Stadgar
§ 1 Namn
Föreningens namn är Förening för Antroposofisk Konstterapi, i förkortad form blir
namnet FAKT. Föreningen är en ideell förening med säte i Järna, Södertälje
Kommun.
§ 2 Ändamål
Föreningen har som ändamål:


Att sammansluta konstterapeuter med godkänd utbildning som arbetar
konstnärligt-terapeutiskt i enlighet med den av Rudolf Steiner och Ita Wegman
grundade antroposofiska läkekonsten.



Att främja samarbetet mellan medlemmarna och bilda ett stödjande forum för
dem i deras yrkesverksamhet.



Att bidra till förståelse av sambandet mellan människa och konst.



Att verka för konstterapins etablering som medicinsk behandling genom
samarbete med remitterande legitimerade läkare.



Att verka för att fördjupa och utveckla konstterapin



Föreningen skall ej vara vinstgivande.

§ 3 Medlemskap
Ordinarie medlemskap förutsätter utbildning godkänt av Antroposofiska Sällskapets
medicinska sektion vid Goetheanum i Dornach.
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen.
Extraordinarie medlem kan den bli, som vill stödja föreningens verksamhet.
Extraordinarie medlemmar är ej röstberättigade.
Utträde ur föreningen sker på följande sätt:


Genom skriftligt besked till styrelsen, i vilket anledningen till utträdet förklaras.



Genom uteslutning ur föreningen när en medlems verksamhet uppenbart strider
mot föreningens ändamål.

Sådant beslut skall för att äga giltighet ske på samma sätt som beslut angående
stadgeändring
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§ 4 Årsmöte
Årsmöte skall hållas en gång per år senast den 30 april.
Styrelsen kallar skriftligt eller digitalt efter medgivande från medlem till mötet minst 3
veckor i förväg, med information om dagordning.
Extraordinarie årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller en femtedel av
medlemmarna.
Föreningsbeslut grundas på enkel majoritet bland ordinarie medlemmar, eniga beslut
skall eftersträvas. Rösträtten utövas genom fysisk närvaro eller fullmakt, högst 2
fullmakter per röstberättigat medlem.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
–

val av ordförande och sekreterare för mötet

–

val av justeringsmän/justeringskvinnor

–

upprättande av röstlängd

–

fråga om mötets behöriga utlysande

–

föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

–

föredragning av revisionsberättelse

–

fråga om styrelsens ansvarsfrihet

–

val av styrelseledamöter

–

val av styrelseordförande

–

val av valberedning

–

val av revisor

–

fastställande av medlemsavgift för kommande år

–

övriga frågor

Årsmöte kan bara gå till beslut om frågor som finns med på dagordningen, frågor
som skall anges i dagordning måste vara styrelsen tillhanda före januari månads
utgång.
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§ 5 Styrelsen
Styrelsen består av minst 3 medlemmar, högst 7. Styrelsen konstituerar sig själv med
undantag för val av ordförande. Styrelsen skall förvalta och föra protokoll över
föreningens verksamhet, besluta om kallelse till föreningsmöte och årsmöte enligt § 4
samt hålla ordnade räkenskaper som redovisas på årsmötet.
Styrelsen väljs på ett år. Minst hälften av styrelsemedlemmarna bör omväljas vid
årsmötet. Efter två år i styrelsen är ledamot i tur att avgå.
Styrelsen är beslutför när tre styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsebeslut
grundas på enkel majoritet. Vid lika antal röster är ordförandes röst utslagsgivande.
Eniga beslut eftersträvas.
Minst två styrelseledamöter skall företräda föreningen i rättsliga och medicinska
frågor. Styrelsen kan även tillkalla läkare eller annan sakkunnig person som
rådgivare eller företrädare för föreningen.
§ 6 Ekonomi
Avslutade räkenskaper och verksamhetsberättelse skall lämnas till revisor senast en
månad före årsmötet. Revisionsberättelse skall lämnas till ordföranden senast en
vecka före årsmötet. Föreningens medel skall tecknas på sätt styrelsen bestämmer.
§ 7 Stadgeändring
Förändring av stadgarna kan ske genom två på varandra följande föreningsmöten
med minst en månads mellanrum. Kallelse skall utgå två veckor före mötesdatum.
För beslut angående stadgeändring krävs två tredjedels majoritet av röstberättigade
medlemmars avlagda röster. I kallelsen till mötet skall föreslagen stadgeändring
anges på dagordningen.
Stadgarna kan dock ej ändras så att de motsäger föreningens ändamål enligt § 2.
Denna paragraf och paragraf 8 får ej ändras.
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§ 8 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten
med minst en månad mellanrum. Kallelse skall utgå fyra veckor före mötesdatum.
För beslut angående upplösning av föreningen krävs två tredjedels majoritet av
röstberättigande medlemmars avlagda röster.
Eventuella tillgångar lämnas till verksamhet befryndad med föreningens ändamål.
FAKT 2012-03-17
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