Världsvid internationell fond
för
etablerandet av paradiset på
jorden.
(Tredje Editionen)
1. Fondens namn är Världsvid internationell fond för etableringen av paradiset på jorden.

Eller "Worldwide international Foundation for establishment of paradise on Earth" på
engelska.
2. Fondens ändamål är att köpa och förvalta skog och mark på vilken det är fritt att bygga en

bostad/deltids bostad i naturligt material för var och en som förmår att acceptera och
anpassa sig efter de regler fonden stadgar till skydd för djur och natur.
Samt att igenom social, ekonomisk och kulturell verksamhet stödja:
● Den fria konsten
● Litteraturens mångfald.
● Den allmänna kunskapen om och utvecklandet av de internationella mänskorätts

avtalen.
● Lagkunskapen överlag.
● Små och svaga gruppers möjlighet att få sin röst hörd.
● De i skogen och på vägen boendes verksamma rätt och möjlighet till en fullvärdig
kulturell respekt i mötet med myndigheter och media.
för att så verka för det snara inträdandet av fondens stadgade vision av
paradiset och ett fruktsamt återfinnande av det som vi känner som den
naturliga kulturella segmentations processen.
3. På fondens mark får man inte jaga andra djur än fiskarna vilka får tagas till näring i en

övergångs period av dem som känner att de har behov därav, så länge det inte gå ut över
fiskbeståndets storlek eller skapar en onaturlig föryngring vilken skulle kunna gå ut över
fiskarnas kulturella integritet. Inte heller får man fiska om någon har börjat upprätta en
seriös kommunikation med dem och börjat närvara och upprätta vänskapsband.
4. Skogen ska skötas så att det uppstår största möjliga mångfald i det biologiska livet.skogen

har som levande varelse behov av att åldras och växelvis gå igenom sina olika naturliga
levnads faser. I det läge vi nu befinner oss i på de flesta platserna ger vi oss tilllåtelse att
skatta en fjärdedel av skogens årliga tillväxt. Tre fjärdedelar av dess årliga tillväxt ges åt
den självt, "till dess integritet som varelse med rätt till åldrande”

Denna tillåtna avverkning bör beräknas utefter skogens naturliga bestånd räknat utefter
antalet träd på en viss areal i en vuxen skog ( Här är det uppenbart att vi behöver läsa på
mera eller inhämta kunskap från sakkunniga för att kunna ställa upp en trovärdig
relering.)
5. Hälften av fondens samlade egendomar måste vara mark och/eller skog, vilken när den en

gång är köpt aldrig mer kan/får säljas.
6. Fonden skall hålla plantskolor för uppdrivning av träd och växter, och sträva efter att

igenom insamling, uppdrivning och utplantering av frön, skott och hela plantor öka
mångfalden i naturen på fondens marker.
7. Fonden skall insamla, tillhanda ha och förmedla kunskap om kroppars och nervsystemets

skötsel, naturlig -medicin och grundläggande kirurgi.
8. Inga religiösa preferenser eller sexuella restriktioner krävs för att vara en frivillig arbetare

för fonden eller för att bo på fondens mark.
9. På fondens mark är all mat allas, utom speciella delikatesser vika någon fått i gåva.

Önskvärt är att de som bor på fondens mark odlar mat i en sådan mängd att det i första
hand täcker behoven för alla dem som bor på fondens mark.
Sedan även för dem vilka inte bor på fondens mark, men är engagerade i en av
lokalföreningen eventuellt anordnad näringsdrivande verksamhet.
Liksom för dem vilka som kan tänkas flytta till fondens mark eller börja arbeta med
fondens näringsdrivande rörelse, till nästa odlings säsongs slut.
Liksom för dem som tillfälligt vistas eller gästar på fondens mark.
Och till sist även de råvaror vilka behövs för en av lokalföreningen eventuellt annordnad
näringsdrivande förädlingsverksamhet av grönsaker.
Missväxt etc.
Den mat som behövs, men vilken inte gått att odla pågrund av klimatet eller
andra naturliga omständigheter kan finansieras av den näringsdrivande
verksamheten.
Tillskott.
Sådan mat som inte kan odlas på fondens mark och/eller vilken de som bor på
marken önskar köpa eller importera som tillskott kan finansieras genom
inkomster från fondens lokalförenings näringsdrivande verksamhet så tillvida att
de som bor på marken igenom odling producerat mat till de i den
näringsdrivande verksamheten engagerade i en mån vilken är jämförlig i
arbetsinsats med den de i den näringsdrivande verksamheten insatt för att kunna

inhandla detta tillskott. I annat fall bör de delta i den näringsdrivande
verksamheten i en sådan mån att inkomsterna därav täcker de utgifter vilka
tillkommer.
10. Fonden kommer att vara närings drivande och sysselsätta sig med all slags handel och
produktion vilken, utifrån fondens principer om sund handel och produktion, anses sund
och mångfaldsbringande. Dessa principer går ut på att en god handel/produktion är:
● God för och stärkande för naturen, dess möjlighet till mångfald och balans.
● Givande på ett holistiskt plan för dem som producerar.
● Givande för dem som arbetar med transporten.
● Givande för dem som Säljer.
● Samt att verkar stärkande och helande på konsumenten, dess kropp och dennes

möjlighet att nå frid nog till en aktiv tilltro till ett snart inträde i paradiset.
11. Fonden skall bygga sin näringsdrivande verksamhet på frivillig arbete.

Frivilliga arbetare för fonden vilka inte bor på fondens mark erbjuds en fullvärdig
biologiskt odlad vegetarisk kost och ett moderat husrum mot en arbets insats av 4 timmar
per dag.
Och 5, 6 dagar i veckan beroende på fondens ekonomiska status för att få vivret ( Mat och
husrum.) för hela veckan.
Vidare tillställs möjligheten kunna lyfta 10 % av en i nationen genomsnittlig nettoarbets
lön för var, över de 4 grundläggande timmarna för mat och husrum, överskjutande arbets
timme upp till den åttonde i fickpengar.
12. All utkomst utav arbete som sker på fondens mark eller i fondens regi tillhör fonden.

Däremot ägs utkomst och insamlat kapital av en persons egen näringsdrivande verksamhet
av den denne enskilde, så tillvida eller i en sådan mån denna utkomst inte skapas eller
förvaltas utifrån fondens mark eller annars tillkommer igenom fondens resurser.
13. Alla produktions medlen liksom all mark tillhör fonden vilken är internationell men

vilken företer revision via de nationella föreningarna i respektive länder.(Se nedan § 16)
14. Stadsmakten i respektive land har insyn i fondens affärer och fonden eftersträvar att som

allmännyttig fond få status av att vara skattebefriad.
15. Fondens styrelse sätt skall vara direkt demokrati. Och röstning skall ske då detta påkallas

av någon med rösträtt i de frågor som är gällande.
16. Fonden skall förvaltas igenom ett förenings system bestående av:
1. Lokal Förening.

Lokalföreningen är där allting sker!!
En lokalförening bör i sin stadga skriva in följande funktioner

●

Ändamål
Lokalföreningens uppgift är att samla och organisera lokala krafter vilka är
intresserade av fonden och dess ändamål, samt företa näringsdrivande
verksamhet till förmån för förverkligande av fondens ändamål.

Till lokalföreningens uppgifter hör även:
.
● Att Att förvalta Inventarier och Kapital
●

Att i fondens namn införskaffa och förvalta verktyg och andra lösa investeringar vilka
behövs för det självförsörjande livet på fondens mark, näringsdriften och för utförandet
och stödjandet av konstnärlig och kulturell verksamhet.

●

Liksom att förvalta de igenom näringsdrivande verksamhet producerade medlen i form av
guld.

Redovisning av insamlad Inkomst.
●

Att redovisa 2/3 av den årliga vinsten tillgängliga för den internationella föreningen att
distribuera internationellt för markinköp och investeringar i näringsdrivande verksamheter.

●

Att redovisa 2/3 av den resterande 3:dje-delen tillgängliga för den nationella föreningen att
distribuera bland nationens lokalföreningar vid behov eller för nationella projekt.

●

Lokalföreningen kan via beslut av den nationella föreningen få beviljat att behålla ytligare
0-10% av lokalföreningens vinst om det finns speciella skäl.

●

Att redovisa överblivna medel, för vilka ingen avsättning finns, den internationella
föreningen tillhanda.

●

Att redovisa den av den av den lokala föreningen förverkligade näringsdrivande
verksamheten till den nationella föreningen att redovisa vidare till stadsmakten.

Redovisning av Demokratiska beslut.
Lokalföreningen skall bokföra och redovisa för de beslut som tagits inom
lokalföreningen till nationell eller internationell förening.
● Grundande av en lokalförening

För att grunda en lokal förening måste man färdigt ha ett stycke mark på
vilket det går att leva i ett väl balanserat och självförsörjande förhållande med
naturen. Och på vilket vem som helst vilken förmår respektera fondens
stadgor till skydd för djur och natur är välkommen att flytta till .

Innan man har det kan man verka i namn av en annan lokalförening eller
starta en förening för att skaffa fram mark så att man kan starta en
lokalförening.
Rösträtt
För att få full rösträtt i den lokala föreningen vid årsmöte eller omröstning
krävs att man är medlem i föreningen och att man bor på fondens mark vilken
förvaltas och sköts av lokal föreningen eller att man deltar i av den lokala
föreningen anordnat arbete med minst fyra timmar/dag regelbundet minst 4
dagar i veckan.
Om man inte har möjlighet eller vilja att arbeta så regelbundet för fonden kan
man slå ihop arbetstimmar tillsammans med flera andra personer fört att få
ihop till en full röst vilken i ett sådant fall utgår vid 24 gemensamt insamlade
timmar per vecka om det är 2 personer vilka sammanräknat timmar och vid
28 timmar per vecka gemensamt insamlade timmar om det är 3 personer eller
fler vilka sammanräknat timmar.
De som har röst rätt i en lokal förening har röst rätt vid den nationella
föreningens årsmöte och omröstningar.
Styrelse
Lokal föreningarnas styrelse väljs vid årsmötet vilkets tidpunkt bestäms vid
lokalföreningens grundande.
Till styrelse medlem kan väljas medlem med full rösträtt och som har som
huvudsyssla att arbeta i av föreningen anordnat arbete eller som bor
permanent på den mark som lokal föreningen förvaltar åt fonden.
Ingen medlem kan sitta i styrelsen mer än två år i rad utan ett hundra
procentigt stöd av alla lokalföreningens medlemmar.
Medlem har rätt att avböja medlemskap i föreningens styrelse.
2. Nationell Förening.

Föreningens namn.
Föreningens namn skall vara Nationell förening för handhavandet av
Världsvid internationell fond för etablerandet av paradiset på jorden’s Affärer
i
” -Nationens namn- ”.
● Ändamål
●

Den nationella föreningens uppgift är att samla och organisera de
lokalföreningar vilka har sitt säte inom nationens gränser och att avlasta dessa
i byråkratiska ärenden som ekonomisk redovisning ETC. Liksom att stå
tilbuds som en kontaktpunkt för de nationella myndigheterna och i vissa

praktiska avlastande fall sköta kontakten till den internationella föreningen.

Till den nationella föreningens uppgifter hör även:
Redovisning . . .
●

Att förete ekonomisk redovisning inför respektive statsmakt.

●

Att förete ekonomisk redovisning inför de lokala föreningarna samt den internationella
föreningen.

●

Att förmedla resultatet av lokala omröstningar till de andra lokalföreningarna och den
internationella föreningen vid behov.

●

Att redovisa överblivna medel den internationella föreningen tillhanda.
Media . . .
Det är den nationella föreningens upgift att tillse att upprätthållandet av
hemsidor om fondens verksamhet på respektive lands inhemska språk sker.

●

Grundande av nationell förening
I varje land i vilket det startas en lokal förening startas i samband med detta
också en nationell förening.
Rösträtt
Medlemmar med full rösträtt i inom nationen benägna lokalföreningar har
automatiskt medlemskap och rösträtt i den nationella föreningen.
Styrelse
Nationella föreningens styrelse väljs vid årsmöte vilkets tidpunkt bestäms vid
den första lokalföreningens grundande i nationen.
Till styrelse medlem kan väljas medlem med full rösträtt och som har som
huvudsyssla att arbeta i av föreningen anordnat arbete eller som bor
permanent på den mark som lokal föreningen förvaltar åt fonden.
Medlem har rätt att avböja medlemskap i föreningens styrelse.

3. Internationell Förening.
●

Föreningens namn.
Föreningens namn skall vara internationell förening för handhavandet av
Världsvid internationell fond för etablerandet av paradiset på jorden’s affärer.

Ändamål
Den internationella föreningens ändamål är att verka som organiserande och i
vissa fall som representativt organ för de nationella föreningarna och att
överse och förbereda markinköp, till förmån för förverkligande av fondens
ändamål.

●

Till den internationella föreningens uppgifter hör även:
●

Redovisning
Att redovisa fondens ekonomi för de lokala föreningarna och sammanställa
en verksamhets berättelse.

●

Förhandlingar
Att hjälpa till med att organisera och sköta om internationella och nationella
förhandlingar.

Demokrati
● Att upprätthålla ett system för internationell direkt demokrati över Internet.
●

Att införa förändringar i den internationella och de nationella föreningarnas stadgor
utefter de resultat som omröstningar i internationella frågor givit.

●

Samt att införa förändringar i fondens stadga utefter de resultat som omröstningar i
gällande fråga givit.

Grundande av internationell förening.
Grundande av internationell förening sker i samband med att den första
lokalföreningen bildas.
Rösträtt
Rösträtt vid den internationella föreningens årsmöte har de som bor fast på
fondens mark och de som har som huvudsyssla att delta i fondens arbete i
någon av lokalföreningarna.
All röstning är öppen majoritets röstning i första steget.
Vid behov, om detta påkallas av mer än 5 % av röstnings deltagarna röstas
först om röstningens form.
Denna röstning gäller då om sakfrågan kräver majoritets röstning eller om
saken kommer till klarhet bättre i en röstnings form där en minimi-enighet
mellan 50-100 % måste uppnås för att ett beslut skall kunna tagas. ( den här
stadgan måste utvecklas. Förslag om sluten röstnin har inkommit)
Internationella och nationella röstningar förrättas igenom användandet av

Adb (Almän data behandling ) över det internationella nätet.
Styrelse
I den internationella föreningens styrelse kan den som permanent lever på
fondens mark och som har som huvudsyssla att delta i arbete anordnat av
någon av föreningarna för fondens förvaltning väljas in.
Internationella föreningens styrelse väljs via röstning inom den lokalförening
som är den vilken hyser den nationella förening vilken har ansvaret att överta
den internationella föreningens förpliktelser.
Tiden för den internationella föreningens årsmöte bestäms vid den tidpunkt
då ansvaret för den internationella föreningens förvaltning övergår till den
lokala
nationella föreningen vilkens årsmötes tidpunkt bestämts vid nationens första
lokalföreningens grundande
Medlem har rätt att avböja medlemskap i föreningens styrelse.
Hemort
Fondens hemort är densamma som den internationella föreningen för fondens
skötandes hemort. vilken i sin tur har sin hemort på den plats där den
nationella förening för fondens skötande,
vilkens turordnins-ansvar igenom lottning det är att sköta den internationella
föreningen, har sin hemort.
De nationella föreningarna har i sin tur sin hemort hos den av de lokala
föreningarna inom respektive nation vilkens turordnings-ansvar, igenom
lottning eller naturlig uteslutning i fall det endast finns en lokalförening med
praktiska möjligheter att tillgå, det är att sköta den nationella föreningen.
Både internationell förening och de nationella föreningarna byter hemort
varje år.
17. Fonden skall för att stärka medvetenheten om fondens existens och dess möjligheter sträva

till att i största görliga mån sörja för möjligheten till ekonomisk interaktivitet för så många
medborgare och grupper som möjligt är och upprätthåller därför ett regelverk för utökad
möjlighet till interaktivitet för vissa speciella grupper.
1. Företagare.
1. Företagare med ett redan fungerande företag utan ekonomiska problem kan

förutsatt att företaget står i överensstämmelse med eller går att anpassa efter
fondens principer för sund affärsverksamhet:

Överlåta sitt företag till fonden för att sedan arbeta i och leda företaget som en
frivillig arbetare i fonden tillsammans med annan för fonden frivillig
arbetskraft. Tillfälligt överlåta sitt företag till fonden för att sedan lösa ut det
mot eventuell värdeökning.
Överlåta vinsten i sitt företag till fonden men fortsätta att äga och leda
företaget med bibehållen lön utifrån fondens affärsprinciper om sund handel
såtillvida berörd lokalföreningen anser det finnas lönsamhetsgrund för detta.
Göra saminvesteringar och samäga inventarier tillsammans med fonden.
Tillställa fonden nyttjande möjligheter till gjorda investeringar.
2. Företagare med ekonomiska problem eller med företag under uppbyggnad kan

förutsatt att företagets verksamhet står i överensstämmelse med eller går att
anpassa efter fondens principer för sund affärsverksamhet överlåta sitt företag
till fonden för att sedan om viljan finns arbeta i företaget som en frivillig
arbetare för fonden tillsammans med annan för fonden frivillig arbetskraft.
2. Arbetare.

Lönearbetare med arbete på vilket de trivs och med arbetsgivare vars
verksamhet står överensstämmelse med fondens principer om sund
affärsverksamhet kan:
Frivillig-arbeta. Fortsätta arbeta på sin arbetsplats, tillställa lönen till
fondens verksamhet och likt andra frivillig arbetare för fonden få del
av fri kost och logi samt fickpengar utefter samma regler som andra
frivillig-arbetare för fonden.
Deltids frivillig-arbeta. Fortsätta att arbeta på sin arbetsplats, tillställa
lönen för ett visst antal dagar till fonden och dessa dagar få fri kost
och, med boendekostnaderna för andra frivillig arbetare som grund
viss ersättning för egen logi samt fickpengar enligt samma regler som
andra frivillig-arbetare. Är dessa dagar 3 eller fler per vecka tillåts
frivillig arbetaren köpa kosten till självkostnadspris av eller via
fonden.
3. Pensionärer.
1. Ålders pensionärer.

Pensionär med ålders pension kan tillställa fonden sin pension och arbetar för
fonden likt annan frivillig-arbetare och få del av samma förmåner med ett
minimum av 2 timmars fickpengs ersättning.

Pensionär med ålders pension vilken till en del är arbetsoförmögen kan med 2
timmars arbete per dag få fri kost och logi samt fickpengs ersättning för 2
timmar.
2. Sjukpensionärer.

Pensionär med sjukpension kan: tillställa fonden sin pension och arbeta
frivilligt för fonden likt annan frivillig-arbetare men skall de dagarna han/hon
förmår arbeta för fonden som frivillig arbetare med minst 6 timmar neka
sjukpension till den del vad gäller kost och logi eller viss ersättning vid eget
boende. I fall av verklig oförmåga till arbete skall fonden stå med kost och
logi förutsatt att de dagar arbetsförmågan överstiger 4 timmar är fler än 3 per
vecka.
2. Studenter.

Studenter bör ägna sig åt sina studier, men får gärna arbeta frivilligt för fonden på
sin fritid.
5. Socialbidragsmottagare.

Socialbidragstagare skall som frivillig-arbetare för fonden avsäga sig sitt bidrag vad
gäller mat under den tid han/hon arbetar för fonden med mer än 4 timmar per dag
och även för fickpengar under den tid han/hon arbetar för fonden med 6 timmar per
dag eller mer. Liksom även pengarna för logi om arbetet för fonden är regelbundet
och fondens logi nyttjas regelbundet under en längre period.
6. Arbetssökande med arbetslöshets bidrag.

Arbetslös skall som frivillig-arbetare för fonden avsäga sig sitt bidrag vad gäller mat
under den tid han/hon arbetar för fonden med mer än 4 timmar per dag och även för
fickpengar under den tid han/hon arbetar för fonden med 6 timmar per dag eller mer.
Liksom även pengarna för logi om arbetet för fonden är regelbundet och fondens
logi nyttjas regelbundet under en längre period.
7. Illegala flyktingar eller invandrare.
1. Illegala flyktingar.

Illegala flyktingar ges asyl på fondens mark och har samma rätt att vara
frivillig arbetare för fonden som vem helst annan. Dock uppmanas personer
vilka uppenbart är inställda på en personlig ekonomisk karriär i ett land med
större möjligheter till ekonomisk möjlighet att:

Uppge sig till de nationella myndigheterna för att göra gängse asylansökan.
Ta sig till en nation vilken visar en välkomnande attityd.
Eller att i samarbete och med stöd från den lokalförening vid vilken flyktingen
uppehåller sig arbeta för att starta en lokalförening på den ort vilken känns
som hem för ifrågavarande flykting och/eller Hon/han är välkommen
2. Illegala invandrare

Illegala invandrare har samma rätt att bo på fondens mark som vem helst
annan. Och att vara frivillig arbetare för fonden.
Dock ges en vegetarisk grundkost för arbete och logi vid 4 timmars arbete
endast om frivillig arbete i fondens regi är den illegala invandrarens
huvudsyssla.
Vidare uppmanas personer vilka uppenbart är inställda på en personlig
ekonomisk karriär i ett land med större möjligheter till ekonomisk möjlighet
att:
Uppge sig till de nationella myndigheterna för att göra gängse asylansökan.
Ta sig till en nation vilken visar en välkomnande attityd.
Eller att i samarbete och med stöd från den lokalförening vid vilken flyktingen
uppehåller sig arbeta för att starta en lokalförening på den ort vilken känns
som hem för ifrågavarande flykting och/eller Hon/han är välkommen.
8. Bönder

Bönder och på sin mark fast boende jord och markägare kan överlåta sin mark på
samma villkor som egna företagare men kan om de vill ge bort sin mark behålla sin
bostad såtillvida denna, främst i uppvärmnings metoder kan anpassas att stå i
samklang med de regler vilka stadgar om skydd för djur och natur.
9. Föräldrar

Föräldrar eller vårdnadshavare vilka arbetar som frivilligarbetare i fonden får för
varje barns försörjning kost och logi om de arbetar 5 timmar per dag.
10. Barn och Ungdom.
1. Barn vars föräldrar arbetar som frivilligarbetare i fonden och lever i fondens

logi eller arbetar frivilligt med mer än 4 dagar i veckan, vilka vill arbeta
frivilligt kan:

Om de är mellan 5 och 9 arbeta upp till 1 timmes frivilligarbete. För den
timmen ges också möjlighet till fickpeng.
Detta arbete skall vara anpassat efter barnens ålder och behov och vara ämnat
att stärka deras kreativitet och tro på det egna arbetets möjligheter.
Om de är mellan 10 och 13 arbeta upp till 3 timmar per dag. De ges då också
möjlighet till fickpeng för de timmar som överstiger den första timmens
frivilligarbete.
Om de är mellan 14 och 16 år arbeta upp till 5 timmar per dag. De ges då
möjlighet till fickpeng för de timmar som överstiger de första två timmarnas
arbete.
Om de är mellan 16 och 18 år får arbeta upp till 8 timmar per dag, De ges då
möjlighet till fickpeng för de timmar som överstiger de första tre timmarnas
frivilligarbete undantaget den sista åttonde timmen.
2. Barn vars föräldrar inte arbetar frivilligt åt fonden eller arbetar frivilligt

mindre än 4 dagar per vecka kan:
Om de är mellan 5 och 9 år arbeta frivilligt upp till 1 timme per dag, för denna
timmes arbete ges möjlighet till mellan mål eller ett mål mat.
Detta arbete skall vara anpassat efter barnens ålder och behov och vara ämnat
att stärka deras kreativitet och tro på det egna arbetets möjligheter.
Om de är mellan 10 till 13 år arbeta frivilligt upp till 3 timmar per dag, efter
den första timmens arbete ges möjlighet till mellanmål eller mat, och för den
timme som överstiger de första två timmarnas frivilligarbete ges möjlighet till
fickpeng.
Om de är mellan 14 till 16 år arbeta upp till 5 timmar per dag, efter den första
timmens frivilligarbete ges möjlighet till mellanmål och mat, och för de
timmar som överstiger de tre första timmarnas frivilligarbete ges möjlighet till
fickpeng.
Om de är mellan 16 och 18 år arbeta upp till 8 timmar per dag. De ges då
möjlighet till kost och logi för de första 4 timmarnas frivilligarbete samt
fickpeng för de timmar som överstiger de första tre timmarnas frivilligarbete
undantaget den sista åttonde timmen.
10. Klassat Sjuka och Psysiskt Sjuka

Klassat sjuka och psykiskt sjuka som inte är för sjuk att arbeta frivilligt åt fonden

skall som frivillig-arbetare för fonden avsäga sig sitt bidrag vad gäller mat under den
tid han/hon arbetar för fonden med mer än 4 timmar per dag. Liksom fickpengar
under den tid han/hon arbetar för fonden med 6 timmar per dag eller mer och om
detta inte äventyrar situationens stabilitet.
Däremot ej nödvändigtvis pengarna för logi för psyksjuka även om arbetet för
fonden är regelbundet och fondens logi nyttjas regelbundet under en längre period
såtillvida detta inte kan ske utan att riskera den sjukes hälsa.
11. Verkligt Sjuka.

Sjuka vilka är för sjuka för att delta i frivillig arbete och som uppenbart behöver
sådan vård vilken kan erbjudas av lokalföreningens medlemmar skall omhändertas
av lokalföreningen på lokalföreningens bekostnad så tillvida inte detta uppenbart
avsevärt sinkar arbetet att uppnå fondens målsättning att skaffa ekonomi till
markinköp, i vilket fall fonden skall sträva efter att i förstahand erbjuda vård, utifrån
ett tidlöst och naturligt perspektiv, på samma grunder som övriga bransch aktörer
och i andra hand guida den behövande till en passande vård.
18. Omyndiga personer som vill bo på fondens mark.

Barn under 16 år som vill bo på fondens mark utan sina föräldrar skall kunna göra det så
tillvida att någon myndig person som bor permanent eller den tid det rör sig om ifall det
rör sig om en begränsad tid, är villig att ta de ansvars åtaganden vilka krävs av den
nationella lagstiftningen och det sunda förnuftet.
Barn över 16 år vilka vill bo på fondens mark skall kunna göra det på de grunder vilka
nämns som gällande i den internationella lagstiftningen angående barn och ungdom.
19. Frivilligarbetare för vilka frivilligarbete för fonden varit huvudsyssla merparten av de

senaste 13 månaderna och permanent boende på fondens mark vilka blivit sjuka skall i
mån av möjlighet vårdas av lokalföreningarnas medlemmar eller tillställas annan vård på
lokalföreningens bekostnad.
20. Fonden skall upprätthålla ett skuldsanerings program för frivilligarbetare med skulder i

vilket frivilligarbetare vilka arbetat för fonden som huvudsyssla minst 2 månader kan få
vara med.
Då skall för varje timme de arbetar, överstigande de grundläggande fyra för kost och logi,
avsättas en summa ekvivalent fickpengs ersättningen till en särskild kassa ur vilken
ansökande medlemmar i skuldsanerings programmet igenom demokratiska beslut inom
skuldsanerings programmet kan beviljas skuldsanering.
21. Finner Fonden sig själv i en annan form eller under ett annat namn skall den samman

smälta med sig själv igenom en omröstning efter majoritets principen med en bejakelse av
samman smältningen med minst 9/10 delar.

22. Denna stadga är ämnad till att verka som ett Ramverk för att upprätthålla och tydliggöra

denna ides storlek och struktur och inriktning, och det är inte ämnat att finnas någon
exekutiv/verkställande enhet eller styrka.
23. Då medlemmarna i fonden enhetligt upplever att de lyckats med sin uppgift att, så som det

utrycks i de internationella avtalens stadgor om de mäskliga rättigheterna, återföra
människans sinne till en sådan samhälls tro och ett sådant djupt förankrat samhällshopp
vilket kan ligga tillgrund för en trygghet och tillit kraftfull nog för möjligheten till en
sådan sammansmältning av identiteten att de stadgor fonden har till skydd för djur och
natur och gemensam föda anses mer än självklara, kan de aveckla fonden.
24. Ändringar i fondens förvaltnings föreningars stadgor kan endast ske igenom total enighet

mellan föreningens alla medlemmar.

