STADGAR TÖN TÖNENINGEN BhArAti
$ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Bharati.
$ 2 Föreningens ändamål

Föreningen Bharati har sin utgångspunkt i yogafilosofin, som hävdar att vi alla - människor, djur och växter
är djupt förbundna med varandra. Vår livskvalii6 är beroende av hur väl vi kan samexistera, växa och
utvecklas tillsammans. Vi delar alla samma längtan att uppleva trygghet, livsglädje och samhÖrighet, att
uttrycka vår individualitet och leva i goda relationer.

-

Med foreningen Bharati vill vi främja denna vår önskan om ett bra liv, genom att skapa en bas, for
gemenskap och livsglädje, for utbyte av kunskap och erfarenhet, för att ge och få och stöd att utvecklas
både individuellt och gemensamt - i vår sirävan att gå vidare i det liv vi verkligen vill leva.

Vår utgångspunkt är att yogafilosofin ska kunna genomsyra allt det vi gör - inte bara blänka till en kori stund
under ett yogapass. Vi vill att den ska finnas med i vårt arbete, i vår fritid, i vårt samhällsengagemang. Ohge
oss inspiration när vi är med familj, vänner och i alla andra möten med människor. Föreningen ska
medverka till fördjupande samtal, och främja sådana kulturella uttrycksformer som exempelvis konst, musik,
hantverk, odling, film och litteratur, vilka kan bidra till en ökad livskvalite och närvarokänsla ivåra Iiv.
Så ska föreningen Bharati arbeta för att nå sitt syfte:
Föreningen Bharati ska arrangera och stödja olika former av utbyte inom områden som andliga och
existentiella frågor, etik, filosofi, historia, kultur samt konstnärliga yttringar. Det kan vara allt från familjefester
och foreläsningar till festivaler och kurser. Den gemensamma nämnaren för alla aktiviteter och
programpunkter är att de ska vara inkluderande till sin karaktär, det vill säga utan sekteristiska eller rellgiöst
dogmatiska inslag. Förutom att vara politiskt och religiöst obunden ska föreningen stå fri i förhållande till stat,
kommun och enskilda intressen.

$ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm i Stockholms kommun, SÖdermanlands län.
$ 4 Medlemskap

Medlem är den som aktivt tagit ställning till medlemskap genom att betala medlemsavgift och stÖdjer
föreningens syfte och målsättningar. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöten.
$ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som först bestäms av det konstituerande mötet och därefter kan
revideras av årsmötet.

$ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid forfall inträder
suppleant. Avgår ledamot fore mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med
nästa årsmöte.
$ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska verkställa de beslut som fattades på årsmötet, ansvara för föreningens ekonomiska
angelägenheter och föra räkenskaper, avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret sex veckor innan
årsmötet till revisorerna, gemensamt ansvara för att forenrngens syfte, målsättningar och stadgar foljs, hålla
styrelsemöte minst tre gånger per år med mindre än fem månader mellan varje möte, samt protokollfÖra sina
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Styrelsen är beslutsför då minsi tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening ordforanden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Firmatecknare är foreningens ordforande och kassör.
Ordförande åligger att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och i samråd med vice ordföranden
och kassören avgöra sådana angelägenheter, som inte är av den vikt att det är nödvändigt att hålla ett
styrelsemöte, att låta utfärda kallelse till föreningsmöte och styrelsemöten, att ansvara för att kallelse till
såväl styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte/n publiceras på föreningens eventuella hemsida och
skickas ut, att leda förhandlingarna/diskussionerna vid styrelsemÖten.
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande.

$ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.
Dei första räkenskapsåret blir 5 maj 2014 - 31 december,2014
Ideell förening som cir bolcforingsslqldig enligt bolcföringslagenfår lta annat rcikenskapsår, i annat fall bör
rcikenskapsår vara kalenderår p g a att beskattningsår ska vara kalenderår för juridisk person som inte cir
bolcfaringsslryldig.

Sgrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast åtta veckor fore årsmöte.
$ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska
avge sin revisionsberättelse senast fyra veckor före årsmötet.

$ 10 Arsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen fore den 15/3 på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast en månad
före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska föliande årenden behandlas:
1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltnlngsberättelse (balans- och resultaträkning) for det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
1 0. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
12.Val av ordförande iföreningen för en tid av tre år första gången och därefter för en tid av två år.
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter enligt schema nedan.
För att undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt har medlemmarna olika mandatperioder, enligt
schemat för att på så sätt skapa en kontinuitet i styrelsearbetet.
Mandatperiod för styrelsemedlemmarna

Ordförande: 3 är,2 år, 2 år, osv.
Vice ordförande: 2 är , 2 är. 2 år osv.

Kassör: 1 är,2 år, 2 år osv.
Sekreterare. 3 är,2 är,2 är osv.
Ledamot: 2 är,2 år, 2 år osv.

Suppleant 1:
Suppleant

I

är,2 är,2 år osv.

2:2 är,2 år osv.

En styrelsemedlem kan väljas om efteiavslutad period, men kan sitta kvar i styrelsen i högst sex år.
Därefter kommer en viloperiod pa två år innan återval är möjligt.
14. Yal av revisorer samt suppleanter.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt iid inkomna moiioner.
16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om
detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

$ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1110 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå
det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de
ärenden som angivits i kallelse behandlas.

$ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

$ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut
fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet,

$ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöteniextrainsatt årsrnöte
(med minst tre månader emeilan) med minst 213 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av
stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

$ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

$ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala
beslutade avgifter, motarbetat foreningens verksamhet eller ändamå|, eller uppenbarligen ska'?jat
foreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra
sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning
redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

$ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av tuå på varandra följande årsmöten med minst 213 av
antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas tillverksamhet
med liknande syfte eller till välgörande ändamål som ligger i linje med verksamhetens syfte, efter
beslut av årsmötet.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas
tiil skattekontoret för avregistrering av föreningen.

