JAGRITI VIHARAS VÄNNER
(grundad 1973 med namnet Svenska föreningen för indisk byfolkhögskola, SFIB)

Stadgar
§1 Namn
Föreningens namn är Jagriti Viharas Vänner (JVV).
§ 2 Målsättning
Jagriti Viharas Vänner är en ideell förening vars målsättning är
- att stödja det byutvecklingsarbete som bedrivs av den ideella föreningen Jagriti
Vihara i den indiska delstaten Jharkhand. Samarbetet bygger på ömsesidig
öppenhet och ömsesidigt förtroende;
- att i Sverige bedriva information om nämnda arbete och bidra till folkbildningen
om de internationella förhållanden som berör båda länderna och speciellt de
indiska ursprungsfolk som medverkar i denna ömsesidiga utveckling;
- att i Sverige anskaffa medel för Jagriti Viharas arbete.
§ 3 Idéprogram
Föreningen skall deklarera sina värderingar och ställningstaganden i form av ett
kortfattat idéprogram, som revideras vartannat år av styrelsen och föreläggs årsmötet
som motion.
§ 4 Medlemskap
Medlem är var och en som vill verka för föreningens målsättning, delar dess idéer och
erlägger den årliga medlemsavgiften.
§ 5 Medlemsavgift
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften för nästkommande år.
§ 6 Räkenskapsår
Räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.
§ 7 Årsmöte
a) Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls före mars månads
utgång.
b) Tidpunkt för årsmötet skall kungöras senast en månad i förväg. Årsmöteshandlingar,
eventuella motioner och styrelseförslag skall sändas till medlemmarna senast två veckor
före årsmötet.
c) Motioner skall inlämnas till styrelsen senast under januari månad närmast före
årsmötet. Motioner som inkommit inom angiven tid och som styrelsen hunnit bereda
må tas upp till behandling och avgöras av årsmötet.
d) Vid årsmötet äger alla medlemmar rösträtt. Röstning genom ombud är ej tillåten.
e) Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. mötets stadgeenliga utlysande,
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet,

3. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
samt revisionsberättelse,
4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
5. Fastställande av medlemsavgift,
6. Val av styrelse, ordförande, två revisorer, revisorssuppleanter, valberedning
samt andra funktionärer,
7. Behandling av förekommande motioner och övriga frågor.
Då förslag dykt upp och framförts efter stipulerad tid eller som övrig fråga är det
styrelsens respektive årsmötets rätt att utan formalism bedöma om frågan ska
behandlas.
§ 8 Styrelse
Föreningens förvaltning handhas av en styrelse bestående av minst sju ordinarie
ledamöter samt två suppleanter, valda för ett år i taget. Med undantag av ordföranden,
som väljs av årsmötet, konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då
minst fyra av ledamöterna är närvarande eller deltar per capsulam. Consensusbeslut
eftersträvas. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. För
utbetalningar till Indien fordras beslut av styrelsen.
§ 9 Medlemsmöte
Medlemsmöten kan utlysas vid behov då styrelsen önskar få synpunkter på en speciell
fråga eller då minst tio medlemmar så kräver. Kallelse med angivande av ärenden skall
utsändas minst två veckor före mötet.
§ 10 Stadgeändring
Förändringar av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet av avgivna röster vid
två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Förslag till
stadgeändring skall kungöras enligt § 6b.
§ 11 Beslut
För beslut i styrelse, på årsmöte och medlemsmöte eftersträvas consensus. Vid oenighet
krävs 2/3 majoritet.
§ 12 Upplösning eller samgående med annan organisation
Upplösning eller samgående kan endast ske med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två
på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. För ändring av
denna paragraf gäller reglerna i § 6b. Vid upplösning skall alla tillgångar i enlighet med
föreningens målsättning överföras till byutveckling i Indien.
Dessa stadgar antogs vid JVV:s årsmöte 12 mars 2011.

