VEDTÆGTER FOR CENTER FOR MINDFULNESS I SKOLEN (CMIS)
§1
Navn, stiftelse og hjemsted
1.1: Foreningens navn er Center for Mindfulness i Skolen (CMIS) og er stiftet den 13. juni
2016. Foreningens engelske navn er The Center for Mindfulness in Schools Denmark.
CMIS er en non-profit organisation, som arbejder for at udvikle og fremme mindfulness i
danske skoler, kulturskoler m.v.
1.2: Foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune, men flytter pr. 1.8.2018 til Aarhus
Kommune.
1.3: Foreningen ejer hjemmesidedomænet www.mindfulnessiskolen.dk og
www.mindfulness-i-skolen.dk
§2
Formål
2.1: Det er foreningens formål at:
•   være en almennyttig forening med henblik på at udvikle og fremme mindfulness i danske
skoler.
•   være en organisation der bærer fondsbevilligede projekter i mindfulness i skolen for
enkeltpersoner, institutioner, selskaber, virksomheder, foreninger, fonde,
kommuner, regioner m.v,
•   være et videncenter der samler og formidler forskningsbaseret viden om mindfulness i
skolen.
•   være en central upolitisk og sekulær aktør, der bidrager til fremme af trivsel, læring og
inklusion i folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomsskoler,
ungdomsuddannelser, kulturskoler m.v.
•   være en samarbejdspartner til danske skoler, læreruddannelser og universiteter, der
ønsker at udvikle og fremme mindfulness i skolen.
•   være i nationale og internationale netværk med andre mindfulness-orienterede aktører.
•   være en organisation der lever op til de internationale standarder for MBI/MBA
(Mindfulness-based Interventions / Approaches), med reference til Center for
Mindfulness, UMASS, USA, Mindful Schools, USA, Mindfulness in Schools, UK og
The UK Integrity network’s ”Guidelines for Trainers of Mindfulness-Based
Teachers”).
•   2.2: Foreningen har ikke til formål at opnå økonomisk gevinst eller overskud. Ingen
andel af nogen indtjening eller overskud fra denne forening skal kunne anvendes til
begunstigelse af noget medlem, bestyrelsesmedlem, enkeltperson eller lignende.
Foreningens midler kan kun benyttes til almennyttige formål.
§3
Målsætning
•   Foreningens målsætning er at styrke folkeskoler, efterskoler, privatskoler
ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, kulturskoler m.v. ved at:

•   Bidrage til bedre trivsel, indlæring og inklusion blandt børn og unge gennem formidling
og forankring af mindfulness som ”en god praksis” tilgængelig i undervisningen og i
hverdagslivet.
•   Bygge bro mellem skoler, kommuner og kvalificerede mindfulness organisationer til at
muliggøre fundraising og igangsættelse af projekter der fremmer mindfulness som
anerkendt metode i skoler og på uddannelser.
•   Arbejde for at udvikle og styrke det tværfaglige samarbejde mellem projektbærende
organisationer, skoler, læreruddannelser og universiteter og kvalificere mindfulness
som en anerkendt metode i skoler, i uddannelsessystemet og på videre- og
efteruddannelse for lærere og pædagoger.
•   Bidrage til forskningen inden for mindfulness til børn og unge gennem
samarbejdsprojekter med forskere og universiteter.
•   Tiltrække opmærksomhed på mindfulness som evidensbaseret metode, der retter sig til
børn og unge og formidle de gode resultater fra projekter.
•   Samarbejde og skabe netværk med nationale og/eller internationale
samarbejdspartnere, når dette styrker effekten af foreningens indsats.
§4
Medlemmer
4.1: Indmeldelse sker skriftligt via foreningens onlinetilmelding eller mailadresse.
4.2: Alle kan søge om medlemskab i CMIS som enkeltpersoner, institutioner,
selskaber, virksomheder, foreninger, fonde m.v.
4.3: Som medlem betaler man kontingent der fastsættes hvert år på GF.
4.4. Man kan give støttebidrag/sponsorater/legater/stipendier til foreningen.
Støttemedlemmer tildeles særlig status i foreningen og kan bl.a. synliggøre deres egne
aktiviteter på foreningens hjemmeside. Gaver og sponsorater går udelukkende til
aktiviteter, der fremmer foreningens almennyttige formål, f.eks. til at dække
foreningsarrangementer.
4.5: Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens
bestyrelse med 2/3 majoritet. En beslutning om eksklusion eller nægtelse af optagelse kan
på forurettedes anmodning ankes til behandling på førstkommende generalforsamling.
4.6: Udmeldelse sker skriftligt, fx via mail.
§5
Drift
5.1: Indtægter til foreningens opfyldelse af foreningens formål tilvejebringes ved:
a) Udbetalinger fra fonde eller puljer
b) Medlemskontingent
c) Tilskud fra kommunen til unge medlemmer under 25 år.
d) Støtte (oftest i form af sponsorater) fra organisationer, virksomheder eller
enkeltpersoner.

e) Gaver, legater, stipendier til foreningen
f) Foreningens egen indtægtsgivende virksomhed, f.eks. fra medlemsarrangementer.
5.2: Et evt. overskud ved driften tilfalder foreningen til sikring af opfyldelse af foreningens
formål.
5.3: Foreningen kan have både lønnet ledelse, lønnede medarbejdere og ulønnede.
§6
Juridisk person
6.1: Foreningens aktiver tilhører naturligvis foreningen som juridisk person og foreningen
hæfter alene for opfyldelsen af dens forpligtelser.
§7
Ordinær generalforsamling
7.1: Generalforsamlingen er CMIS’ højeste myndighed.
7.2: Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som er medlem af foreningen. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en
fremmødt højst kan have en stemme.
7.3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Senest 3 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling pr. e-mail og ved opslag
på foreningens hjemmeside.
7.4: Indkaldelsen sendes ud af foreningens formand eller ved dennes fravær
næstformand og skal indeholde dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse
på generalforsamlingen.
7.5: Forslag til generalforsamlingen, forslag til suppleanter m.v. skal være den daglige
ledelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at
opstille til bestyrelsen, skal personligt informere formanden eller den daglige ledelse
herom senest 14 dage før generalforsamlingen. Valgbar er enhver person, som er fyldt
over 18 år.
7.6: Bestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes.
7.7: Dagsordenen skal indeholde:
1  Valg af dirigent
2  Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det
reviderede regnskab.
3  Godkendelse af kontingent for det kommende år.
4  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
5  Valg af revisor.
6  Behandling af fremsatte forslag.
7  Eventuelt.

7.8: Valg til bestyrelsen og andre afstemninger kan foregå mundtligt fx over skypemøder.
7.9: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal medmindre andet fremgår af vedtægterne.
§8
Bestyrelsen
8.1: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen under ansvar for
generalforsamlingen.
8.2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer (samt op til 2 suppleanter), der alle vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsen består obligatorisk af en formand, næstformand og
kasserer/sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
8.3: Medlemmerne er valgt for en 2-årig periode.
Formand og ét medlem er på valg i ulige år. Næstformand, kasserer og det sidste medlem,
er på valg i lige år.
For at sikre ro og stabilitet omkring foreningens opstartsperiode, vil der efter foreningens
første leveår, ikke blive afholdt valg til bestyrelsen.
8.4: Der vælges 1-2 suppleant for et år af gangen. Suppleanten må efter eget ønske
deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
8.5. Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde.
8.6: Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i møder i et år, kan vedkommende
betragtes som værende udtrådt af bestyrelsen, og 1. suppleanten kan af bestyrelsen
anmodes om at indtræde i det udtrådte medlems sted.
8.7: Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens nærmere beslutning, dog mindst 1
gang årligt. Dog kan formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer indkalde til
bestyrelsesmøde med 5 dages varsel.
8.8: CMIS tegnes enten af den daglige leder/ledelse og formanden i foreningen eller af
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
8.9: Det er bestyrelsens opgave:
•   at sikre, at foreningens aktiviteter opfylder foreningens formål
•   at være visionære og strategiske i relation til foreningens aktiviteter
8.10: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
8.11: Det er den daglige ledelses opgave at forestå den daglige drift af foreningen.
8.12: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene er
ansvarlige over for bestyrelsen.

§9
Bestyrelsens beslutninger
9.1: Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved
tilstedeværelsen af mindst halvdelen af bestyrelsen (3 personer) og efter behørig
indkaldelse med mindst 5 dages varsel.
9.2: Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægt,
ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ved formandens fravær er næstformands stemme udslagsgivende.
§ 10
Regnskabsår og revision
10.1: Den daglige ledelse er forpligtet til at sørge for, at der efter regnskabsåret udløb
udarbejdes et årsregnskab indeholdende driftsregnskab og statusregnskab. Det endelige
årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 14 dage før den årlige
generalforsamling.
10.2: Regnskabsåret følger kalenderåret.
10.3: Til at revidere foreningens regnskaber vælges en revisor, som ikke kan være
medlem af bestyrelsen.
10.4: Foreningens revisor skal være i besiddelse af vedtægterne og forpligter sig til at give
skriftlig underretning til hele bestyrelsen, hvis denne ser eller oplever væsentlige
problemstillinger.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling
11.1: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller hvis et
flertal af bestyrelsen af CMIS ønsker dette.
11.2: Indkaldelsesmåde og indkaldelsesfrister samt afstemningsregler for en
ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær
generalforsamling, jfr. § 7, dog således at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær
generalforsamling skal være den daglige ledelse eller bestyrelsen i hænde samtidig med,
at begæring herom fremsættes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger
efter, at begæring derom er fremsat.
§ 12
Foreningens ophør
12.1: I tilfælde af CMIS lovlige ophør, skal foreningens midler gå til formål, der i så høj
grad som muligt svarer til CMIS formål, og således at det præciseres, at
likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning overdrages til en anden forening
eller fond mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et
almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål jf. §5, nr. 2 i bekendtgørelse nr.

837 af 6. august 2008.

§ 13
Vedtægtsændring
13.1: Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med accept fra minimum 2/3 af de på
generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 14
Protokol
14.1: Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Dette skal forelægges og godkendes
på næstkommende bestyrelsesmøde af bestyrelsesmedlemmerne. Ved uenigheder i
bestyrelsen har det medlem, som er uenig med de øvrige, ret til at få indført sine
bemærkninger i protokollen.
Foreningen er stiftet d.13. juni 2016.
Vedtægterne er vedtaget af den stiftende generalforsamlingen d.13. juni 2016.
	
  

