STADGAR FÖR VANASAMFUNDET MODERJORD

§1 Samfundets firma är Vanasamfundet Moder Jord
§2 Styrelsen, kallad vävcirkeln, har sitt säte i Linköping och samfundet verkar i första hand i Sverige.
§3 Trossamfundet verkar för att sprida kunskap om den Stora Modern, Gudinnan,
Moder Jord, hålla ritualer och ceremonier (gudinnetjänst) samt starta kreativa och
livsbejakande processer i Allmoderns anda, hos individer och i samhället, genom
utbildning, information, konst och kreativa aktiviteter.
§4 Medlem i samfundet kan man bli om man delar samfundets grundvärderingar
samt accepterar samfundets struktur och organisation. Medlem blir man genom
anmälan till samfundet, där man uppger namn, adress, telefonnummer samt födelsedatum för vårt medlemsregister. Medlem som motverkar trossamfundets syfte
eller löpande arbete kan uteslutas genom vävcirkelns beslut. Medlemsavgiften, som
ska täcka löpande utgifter, beslutas av årsmötet. Medlemskapet upphör om man
gör en skriftlig anmälan om utträde.
§5 För att ingå i samfundets styrande organ, vävcirkeln ska man ha deltagit i den av
samfundet anordnade utbildningen samt vara beredd att lägga tid på samfundets
löpande arbete. Alla som uppfyller dessa kriterier är välkomna att sitta i vävcirkeln.
Vävcirkeln beslutar inbördes vem som gör vad av de administrativa uppgifter som
åvilar en styrelse. Begäran om inträde i, respektive utträde ur vävcirkeln görs skriftligt. Vävcirkeln sammanträder minst 4 gånger/år.
§6 För tiden tills nästa årsmöte väljs en revisor.
§7 Varje medlem har en röst.
§8 Årsmöte hålls under sommaren. Årsmötet beslutar om tillsättandet av revisor,
medlemsavgifter, ändringar av stadgar samt upplösning av samfundet. Extra årsmöte kan utlysas om vävcirkeln anser att det behövs, när revisorn begär det eller när
minst en tiondel av medlemmarna begär det.
§9 Kallelse till årsmöte och övriga meddelanden görs genom e-post eller brevpost.
Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar i förväg.
§10 Trossamfundets räkenskapsår är kallenderår.
§11 Ändring av stadgar kan ske antingen genom att samtliga medlemmar i trossamfundet röstar för en stadgeändring eller på årsmötet med majoritet för förändring.
§12 Firmatecknare är varje vävcirkelmedlem var för sig samt person/er som utses av
vävcirkeln.
§13 Uppkommen vinst ska fonderas.
§14 Om samfundet upplöses ska tillgångarna överföras till samfund eller förening
med likartat syfte. Vävcirkeln beslutar vilket samfund/förening tillgångarna ska
överföras till.

