
 Stadgar för Föreningen SOFIA  
SamarbetsOrganisationen För internationella Initiativ på Antroposofisk grund  
Swedish Organization For international Initiatives on an Anthroposophical basis 

 
 § 1 Syfte  
Föreningen har som syfte att främja utveckling i fattiga länder.  
 
§ 2 Verksamhetsinriktning och säte  
Föreningen verkar för sitt syfte genom  
- att stödja antroposofiskt inspirerade utvecklingsinitiativ inom bl.a. pedagogik, läkepedagogik 
och jordbruk.  

- att inom den svenska antroposofiska rörelsen stärka kunskapen om vår lokala livsstilspåverkan 
globalt, samt förståelsen för situationen i fattiga länder.  

- att utveckla och stärka samverkan mellan olika biståndsinitiativ för att öka deras effekt.  
 
Föreningen har sitt säte i Södertälje kommun.  
 
§ 3 Huvudmannaskap och uppdrag.  
Föreningens huvudman är Antroposofiska Sällskapet i Sverige som givit föreningen uppdraget att 
fungera som den svenska antroposofiska rörelsens samarbetsorgan för internationellt bistånd. 
Föreningen lämnar varje år sin verksamhetsberättelse och årsredovisning till Antroposofiska 
Sällskapets styrelse. Denna skall utse en ledamot i föreningens styrelse.  
 
§ 4 Medlemskap  
Medlem kan var och en bli som ser föreningens verksamhet som berättigad och vill understödja 
den. Medlemmar kan vara såväl individuella (fysiska personer) som institutionella (juridiska 
personer). Styrelsen kan utesluta medlem som inte betalar medlemsavgift, eller verkar i strid 
med föreningens syfte och inriktning. Utesluten medlem kan inte åter ansluta sig utan särskilt 
beslut av styrelsen.  
 
§ 5 Föreningsmöte  
Föreningens högsta beslutande organ är Föreningsmötet där alla medlemmar har lika rösträtt.  
Styrelsen kallar till föreningsmöte för behandling av frågor som föreläggs det av styrelsen eller 
verksamhetsrådet. Styrelsen är skyldig att kalla till föreningsmöte om minst 20% av 
medlemmarna så begär. Till föreningsmöte skall skriftlig kallelse utgå minst 14 dagar i förväg 
med angivande av de ärenden som skall behandlas. Ett föreningsmöte är föreningens årsmöte. 
Årsmötet regleras närmare i § 9.  
 
§ 6 Styrelse  
Föreningen leds av en styrelse som ansvarar för föreningens ekonomi och löpande 

angelägenheter. Den skall bestå av minst 5 och maximalt 9 ledamöter, varav 1 ledamot utses av 

styrelsen för Antroposofiska Sällskapet i Sverige och övriga väljs av föreningens årsmöte, eller 

som fyllnads- eller kompletteringsval av annat föreningsmöte. Mandatperioden är 1 år. Styrelsen 

konstituerar sig själv. Den är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är 



närvarande. Styrelsen skall eftersträva enhälliga beslut. Om detta ej uppnås vid en första 
behandling skall ärendet om möjligt bordläggas. I sista hand fattas beslut med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
§ 7 Projektgrupper  
Medlemmar som önskar arbeta aktivt för olika initiativ kan verka i projektgrupper. Nya deltagare 
antas av respektive projektgrupp. Projektgrupper och projektledningar godkänns av föreningens 
styrelse.  
 
§ 8 Verksamhetsråd  
Styrelsen och projektgrupperna bildar tillsammans Verksamhetsrådet för samråd om 
föreningens verksamhet. Verksamhetsrådet bereder de val som skall förrättas av föreningsmöte.  
 
§ 9 Årsmöte  
Föreningens årsmöte är ett föreningsmöte som skall hållas senast juni månad varje år. Därvid 
skall minst följande frågor behandlas:  
- fråga om mötets stadgeenliga utlysning  

- föregående års verksamhetsberättelse och årsredovisning.  

- revisorernas berättelse  

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

- verksamhetsplan  

- val av styrelseledamöter och revisorer.  

- val av valberedning 

- fastställande av årsavgift för individuella och institutionella medlemmar.  
 
§ 10 Ekonomi  
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Föreningens årsmöte skall utse en godkänd 
revisor och kan utse ytterligare en revisor.  
 
§ 11 Upplösning  
Föreningen kan upplösas genom beslut på ett föreningsmöte, där minst 75 % av medlemmarna 
är representerade. Ett sådant beslut skall godkännas av styrelsen för Antroposofiska Sällskapet i 
Sverige. Om dessa förutsättningar inte kan uppfyllas kan en upplösning ändå beslutas genom 
enhälligt beslut av ett därpå följande föreningsmöte. Vid en upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar och arkiv Antroposofiska Sällskapet i Sverige.  
 
§ 12 Stadgeändring  
Dessa stadgar kan ändras genom beslut av föreningsmöte som följs av godkännande av styrelsen 
för Antroposofiska Sällskapet i Sverige. §§ 1, 11 och 12 kan inte ändras.  
 
*****  
Dessa stadgar fastställdes av Föreningen SOFIA vid konstituerande möte den 20 maj 2002 och 

godkändes av Antroposofiska Sällskapets styrelse den 28 maj 2002. Reviderade den 26 mars 

2011 och den 17 februari 2022. 


