
Stadgar 

Stadgar för Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter 

Antagna vid konstituerande möte den 27 september och beslutade på extra årsmöte den 25 

september 2020. 

 

§ 1 Trossamfundets namn 

Trossamfundets namn är Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande 

rättigheter. 

 

§ 2 Trossamfundets ändamål 

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter (SSRF) är ett 

fristående religiöst samfund som grundar sitt arbete på religionsintegration och 

frihetsbejakande rättigheter. Samfundet fungerar som en gemenskap för religiös verksamhet 

och har till ändamål att främja och stärka gudsgemenskapen mellan människor genom 

självförverkligande. Alla människor, oavsett trosinriktning, ska ges möjlighet att medverka i 

samfundets gemenskap för personlig utveckling, andlig förståelse, mänskligt växande och 

religionsinspirerad utbildning och forskning. 

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter skall uppfylla sitt 

ändamål genom att: 

• följa FN:s vägledande riktlinjer för alla människors lika värde.  

• förespråka värdighet och rättvisa åt alla genom de mänskliga rättigheterna. 

• rätta sig efter den svenska lagen om religionsfrihet.  

• förena vetenskap och religion genom utbildningar. 

• ge kulturell och andlig förståelse genom att anordna regelbundna gudstjänster. 

Gudstjänsterna ska främja och stärka gudsgemenskapen mellan människor via samtal, 

bön och meditation som leder till självförverkligande. 

• sponsra och tillhandahålla plats i lokal för Landskrona Meditation Circle of Self-

Realization Fellowship. Sponsring och lokal gäller för regelbundna 

meditationstillfällen, retreats och annan av Self-Realization Fellowship (SRF) angivna 

möten och gemenskapstillfällen. 

• ge alla människor som tar del av samfundets utbud en upplevelse av gudsgemenskap, 

delaktighet, engagemang och sammanhang. 

• vara en viktig part för Landskrona kommun i deras kulturarbete. 

• låta medlemmarna i samfundet engagera sig genom ideellt arbete för att förverkliga 

ändamålet. 

• samfundet är partipolitiskt obundet och verksamheten sker utan vinstintresse. 

• arbeta för att skapa utbildningsmöjligheter som leder till arbete för alla människor med 

intresse för personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande oberoende av 

trosinriktning. 

• hjälpa och stötta alla SSRF Mottagningar för Själavård & Samtalsterapi. 

  



§ 3 Trossamfundets säte 

 

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter har sitt säte i 

Landskrona; Landskrona kommun, Skåne län. 

 

 

§ 4 Medlemskap 

 

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter är öppen för alla 

som accepterar samfundets stadgar. 

 

 

§ 5 Medlemsavgifter 

 

Medlem ska betala den eventuella medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. 

 

 

§ 6 Styrelsen 

 

Styrelsen består av ordförande och lägst fyra (4) och högst sex (6) övriga ledamöter med två 

(2) suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga 

ledamöter samfundet anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före 

mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte. 

 

 

§ 7 Styrelsens uppgifter 

 

Styrelsen företräder samfundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å samfundets vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen 

ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha samfundets ekonomiska angelägenheter och 

föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 

Styrelsen förbereder årsmötet. 

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre 

styrelseledamöter begär detta. 

 

Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid 

personval genom lottning. 

 

Samfundets firma tecknas av utsedda ledamöter i styrelsen var för sig. Vilka styrelseledamöter 

som ska ha rätt att teckna samfundets firma beslutas av styrelsen. 

 

§ 8 Räkenskaper 

 

Räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december. 

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till samfundets revisorer den 1 februari. 

  



§ 9 Revisorer 

 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. 

Revisorerna ska senast den 15 februari avge sin revisionsberättelse. När balansomsättningen 

överstiger tre (3) miljoner per år skall en yrkesrevisor anlitas att ingå i revisionsgruppen. 

 

 

§ 10 Redovisning till revisorer och valberedning 

 

Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast den 1 februari. Denna skall bestå 

av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Den kompletta årsredovisningen 

skall vid överlämnandet vara signerad av samtliga ordinarie styrelseledamöter. 

 

Styrelsen skall med samma framförhållning till valberedningen lämna aktuell 

medlemsförteckning, samt uppgifter om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå och 

ersättas genom nyval eller ersättas av suppleant som går in som ordinarie ledamot. 

Styrelseledamot kan omväljas. 

 

 

§ 11 Årsmöte 

 

Ordinarie årsmöte, vilket är samfundets högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats 

som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas med e-post till alla medlemmar senast 

21 dagar före ordinarie årsmöte. 

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 90 dagar före ordinarie årsmöte. 

 

Valberedningen förbereder val av ordförande, övriga medlemmar och suppleanter i styrelsen, 

revisorer samt valberedning inför årsmötet. 

 

Valbara är medlemmar i Svenska Samfundet för Religionsintegration och Frihetsbejakande 

rättigheter. 

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende behandlas: 

 

1. Val av ordförande och en vice ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för mötet. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. a) Styrelsens förvaltningsberättelse. 

    b) Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning). 

8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

11. Fastställande av eventuella medlemsavgifter för nästa verksamhetsår. 

12. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret. 

13. Val av ordförande i samfundet för en tid av 1 år. 



14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år. 

15. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant. 

16. Val av valberedning, bestående av 3 ordinarie och 1 suppleant. 

17. Eventuellt val av övriga tjänster och uppgifter inom samfundet. 

18. Behandling av styrelsens förslag. 

19. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. 

20. Övriga frågor. 

21. Mötets avslutning. 

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för samfundet eller dess medlemmar får inte fattas 

om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

 

 

§ 12 Extra årsmöte och konstituerande möte 

 

Extra årsmöte och konstituerande möte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är 

nödvändigt eller när minst 1/10 av samfundets 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/ konstituerande möte får endast de ärenden som angivits 

i kallelsen behandlas. Kallelse skall ske genom e-post till alla medlemmar senast 5 dagar före 

extra årsmöte. 

 

 

§ 13 Rösträtt 

 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom 

ombud. Medlem skall under mötesåret fylla lägst 18 år för att ha rösträtt. 

 

 

§ 14 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 minst 1 medlem 

begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid 

lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval 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. 

 

Medlem som uteslutits eller begärt utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och 

beslut om samfundets angelägenheter. 

 

Styrelsen skall fortlöpande uppdatera medlemsförteckning samt kunna redovisa aktuell 

medlemsförteckning vid respektive årsmöte. 

 

 



§ 15 Regler för ändring av stadgarna 

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte med minst 

2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som 

styrelsen. 

 

 

§ 16 Vinstdisposition 

 

Uppkommen vinst skall, enligt årsmötets beslut föras i ny räkning eller fonderas i en 

projektfond för kommande projekt inom samfundet. 

 

Ingen vinstutdelning till medlemmar får förekomma. 

 

 

§ 17 Utträde 

 

Medlem som önskar utträde ur samfundet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat samfundet. 

 

 

§ 18 Uteslutning 

 

Medlem utesluts ur samfundet när vederbörande har försummat att betala beslutade avgifter, 

motarbetat samfundets verksamhet och ändamål, och uppenbarligen skadat samfundets 

intressen. 

 

När uteslutning är aktuell ska berörd medlem skriftligen informeras om de omständigheter som 

föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen 

fått tillfälle att yttre sig inom av styrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för 

uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas de berörde inom 14 dagar efter beslutet. 

 

 

§ 19 Upplösning av samfundet 

 

För likvidering och/eller upplösning av samfundet krävs beslut av ordinarie årsmöte eller extra 

årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

Vid likvidation och/eller upplösning av samfundet ska samfundets tillgångar i första hand 

överlämnas till Landskrona Meditation Circle of Self-Realization Fellowship. Om detta inte är 

möjligt skall tillgångarna överlämnas till Self-Realization Fellowship (SRF) som står i 

förbindelse med Landskrona Meditation Circle of Self-Realization Fellowship. 

 

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om samfundets likvidering och/eller 

upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av samfundet. 

 

 

§ 20 Övrigt 

För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller lagen om registrerade trossamfund eller ideella 

föreningar samt övrig lagstiftning. 


