STADGAR FÖR SJÄLGLANS IDEELLA FÖRENINGEN

NAMN SJÄLGLANS IDEELLA FÖRENING
•
•

Föreningen är en juridisk person med eget organisationsnummer
Föreningen har sitt säte i Uppsala

FIRMATECKNARE
•

Föreningens kassör är firmatecknare

UPPDRAG
Själglans ska verka för att sprida, avdramatisera och göra andlighet tillgängligt för människor
i Uppsalaområdet. I uppdraget ligger att erbjuda kurser, enstaka föreläsningar, workshops
och vid behov enskilt stöd.

BESKRIVNING
Den andliga dimensionen har för många varit enbart förknippad till olika religioner. Själglans
vill med sin ideella förening ge människor möjlighet att utforska andlighet utan att knyta det
till specifika religioner. Att ge människor möjlighet att utforska sin andlighet i en icke
dömande och värderande miljö anser vi kan ge förutsättningar att växa som människa och
utvecklas personligt samt förebygga mental ohälsa. Kopplingen till meningsfullhet i sitt liv
och mental hälsa finns sedan tidigare beskrivet som fördelaktigt.

SJÄLGLANS SKALL
•
•
•
•
•
•
•

Vara en kunskapsresurs för andra människor inom ämnesområdet andlighet
Bidra till kunskapsutveckling inom ämnesområdet andlighet samt sprida kunskap till
omvärlden
Verka för att alla människor som vill, ges möjlighet till utveckling i andlighet
Medverka i och ta aktiv del av utveckling av ämnesområdet andlighet
Verka för att utforskandet av andlighet bidrar till personlig utveckling
Verka för att sprida, avdramatisera och göra andlighet tillgängligt för människor
Verkar för ett öppet och tillåtande klimat inom verksamheten

SJÄLGLANS STYRELSE
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen ska arbete i enlighet med stadgarna och tillvarata medlemmarnas intresse
Styrelsen ansvarar för att fortlöpande rapportera till och informera medlemmarna i
nyhetsbrev
Styrelsen bör omfattas av 4 personer (1 ordförande, 3 ledamöter)
Kassör, ordförande, sekreterare samt 1 ledamöter utses inom styrelsen
Styrelsen har möte 2-4 ggr per år och kallelse och dagordning skickas ut av ordförande
sju dagar innan
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi
Styrelsen ansvarar att tillhandahålla föreningens räkenskaper till revisorn 30 dagar
innan årsmötet
Eventuellt ekonomiskt överskott tillfaller föreningen för att fortsatt bedriva
verksamheten i enlighet med uppdraget.

VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari -31 december

REVISOR
Förening har en revisor som väljs på årsmötet. Revisorn granskar förenings räkenskaper inför
årsmötet.

ÅRSMÖTE
Årsmötet för verksamhetsåret ska genomföras innan februari månads utgång. Utlysande av
årsmöte skall ske senast 6 veckor före mötets hållande. Alla styrelsemedlemmar i
föreningen ska delta i årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast 4 veckor före
mötet.
Till medlemmar skall sektionens styrelse senast 20 dagar före årsmöte informera om
årsmötet och ges möjlighet att lämna in motioner till årsmötet.

Vid årsmöte skall följande punkter avhandlas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av mötesfunktionärer
Styrelsens årsberättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgift
Propositioner
Motioner
Övriga frågor

Föreningens styrelse har rätt att påkalla extra årsmöte. Detta skall hållas inom 30 dagar
efter föreningens begäran.

BESLUTSORDNING
Styrelsen är beslutsför vid närvaro av minst tre ledamöter om styrelsen består av fyra
ledamöter. En av ledamöterna skall vara ordförande eller dennes ersättare.

STADGEÄNDRINGAR
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie årsmöte. Styrelsen ansvarar för att
förslag om stadgeändring finns tillgängliga för styrelsemedlemmar minst 20 dagar före det
möte som ska besluta om ändringen.

SJÄLGLANS MEDLEMMAR
Alla fysiska personer som delar SJÄLGLANS intresse kan bli medlemmar i föreningen. För att
bli medlem kontaktas styrelsen via kontaktmejl på hemsidan och medlemsavgiften betalas
in. För att gå ur föreningen behövs att medlemmen informerar styrelsen sin önskan om
utträde. Om medlemmen inte betalt sin medlemsavgift inom en viss period kan styrelsen
avsluta medlemskapet. I vissa fall kan SJÄLGLANS bli tvungen att utesluta en medlem. Det
sker om den enskilde medlemmen på ett tydligt och markant sätt motarbetat föreningens
syfte eller skadat föreningen och dess medlemmar på ett påfallande sätt. Föreningen
beslutar om medlemsavgiften på årsmötet.

Stadgarna i sin helhet antogs på Årsmöte 2018-01-25

