmötet. 

b. Anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare: 

Anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare ska ansluta sig till föreningens grund-

principer. 

c. Utträde: 

Medlemskap upphör efter begäran till styrelsen eller om årsavgift ej erlagts. Om medlem be-

visligen motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna kan styrelsen besluta om uteslut-

ning. Den person som av styrelsen nekats inträde eller uteslutits ur föreningen äger rätt att få 

frågan om medlemskap prövad vid extra eller ordinarie årsmöte och ska av styrelsen upplysas 

härom. Anmälan om sådan prövning ska vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar efter att 

styrelsens beslut blivit känt och senast 60 dagar före det årsmöte som ska besluta i ärendet. 

Organisation och förvaltning 

§ 8. 

Minna, Göteborg är en ideell förening. 

Föreningens namn tecknas av ordföranden och kassör och den som styrelsen utser, var för sig.  

 

§ 9. 
 

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

Förvaltningsberättelse upprättas av styrelsen och överlämnas, tillika med räkenskaper, inom 

två månader från räkenskapsårets utgång, till revisor. Revisorn bör därefter inom en månad 

avge revisionsberättelse.  

 

 

 



Föreningens styrelse och årsmöte 

§ 10 

Föreningens styrelse består av ett ojämnt antal ledamöter, lägst fem och högst nio. Dessa väljs 

på föreningens ordinarie årsmöte för en tid av två år, så att hälften av styrelseplatserna blir 

valbara varje årsmöte. Ett styrelsemöte kallat årsmöte skall hållas årligen före april månads 

utgång i Minna, Göteborgs lokaler. 

 

Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall sträva efter att bakom varje formellt 

majoritetsbeslut uppnå full enighet och samstämmighet i varje fråga. Avgående styrelse-

ledamot kan återväljas.  

§ 11 

Styrelsen kallar minst en månad i förväg till ordinarie årsmöte. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

* Val av mötesordförande och mötessekreterare 

* Årsmötets behöriga utlysande 

* Fastställande av dagordning 

* Föredragning av styrelsens årsberättelse och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse 

* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

* Val av föreningens ordförande 

* Val av halva antalet ledamöter i styrelsen 

* Val av revisor och revisorssuppleant 

* Val av valberedning 

* Behandling av motioner från medlemmarna. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 

dagar innan årsmötet. 

* Övriga aktuella ärenden 

§ 12 

Valberedning utses vid varje ordinarie årsmöte. Valberedningen ska inför följande ordinarie 

årsmöte, eller om fyllnadsval står på dagordningen vid extra årsmöte, vidtala och föreslå 

kandidater till förtroendeuppdrag i föreningen. Man har också att kontinuerligt bevaka 

behovet av förändringar vad gäller styrelsens sammansättning och antal, samt att lämna 

förslag och underlag för beslut i sådana frågor.  

§ 13 

Extra årsmöte inkallas på samma sätt som ordinarie, då styrelsen så finner erforderligt. Vid 

extra årsmöte får beslut fattas endast i frågor som upptagits i kallelsen.  

 

 



§ 14 

Vid ordinarie och extra årsmöte har samtliga betalande medlemmar rösträtt. Extra årsmöte 

sammankallas då styrelsen så finner erforderligt eller då en fjärdedel av medlemmarna så 

fordrar.  

Övrigt 

§ 15 

Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Undantag 

utgör stadgeändringar, då § 16 gäller.  

§ 16 

Förslag till ändring av stadgarna kan väckas såväl av styrelse som av enskild medlem. Sådant 

förslag ska behandlas på två årsmöten i följd, varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. 

Godkänns väckt förslag av minst två tredjedelar av årsmötets närvarande röstberättigade med-

lemmar blir det vilande till nästa årsmöte. Godkänns förslaget med minst två tredjedelars 

majoritet även en andra gång anses det antaget. Ändringar i 15 - 17 § kräver bifall av tre 

fjärdedelars majoritet vid de båda årsmötena för att beslut ska vara giltigt. 

Extra årsmöte får hållas tidigast 30 dagar efter ett ordinarie årsmöte, samt senast 30 dagar 

innan ordinarie årsmöte. 

Då vilande förslag till ändring i stadgarna ska upptas till slutlig behandling ska detta uttryckli-

gen anges i kallelsen. Stadgeändringsförslag ska delges medlemmarna senast samtidigt med 

kallelsen till årsmötet.  

§ 17 

Årsmöte äger besluta om föreningens upplösning. Sådant beslut ska fattas vid två på varandra 

följande årsmöten och vid båda årsmötena bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande 

röstberättigade medlemmarna. 

 


