STADGAR FÖR FÖRENINGEN
NÄTVERKET EN KURS I MIRAKLER
(Röd text: förslag till ändringar, kommer att tas upp vid nästa årsmöte.)
Namn
Föreningens namn är Nätverket En Kurs i Mirakler.
Syfte
Nätverket En Kurs i Mirakler är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening utan kommersiell
verksamhet som är till för dig som är intresserad av En kurs i mirakler (A Course in Miracles). Syftet
med föreningen är att vi som valt att öka öva medvetenheten inom oss själva, kan stödja och inspirera
varandra till inre frid och därigenom sprida ljus och glädje vidare till andra. Vi arrangerar
nätverksträffar för alla medlemmar två gånger per år. Vi samtalar om tolkningar av Mirakelkursen och
hur dess budskap kan levas i vardagen.
Vår tidning Mirakelnytt skall ges ut minst två gånger per år. Vi utvecklar en global verksamhet, kontakt
med andra länder och nätverk. Föreningen är informationscentral och kontaktorgan för kurser,
föredrag och studiegrupper i Sverige, böcker och litteratur som berör En Kurs i Mirakler, nyheter,
resurspersoner och utlandsbesök.
Medlemskap
Envar som vill verka för föreningens syfte och erlägger fastställd medlemsavgift kan vara medlem.
Medlemmar godkänner att uppgifter om deras namn, adresser, telefonnummer, e-post samt bilder från
olika aktiviteter finns på nätverkets hemsida, www.mirakelkursen.se, med medlemsinloggning.
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. Medlemskapet upphör automatiskt vid närmaste årsskifte för
medlem, som trots skriftlig påminnelse ej har erlagt medlemsavgiften.
Styrelse
Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen består av minst fem ledamöter som väljs av årsmötet.
Ordförande väljs av årsmötet på ett år, övriga på 2 år, och de avgår växelvis. För övrigt konstituerar
styrelsen sig själv. Årsmötet väljer även minst en styrelsesuppleant på 1år, d.v.s. personer som träder
in som ordinarie, när en ordinarie ledamot har förhinder, antingen tillfälligt eller för resten av
mandatperioden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne skall även sammankalla styrelsen om
styrelseledamot framställer önskemål därom. Kallelse skall utgå minst en vecka i förväg sker per brev,
telefon eller e-post. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Varje
ordinarie styrelsemedlem äger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens beslut
skall protokollföras.
Styrelsen skall driva verksamheten enligt föreningens syfte, verkställa årsmötets beslut, handha
föreningens ekonomi, varje år avge en årsredovisning och en ekonomisk redovisning, som i god tid
före årsmötet skall överlämnas till revisorn för granskning.
Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor och
en revisorssuppleant på vardera 1år. Revisorn behöver inte vara auktoriserad eller ha genomgått
någon formell utbildning, men ska ändå ha nödvändiga kunskaper inom revision.
Valberedning
Förslag till val som skall förrättas vid årsmötet upprättas av en valberedning bestående av minst två,
högst tre ledamöter, varav en är sammankallande. Dessa väljs vid årsmötet och utses för 1 år.
Firmateckning
Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.

Säte
Föreningens säte skall följa kassörens hemadress.
Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Årsmöte
Årsmötet skall om möjligt hållas i samband med en nätverksträff. Kallelse skickas ut minst tre veckor
före mötet i första hand via e-mail. Motioner och skrivelser skall vara inlämnade till styrelsen minst 10
dagar före årsmötet. Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga
frågor genom mötesordförandens utslagsröst.
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas.















Godkännande av dagordning
Godkännande av mötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän (tillika rösträknare)
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning av styrelsens ekonomiska redogörelse
Uppläsning av revisionsberättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Behandling av motioner och skrivelser till årsmötet
Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande år
Styrelsens förslag t.ex. beslut av större ekonomisk betydelse
Övriga frågor

Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorn så finner behövligt, eller när minst en
tiondel av medlemmarna skriftligen så begär. Under sådant möte får beslut endast fattas i ärende,
som angivits i kallelsen.
Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas vid årsmöte. Förslag till stadgeändring skall av
styrelsen tillställas medlemmarna minst tre veckor före årsmötet. Förändring av stadgarna kräver
kvalificerad majoritet, d.v.s. att minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense om
beslutet.
Upplösning.
Beslut om föreningens uppläsande kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. Att fråga om upplösning
ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Upplösning av föreningen kräver kvalificerad majoritet, se ovan. I denna situation får rösträtt överlåtas
på annan medlem genom fullmakt. Dock kan en närvarande medlem högst rösta för fem frånvarande
medlemmar. Röstlängd skall upprättas.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar skänkas till en
verksamhet som verkar i enlighet med föreningens syfte. Vilken förening tillgångarna ska skänkas till,
liksom om vad som ska ske med föreningens namn/varumärke, hemsida mm beslutas på sista
årsmötet med enkel majoritet.
Dessa stadgar antogs vid årsmöte 150412.

