Vedtægter for Mediationsinstituttet
1.

NAVN OG HJEMSTED

1.1

Instituttets navn er ”Mediationsinstituttet” (The Danish Mediation Institute).

1.2

Mediationsinstituttet har hjemsted i København.

2.

FORMÅL

2.1

Mediationsinstituttets formål er på almennyttigt grundlag at fremme brugen af mediation i Danmark samt sikre erhvervslivet, offentlige institutioner og private hurtige, smidige og kvalitetssikrede løsninger af konflikter efter ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.

2.2

Mediationsinstituttet kan udpege mediatorer uanset parternes hjemsted og nationalitet.

3.

BESTYRELSE

3.1

Mediationsinstituttets ledelse varetages af en bestyrelse bestående af maksimalt 6 medlemmer.

3.2

Advokatrådet og Danske Advokater udpeger hver et medlem af bestyrelsen efter indstilling fra
Danske Mediatoradvokater. Derudover udpeger Danske Mediatoradvokater et bestyrelsesmedlem.
Indstillingen anses for godkendt, hvis ikke svar er modtaget senest 4 uger efter afsendelse af indstillingen.

3.3

Med henblik på at sikre, at Mediationsinstituttet til enhver tid har de for Mediationsinstituttets udvikling nødvendige komplementære kompetencer, kan bestyrelsen udpege yderligere tre bestyrelsesmedlemmer.

3.4

Bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 3.2, 1. pkt. er udpeget, indtil deres afløser er
indstillet. Alle bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 3.3 udpeges for 1 år af gangen og
kan genudpeges.

3.5

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med en formand og en næstformand, der ved formandens forfald træder i dennes sted.

3.6

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker når formanden skønner det nødvendigt eller det kræves af et
bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor.

3.7

Der afholdes som minimum 3 årlige bestyrelsesmøder.

3.8

Hvert år inden udgangen af maj indkaldes til bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

3.9

Direktørens beretning for seneste regnskabsår
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Valg af revisor
Eventuelt

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med 14 dages varsel og kan ske via e-mail.
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3.10 Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme på bestyrelsesmøderne.
3.11 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, hvis andet ikke fremgår af disse vedtægter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede eller
deltager i mødet. Ved stemmelighed er formandens stemmeudslagsgivende.
3.12 Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.
3.13 Bestyrelsen er Mediationsinstituttets øverste myndighed.

4.

TEGNINGSRET

4.1

Mediationsinstituttet tegnes af formanden og direktøren i forening eller af formanden i forening
med 2 bestyrelsesmedlemmer.

5.

KONTAKTGRUPPE

5.1

Mediationsinstituttet kan oprette en kontaktgruppe med repræsentanter for Mediationsinstituttets
brugere. Kontaktgruppen skal sammen med Mediationsinstituttet løbende evaluere Mediationsinstituttets og de tilknyttede mediatorers virksomhed.

5.2

Bestyrelseserhvervet og hvervet som medlem af kontaktgruppen er ulønnet.

5.3

Finansieringen af Mediationsinstituttets virksomhed sker i henhold til Regler for behandling af sager
ved Mediationsinstituttet. Mediationsinstituttet kan modtage arv og gaver samt legater og uddelinger fra fonde og foreninger.

6.

REGNSKABSÅR

6.1

Mediationsinstituttets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den
31. december 2007.

6.2

Mediationsinstituttets årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

6.3

Revisor vælges for et år og kan genvælges.

7.

DIREKTION

7.1

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af Mediationsinstituttets daglige ledelse. Direktøren
ansætter den nødvendige sekretariatsbistand i overensstemmelse med det af bestyrelsen godkendte budget.

7.2

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne.

8.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

8.1

Vedtægterne kan kun ændres på et bestyrelsesmøde, hvor forslaget om vedtægtsændringer er på
dagsordenen og forslaget i sin helhed er udsendt til bestyrelsens medlemmer. Det er en betingelse
for forslagets godkendelse, at 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.
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9.

OPLØSNING

9.1

Beslutning om opløsning af Mediationsinstituttet kræver samme flertal som ændring af vedtægten.
Ved opløsning tilfalder formuen Advokatsamfundet, som har stiftet instituttet og støttet det økonomisk i forbindelse med stiftelsen.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. maj, 2015.

______________________________

___________________________

Benjamin Lundström (formand)

Christian Werenberg

______________________________
Niels Lyhne
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