Samverkansavtal där enskilda personer utgör
den ideella föreningen.

Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer
utgör den ideella föreningen och Hela Människan.
1. Överenskommelse
Hela Människan är en allmännyttig ideell förening - en rikstäckande ekumenisk organisation
där kyrkor, samfund och dess ungdomsorganisationer eller andra kristna organisationer är
huvudmän. Dessa beslutar om och står bakom Hela Människans målsättning och stadgar.
Samverkan med lokala enheter sker och regleras genom särskilda stadgar och
samverkansavtal.
Hela Människan tillhör den idéburna sektorn som arbetar utan vinstsyfte. Organisationen
erbjuder olika insatser inom social omsorg, utbildning och arbetslivsintegrering.
Samverkan mellan enheterna, berikande idésamtal och kunskapsutbyten bidrar till att
arbetet och verksamheterna utvecklas och fördjupas.
Avsikten med detta avtal mellan__________________________________________
och Hela Människan är att skapa förutsättningar för ett konstruktivt, kreativt och långsiktigt
samarbete som utvecklar och stärker båda parter. Samarbetet innebär att Hela Människan
och____________________________________________ tillsammans arbetar för de
ändamål och uppdrag som formuleras i Hela Människans stadgar.
___________________________________med organisationsnummer: xxxxxx-xxxx,
kallas fortsättningsvis den lokala enheten.
Hela Människan med organisationsnummer 802000-6394, kallas fortsättningsvis Hela
Människan. Avtalet ska bidra till att organisationens gemensamma uppdrag och intressen
blir tydlig på både lokal och nationell nivå.
2. Grund för avtalet
Den lokala enheten, med minst 20 enskilda personer som utgör den ideella föreningen, är
medlem i Hela Människan eller ansöker i samband med ingåendet av detta samverkansavtal
om medlemskap i Hela Människan. Den lokala enheten förbinder sig att skyndsamt anta och
vidmakthålla stadgar, ändamålsparagraf, värdegrund och grunddokument för sin
verksamhet. Dessa grunddokument fastställer Hela Människan från tid till annan för den
lokala enheten. Om anställd personal finns ska den lokala enheten vidare ansluta sig till
Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS.
Eventuella undantag från normalstadgarna anges här:______________________________
Information om den organisatoriska grunden för samverkan finns som bilaga till detta avtal.

1

Samverkansavtal där enskilda personer utgör
den ideella föreningen.
3. Samarbetsområden
För Hela Människan innebär överenskommelsen:
– att i samråd med Hela Människans lokala enheter arbeta för en verksamhetsutveckling inom organisationen som helhet,
– att Hela Människan erbjuder utbildning, rådgivning och stöd i verksamhets- och
personalfrågor samt handledning för chefer,
– att Hela Människan genom opinionsbildning aktualiserar olika frågor som
uppmärksammas inom de lokala enheterna att genom informationsinsatser med
bland annat intranät, hemsida och tryckt material öka kunskapen om organisationen
på både lokal och nationell nivå,
– att förmedla aktuell information om viktiga beslut, åtgärder och lagstiftning som
berör Hela Människans olika verksamhetsområden,
– att utifrån en lokal enhets ansökan besluta om bidrag från Hela Människan i form av
lån, bidrag eller stipendium,
– att Hela Människan utifrån en gemensam grafisk profil tillhandahålla mallar och
logotyper,
– att Hela Människan förhandlar fram och erbjuder en gemensam försäkringslösning
för de lokala enheterna.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

För __________________________________ lokala enhet innebär
överenskommelsen
att som en lokal enhet inom Hela Människan arbeta för att människor i utsatta
livssituationer erbjuds stöd och hjälp inom beslutade verksamhetsområden
att i samråd med Hela Människan arbeta för en verksamhetsutveckling inom
organisationen som helhet
att ändamålet för föreningen är tydlig
att det finns en tydlighet i hur ekonomiska medel används i föreningen
att enhetens styrelse består av minst fem personer
att eventuella löner till anställda som är medlemmar eller ingår i styrelsen och
styrelsearvoden redovisas
att enheten väljer två revisorer som är fristående från verksamheten
att enheter med enskilda personer som huvudmän inte kan använda Hela
Människans 90 konto utan särskilt beslut från Hela Människans riksstyrelse
att erbjuda anställda och styrelser möjligheten att delta i kurser som anordnas av
Hela Människan
att den lokala enheten erbjuder föreståndaren/verksamhetsledaren handledning
att den lokala enheten informerar Hela Människan om verksamhets- och
personalförändringar i ledande funktioner inom den lokala enheten
att den lokala enheten till Hela Människan skickar in två exemplar av sin ekonomiska
redovisning och verksamhetsberättelse senast den 15 maj varje år
att den lokala enheten inom beslutad tid och form lämnar statistikuppgifter för en
samlad rapportering
att den lokala enheten lämnar uppgifter som underlag för en gemensam
försäkringslösning
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4. Hela Människans logotyp
Lokal enhet skall, om inte synnerliga skäl föreligger, följa Hela Människans grafiska profil
samt, i all kommunikation, klart och tydligt informera om att man är ansluten till Hela
Människan.
Lokala enheter som har namn där ”Hela Människan” inte ingår visar enklast sin tillhörighet
genom direktlänk till Hela Människans nationella hemsida på den lokala enhetens samtliga
webbplatser, i broschyrer, annonser och annan information. Därutöver skall den lokala
enheten i samtliga fysiska lokaler skriftligen upplysa om att enheten är ansluten till Hela
Människan.
5. Ansvar
Part som bryter mot detta avtal och därvid skadar den andra parten skall ersätta skadan.
Vidtar part inte rättelse inom 30 dagar från underrättelse av den andra parten äger den
andra parten också rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.
Om den lokala enheten väsentligen bryter mot avtalet, uppenbarligen skadar Hela
Människan eller motarbetar dess intressen och ändamål har Hela Människan, utöver rätt till
skadestånd, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Det erinras om att den lokala enheten vid brott mot samverkansavtalet vidare löper risk att
uteslutas ur Hela Människan i enlighet med dess stadgar.
Om Hela Människan får kännedom om ev. stadgebrott, brott mot detta avtal eller annat som
uppenbarligen skadar Hela Människan eller motarbetar organisationens intressen eller
ändamål har Hela Människan rätt att sammankalla den lokala enhetens huvudmän, styrelse
och övriga berörda parter till förhandlingar/ett klargörande möte.
6. Information
Den lokala enheten och Hela Människan svarar för att informera berörda personer om detta
avtal och dess innehåll.
(Avser till exempel lokala huvudmän, styrelser och myndigheter som den lokala enheten
ingått avtal med.)
Ansvariga
Den lokala enheten och Hela Människan utser var sin person som kan stödja kontakterna
mellan parterna vid behov.
7. Period
Avtalet gäller i tre (3) år från dess undertecknande och förlängs därefter med ett år i sänder
om det inte sägs upp senast sex (6) månader före avtalstidens slut.
8. Uppsägning av avtal
Båda parter har rätt att skriftligen säga upp avtalet. Uppsägningstiden är tolv månader.
Om den lokala enheten ansöker om utträde ur Hela Människans riksenhet anses den även ha
sagt upp detta avtal.
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Vid uppsägning av avtal upphör den lokala enhetens rätt att använda Hela Människans
logotyp, enligt punkt 4 ovan. Vidare förbinder sig den lokala enheten att vid avtalets
upphörande snarast byta till ett namn som inte innehåller formuleringen ”Hela Människan”
eller andra immateriella rättigheter som tillhör Hela Människans riksenhet (ex vis Ria,
Glömda barnen, framSTEG, Leva – inte bara överleva och Det stora barnkalaset).

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit varsitt

Stockholm 20__-__-__

För Hela Människans lokala enhet

För Hela Människan

____________________________
Firmatecknare

___________________________
Firmatecknare
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Bilaga till samverkansavtal
Hela Människans riksorganisation
Hela Människan är på nationell nivå en allmännyttig ideell förening och en ekumenisk
organisation där kyrkor, samfund och dess ungdomsorganisationer eller motsvarande
kristna organisationer är huvudmän. Dessa står bakom och beslutar om Hela Människans
målsättning och stadgar tillsammans med lokala och tematiska enheter.
Samverkan sker utifrån följande samarbetsformer:
Lokala enheter som är anslutna till Hela Människan.
Lokala enheter är allmännyttiga ideella föreningar på ekumenisk grund där kyrkor, dess
ungdomsorganisationer eller motsvarande är huvudmän. För dessa föreningar tecknas
samverkansavtal.
Ideell förening
Ideell förening med diakonalt syfte där enskilda personer utgör huvudmän tecknas
individuellt utformade samverkansavtal.
Olika bolagsformer inom lokala enheter
Inom lokala enheter kan delar av verksamheten organiseras i olika bolagsformer där den
lokala ideella föreningen ska vara majoritetsägare.
Kriterier för dessa verksamheter anslutna till Hela Människan ska vara:
-

att verksamhetens primära drivkraft och mål bygger på organisationens idé
att i verksamheten som bedrivs är finansiella resurser och andra tillgångar inte målet
utan medlen att förverkliga idén
att överskott investeras i utveckling av verksamheten eller slussas vidare till andra
allmännyttiga ändamål

Samverkan sker med lokala enheter vilket regleras genom särskilda stadgar och
samverkansavtal.
Hela Människans riksstyrelse äger rätt att ändra i samverkansavtalet utifrån uppkomna,
oförutsägbara situationer utan stämmobeslut.
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