Stadga för Föreningen för att starta
Världsvid internationell fond för att etablera Paradis på jorden
1.

Föreningens namn är Föreningen för att starta ”Världsvid internationell fond
för att etablera paradis på jorden”

2.

Föreningens hemort är Ekenäs, Finland.

3.

Föreningens språk är finska & svenska

4.

Föreningens ändamål är att:
4.1.

Utveckla och fastställa stadgarna för “Världsvid internationell fond för
att etablera paradis på jorden” (här efter kallad “Fonden”) genom att
insamla bespeglingar av Fondens idé och dess föreslagna stadgar. Fondens
ändamål finns uttryckt i bilaga 1 paragraf 3. Ändringar i fondens stadga
sker i editions etapper, och görs efter förslag och omröstning endast
under föreningsmöten med delgiven dagordning, varvid alla föreningens
medlemmar är kallade med minst två veckors varsel. Vidare referenser till
Fondens stadga gäller så som varande i dess senaste edition.

4.2.

Samt att insamla och förvalta resurser för att i enlighet med Fondens
stadga förvärva mark och starta Fonden.

4.3.

Samt att verka för att sprida kunskap om Fondens idé och stadga.

4.4.

Samt att förena och främja samarbete mellan de människor och krafter som
är intresserade av att se idén om Fonden förverkligad och bland dem
främja en aktiv medvetenhet om varandra och varandras potential. Och att
så utgöra ett forum för ett praktiskt gemensamt arbete för att förlösa de
idéer vilka då i gemensamheten syns fruktsamma. Bland annat igenom att
anordna fester, möten, gemensamma arbetstillfällen etc.

4.5.

Samt att i mån av möjlighet verka utefter Fondens stadga, inklusive
bedriva näringsdrivande verksamhet. Se bilaga 1 paragrafer rörande
näringsdrivande verksamhet.

Medlemskap/Rösträtt
5.

Föreningen är öppen för var och en så länge han eller hon inte medvetet
motarbetar föreningens syften och mål och/eller utför handlingar ämnade att
skada föreningen.

6.

Medlem blir man genom att meddela sina personuppgifter i första hand till
styrelsens medlems representant eller annan styrelsemedlem, samt genom att
betala medlemsavgiften.

7.

Medlemsavgiften är 10 euro per år och gäller till följande årsmöte. Den går
till den rörliga kassan. Om man går med inom 2 månader före ett årsmöte, gäller
den betalda medlemsavgiften under inkommande år. Medlemsavgift betalas av
medlemmar senast vid årsmötet.

8.

Föreningen har tre former för medlemskap:
8.1.

Medlem med full rösträtt har rösträtt vid alla frågor vilka väckts på
föreningens möten. Medlemmar med full rösträtt har rätt att delta i
styrelsemöten, och att där göra sig hörda i frågor vilka de på förhand
anmält intresse för att göra sig hörda i. De har dock inte någon rösträtt
på styrelsemöten.
Medlem med full rösträtt har skyldighet att förmedla vidare
intresseanmälan från annan medlem om delvis rösträtt till styrelsen.
För att få full rösträtt bör man anmäla intresse i första hand till
styrelsens medlems representant eller annan styrelsemedlem. Styrelsens
medlemmar ska sedan bedöma om medlemmen har varit aktivt deltagande i
föreningens verksamhet under en period av minst en månad, samt vid ett
möte med minst en styrelsemedlem visat tillräcklig kunskap om och
förståelse för Fondens stadgar och syfte.
Intresseanmälan om full rösträtt ska ske minst 5 veckor före ett års
eller kvartalsmöte. I mån av möjlighet kan styrelsen behandla
rösträttsfrågor även inför andra medlemsmöten.
Meddelande om beslut om rösträtt ska ske minst 3 veckor före medlemsmöte
av styrelsen, och publiceras på föreningens hemsida för föreningens
medlemmar.Alternativt vid begäran via brev, telefon eller elektronisk
kommunikation.
Medlem som inte varit aktiv över ett helt kvartal räknat minst mellan 2
kvartals möten förlorar sin rösträtt. Varje år av medlemskap förlänger
denna period med ett kvartal till högst ett år. Beslut om förlust av
rösträtt tas av styrelsen och redovisas på följande medlemsmöte var
dagordning förberetts vid vilket beslutet också kan överklagas, samt för
medlemmarna på föreningens hemsida. Beslut om återfående av full
rösträtt kan tas av styrelsen vid visat intresse och aktivitet under
minst en månad.

8.2.

Medlem med delvis rösträtt har rösträtt vilken gäller i enskilda projekt
initierade utifrån föreningen, i vilken medlemmen är engagerad i.
Delvis rösträtt kan beviljas av styrelsen, till medlemmar vilka inte
uppfyller kravena för full rösträtt, men av fullt rösträttsberättigade
medlemmar engagerade i det berörda projektet bedöms som aktivt
involverade.
För att få delvis rösträtt bör man anmäla intresse i första hand till
styrelsens medlems representant eller annan styrelsemedlem, eller till
någon fullt röstberättigad medlem engagerad i det berörda projektet.
Beslut om delvis rösträtt fattas vid följande styrelsemöte.

8.3.

Medlem utan rösträtt har rätt att delta i medlems-möten och uttala åsikt
i alla frågor och föreslå punkter till dagordningen. Dock inte att väcka
frågor till omröstning på dagordningen. Medlem utan rösträtt är detsamma
som stöd medlem.

Möten
9.

Föreningens årsmöte hålls inom oktober månad.

10.

Kallelse till föreningens Årsmöte sker enligt medlemmars önskemål per brev
och/eller elektronisk kommunikation till alla föreningens medlemmar minst 3
veckor på förhand.

11.

Frågor och punkter inför årsmötet skall vara anmälda till styrelsen senast två
veckor innan årsmötet.

12.

Föreningen skall även ha 3 fasta medlemsmöten per år, som tillsammans med
årsmötet kallas kvartalsmöten, vars preliminära datum bestäms på årsmötet.

13.

Inför årsmötet och kvartalsmöten skall styrelsen sätta upp en dagordning,
vilken skall presenteras minst en vecka före mötet på föreningens hemsida och
vid medlemmars önskemål även skickas med elektronisk kommunikation och/eller
brev senast en vecka före kvartalsmöte och årsmöte.

14.

På kvartalsmöten kan medlemmar väcka frågor som kräver omröstning, dock inte
frågor om förändringar i stadgan eller styrelsens komposition eller
styrelsemedlemmars medlemskap i styrelsen. Dessa frågor kan av medlemmar endast
tas upp vid årsmöten.

15.

Styrelsen kan på kvartalsmöten vid behov väcka frågor angående styrelsens
komposition, styrelsemedlemmars medlemskap i styrelsen och förändringar i
stadgan.

16.

Frågor eller punkter inför kvartalsmötena ska lämnas in minst två veckor före
mötet.

17.

Medlemmar kan ansöka till
Styrelsen kallar då efter
hållande.
Kallelse till medlemsmöte
elektronisk kommunikation

18.

styrelsen om att kalla till allmänt medlemsmöte.
beslut till medlemsmöte, minst två veckor före mötets
sker enligt medlemmars önskemål per brev och/eller
till alla föreningens medlemmar.

Omröstning sker i första hand igenom majoritetsomröstning.
Ifall det påkallas av röstberättigad medlem och stöds av minst 5% av mötets
röstberättigade medlemmar, sker först en majoritetsomröstning om
beslutsprocessens form. Denna omröstning gäller då om beslutet, bla för
främjandet av föreningens enighet och anda, bättre görs under konsensus, sluten
omröstning, kräver en majoritet av 50 - 100% eller annan beslutsform.

Kassor

19.

Föreningen skall ha en sparkassa för det initiala mark köpet för att kunna
starta fonden. Om föreningen mottar donationer ska de samlas i denna kassa, om
inte annat specificeras av donatorn.

20.

Föreningen skall också ha en rörlig kassa för investeringar i ideella projekt,
näringsdrivande verksamhet och för föreningens rörliga kostnader till vilken
vinst från näringsdrivande projekt samlas.

21.

Vid årsmöte eller kvartalsmöte ifall utav att den rörliga kassan överstiger
5000 euro ska den överstigande summan överföras till föreningens sparkassa om
inte annat bestäms vid mötet.

22.

Medel kan även överföras från sparkassan till den rörliga kassan genom beslut
vid medlemsmöte varvid dagordning meddelats. Majoritet för sådant beslut skall
vara minst tre fjärdedelar.

23.

Donationer till föreningen sker anonymt. Dock kan vem som helst be om att få
visa sitt stöd för idén om fonden, igenom att bli nämnd eller få ha sin logo på
föreningens hemsida. Dessa publiceras vid varje kvartalsmöte, efter styrelsens
godkännande.

24.

Kassornas balans syns i realtid på föreningens hemsida för medlemmar.

25.

Kassören redovisar skilt för summan av donationer på årsmötet och
kvartalsmöten.

26.

Arbetsintäkter, tillgångar, anslag och förslag på markinköp redovisas
tillsammans med mötes protokoll på föreningens hemsida för medlemmar.

27.

Föreningen skall sysselsätta sig med näringsdrivande verksamhet initierad av
föreningens medlemmar,vilken regleras av Fondens regler om sund
affärsverksamhet.

28.

Styrelsen skall se till att föreningen upprätthåller funktioner för att stödja,
en med föreningen interaktiv företags verksamhet till förmån för föreningens
syften och mål.

29.

Föreningsmedlemmar kan framställa önskemål om tillgång till medel ur
föreningens rörliga kassa för projekt vilka är i enlighet med Fondens ändamål.
Beslutet ligger i första hand hos styrelsen men kan vid missnöje upptas till
omröstning vid medlems-möte.

30.

Vid beslut om bidrag till projekt, vilka är större än 2000 euro, skall
föreningens medlemmar meddelas två veckor innan slutgiltigt beslut och
utbetalning, för att för medlemmarna med full rösträtt möjliggöra en kallelse
till medlemsmöte varvid de kan kalla till en omröstning om beslutet.

Föreningens styrelse
31.

Föreningens styrelse och revisorer väljes vid föreningens årsmöte, där även
bokslutet fastställes och beslut om ansvars frihet för de redovisnings skyldiga
fattas.

32.

Föreningens räkenskaps period börjar vid septembermånad och upphör vid slutet
av augusti.

33.

Föreningens styrelse medlemmar skall till antalet vara minst tre. Ordförande,
Sekreterare och Kassör. Men antalet styrelse medlemmar bör om antalet aktiva
förenings medlemmar räcker till vara 7 +2 suppleanter. Ordförande, Vice
Ordförande, Sekreterare, Kassör, Media ansvarig, Företagsansvarig och en
Medlems Representant.

34.

Minst 3 av styrelsens medlemmar inbegripande ordförande eller viceordförande
måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsbefullmäktigad.

35.

Endast en medlem med full rösträtt kan väljas till styrelsemedlem.

Föreningens upplösning
36.

Föreningen upplöses och dess medlemmar och funktioner tas över av Fondens
första nationella förvaltningsförening i samband med startandet av Fonden.

37.

Föreningens tillgångar övergår till Fondens internationella förvaltnings
förening vid fondens startande.

38.

I fall utav föreningens förtidiga upplösning doneras föreningens medel till
Luonnonperintösäätiö sr

