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Stadgar för
Stiftelsen Martinus Kosmologi
§ 1 Namn och säte
mom 1
mom 2

Stiftelsens namn är Stiftelsen Martinus Kosmologi.
Stiftelsen har sitt säte i Lidingö.

§ 2 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild och främja
andlig-vetenskaplig forskning.

§ 3 Verksamhet
Stiftelsen skall verka som skola och i betryggande former
bedriva undervisnings-, föredrags- och informationsverksamhet.

§ 4 Stadgeändringsförbehåll
Stadgarna får i vad avser Stiftelsens ändamål ej ändras och ej heller får ändring ske i
ändringsförbehållet.

§ 5 Ledning
mom 1
mom 2
mom 3
Mom 4
mom 5

Stiftelsen leds av en styrelse bestående av 3-5 ordinarie ledamöter.
Vid ledamots avgång kompletterar styrelsen sig själv. Nya ledamöter ingår
för en period av fem år och återinträde kan förekomma.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden har
den dagliga ledningen av Stiftelsen och företräder den utåt.
Sammanträde hålles på kallelse av ordföranden, då ärendena så påfordrar.
Styrelsen adjungerar högst två personer, som deltar i styrelsens möten
utan rösträtt.
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§ 6 Styrelsens ansvarsområde etc.
mom 1
mom 2

mom 3
mom 4

Styrelsen har att utöva ledning av alla Stiftelsens verksamheter. Den är
beslutsmässig när minst 2/3 av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen skall sträva efter enighet om alla beslut. Om enighet inte kan
uppnås, kan beslut först träffas på ett nytt styrelsemöte, dit alla ledamöter
skall kallas. Före detta möte skall samtliga i god tid informeras skriftligt om
det beslut, som inte varit möjligt att uppnå enighet om. Om det fortfarande
inte går att uppnå enighet om den aktuella frågan, kan beslut träffas med
2/3 majoritet.
Över de beslut som fattas på styrelsemötet skall föras protokoll, som skall
skrivas under av ordföranden och två justerare.
Stiftelsen tecknas av ordföranden.

§ 7 Räkenskaper och revision
mom 1
mom 2
mom 3

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.
Stiftelsens räkenskaper skall revideras av en eller flera av styrelsen valda
godkända revisorer.
Det åvilar styrelsen att varje år göra de reviderade räkenskaperna och
verksamhetsberättelsen tillgängliga för intresserade.

§ 8 Kapitalförhållanden
Samtliga Stiftelsens intäkter och de till denna givna bidrag och gåvor kan endast
användas till Stiftelsens ändamål enligt § 2.

Dessa stadgar har antagits av stiftelsens styrelse i protokoll nr 150 per 2022-04-05, punkt 5.

Stockholm 2022-09-16

____________________________________
Henrik Sundström, ordförande
./.

Länsstyrelsens yttrande: 2022-09-05 Ärendebeteckning: 206-43216-2022

./.
./.

Förfrågan till Länsstyrelsen i Stockholms Län per 2022-08-08
Styrelseprotokoll nr 150 per 2022-04-05, punkt 5 - Transumpt
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