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STADGAR FÖR. KRISHNAMURTI CENTER I STOCKHOLM

§ 1. Namn
Föreningens namn är Krishnamurti Center i Stockholm.

§ 2. Ideell förening
Föreningen är ideell, politiskt och religiöst obunden.

§ 3. Ändamål
Föreningens ändamål är att vara en ideell mötesplats, där medlemmar
upprätthåller och medvetandegör arvet efter J. Krishnamurti
(född i Madanapalle Indien maj 1895, och död i Ojai USA februari 1986).
J. Krishnamurti’s åskådning gäller frihet, kärlek och helhet bortom
förvanskning och dyrkan.

§ 4. Medlemskap
Person som önskar stödja föreningens verksamhet kan ansöka om
medlemskap. Medlemskapet upphör när medlem framför önskemål om utträde
eller medlemsavgift ej betalats.

§ 5. Årsmöte
Årsmöte skall hållas varje år i perioden februari-mars. Personlig
kallelse skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.
För årsmötet väljs ordförande, protokollförare och två justeringsmän
för protokollet.
Det åligger årsmötet
att fastställa att kallelse skett på rätt sätt
att
behandla
styrelsens
och
revisorernas
berättelser
för
föregående räkenskapsår
att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående
räkenskapsår
att behandla inkomna motioner från medlemmarna
att utse ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden t o m
nästa årsmöte
att utse minst en revisor jämte revisorssuppleant för tiden t o m
nästa årsmöte
att utse valnämnd om minst en person
att fastställa budget för innevarande räkenskapsår
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att behandla övriga ärenden
För beslut av årsmötet krävs enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning skall äga rum då någon
medlem begär detta.

§ 6. Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så bestämmer eller när
begäran om detta framförs till styrelsen av minst en revisor eller av
minst 1/5 av föreningens medlemmar. Vid sådant möte skall behandlas det
ärende eller de ärenden, som bestäms av styrelsen eller som begärs av
revisorn eller föreningsmedlemmarna.
Personlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före
mötet med angivande av det eller de ärenden som skall behandlas.
Rörande beslut av mötet gäller motsvarande bestämmelser som i 5 §.

§ 7. Medlemsavgift
Medlemsavgift bestäms av årsmötet för ett år i sänder.

§ 8. Förvaltning
Ansvaret för föreningens verksamhet åvilar styrelsen. Styrelsen skall
tillse att fullständiga räkenskaper förs och upprätta bokslut jämte
verksamhetsberättelse.
Räkenskapsåret
utgör
kalenderåret.
Räkenskaperna
skall
tillgängliga för revisorerna senast en månad före årsmötet.

vara

§ 9. Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter och minst en
suppleant.
Styrelsen skall inom sig utse ordförande och inom sig fördela ansvaret
för föreningens uppgifter.
Styrelsen beslutar vem eller vilka som skall teckna föreningens firma.
Styrelsen är
närvarande.

beslutför

om

minst

hälften

av

dess

ledamöter

För beslut krävs enkel röstövervikt.
Styrelsens beslut skall protokollföras.
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§ 10. Revision
Det
åligger
revisorerna
att
före
årsmötet
granska
föreningens
räkenskaper och förvaltning samt upprätta revisionsberättelse för
verksamhetsåret.

§ 11. Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan beslutas av två på varandra följande
årsmöten. För beslut om ändring av stadgarna erfordras en majoritet av
minst tre fjärdedelar av vid årsmötet avgivna röster.

§ 12. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan ske genom beslut av två på varandra
följande årsmöten. För beslut om upplösning av föreningen erfordras en
majoritet av minst tre fjärdedelar av vid årsmötet avgivna röster.
Efter beslut om upplösning av föreningen vid det andra årsmötet skall
föreningens skulder betalas. Täcks inte skulderna av tillgångar i form
av penningmedel, skall lösöre säljas för att täcka överskjutande skuld
enligt riktlinjer som årsmötet beslutar. Eventuellt överskott skänks
till Krishnamurti Foundation Trust (KFT).
Föreningens övriga tillgångar skänks enligt beslut av årsmötet till det
som av årsmötet anses lämpligast ur ett allmänhetsperspektiv.
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