Protokoll fört vid möte för bildande av
Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö
Tid: 
Torsdag 23 april 2015, kl 18.3020.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00
Plats:
IOGTNTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och Utsikten (13/5)
Närvarande
23/4: Ingemar Haraldsson, Peter Svensson, Kenneth Kimming, Erik Alfredsson, Ulf Nilsson,
Ana Maria Silva, Ulrich Falk, BrittSofi Falk, Kasplina Berggren, Alf Karlsson, Kerstin Lundin,
Pål Karlsson och Siv Karlsson (kom kl 19.30).
13/5: Kerstin Lundin (till kl 20.00), Stig Lundin (till kl 20.00), BrittSofi Falk, Ulrich Falk,
Kasplina Berggren, AnnaLisa Eneroth (till kl 19.00), Ulf Nilsson (till kl 19.00) Peter Svensson,
Ingemar Haraldsson, Erik Alfredsson (anlände kl 18.15)

1.

Mötets öppnande

Pål hälsade samtliga välkomna, och förklarade mötet för öppnat. Deltagarna presenterade
sig för varandra. Konstaterades att kallelse till mötet gått ut till samtliga nära 200 personer
som står på vår kontaktlista.
2.

Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare

Ulf Nilsson valdes till ordförande för mötet.
Pål Karlsson valdes till mötessekreterare.
3.

Fastställande av dagordningen

Förslaget till dagordning fastställdes.
4.

Val av justerare och rösträknare.

Erik Alfredsson utsågs att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet för mötet,
och att vara rösträknare.
5.

Bildande av föreningen

Diskuterades för och nackdelar med att bilda förening respektive att förbli ett mer informellt
nätverk. Konstaterades att för att kunna ha ett bankkonto och söka kommunala bidrag måste
man vara förening. Påpekades bland annat:
 att många föreningar har svårt att få folk till styrelsen,
 att föreningsbildande är en form av försäkring, den dag man inte är överens är
stadgar och formalia bra att ha
 att det är viktigt att vi värnar om den öppenhet vi hittills haft
 att vi bör ha en minimalistisk styrelse.
Beslutades 
att bilda föreningen Tankarnas trädgård i Växjö
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6.

Stadgar för föreningen

Diskuterades förslaget till stadgar som sänts ut tillsammans med kallelsen till mötet.
Beslutades


att godkänna 
§1 Föreningens namn
som därmed får lydelsen:

“Föreningens namn är Tankarnas trädgård i Växjö.”



att godkänna 
§2 Föreningens ändamål
med följande ändringar i förslaget till
programförklaring:

Tillägg av meningen “Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden”

I sista meningen ersätts “...växa och få...” med “...få samvaro och...”.
§ 2 får därmed följande lydelse:
“En annan och bättre värld är både nödvändig och möjlig. Men hur ser den
egentligen ut? Hur kommer vi dit? Vad ska man tycka och tro om utvecklingen i
Sverige och världen? Vad kan man göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och
hållbart samhälle? Utvecklingen ställer många frågor. Massmedia ger ofta en ensidig
och snedvriden bild av det som sker. Det är viktigt att alternativa bilder och
berättelser kommer fram. Och det är viktigt att det finns forum där vanliga människor i
sann folkbildningsanda kan träffas och odla sitt tänkande och sin handlingskraft. I
Tankarnas trädgård förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över
generations, organisations och partigränser. Föreningen är partipolitiskt och
religiöst obunden. Tillsammans söker vi svaren, breddar vår kunskap och vårt
medvetande och förändrar världen. Vi hoppas att den som kommer till Tankarnas
trädgård ska växa och få samvaro och verktyg för att kunna handla för en bättre
värld.



att godkänna 
§ 3 Föreningens säte,
som därmed får lydelsen:
“Föreningen är en ideell organisation och har sitt säte i Växjö.”



att godkänna 
§ 4 Medlemskap
(beslutet revs senare upp; se nedan)




att godkänna 
§5 Verksamhetsår
som därmed får lydelsen:
“Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.”

I anslutning till § 6 diskuterades när årsmöte senast bör hållas. Framfördes att i en liten lokal
förening vore det bra att ha årsmötet så tidigt som möjligt på det nya verksamhetsåret.
Konstaterades att man mycket väl kan ha årsmötet tidigare än april men att det kan vara bra
att ha gott om tid ifall det skulle bli problem, exempelvis med revision.
Beslutades
 att årsmöte ska hållas före april månads utgång och att därmed godkänna
paragrafens inledande stycke
 att godkänna punkterna 110 i § 6
 att lägga till en punkt: “Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter”
I anslutning till § 6, pkt 11 och § 7 diskuterades den kommande styrelsens storlek och roll,
om vi ska ha en ordförande eller exempelvis tre talespersoner/kontaktpersoner plus kassör.
Inför mötet hade ett sådant förslag framställts. För § 7 fanns därför två alternativ i det på
förhand utskickade stadgeförslaget. Påpekades vikten av att vi fortsätter i den anda vi börjat
och att det därför är i arbetsgrupperna det huvudsakliga arbetet ska utföras. Det ekonomiska
och juridiska ansvaret måste dock ligga på en av årsmötet vald styrelse. Då flera
mötesdeltagare inte kunde stanna längre och då frågan behövde dryftas ytterligare föreslogs
ajournering av mötet. Då vi relativt snart behöver tillgång till ett bankkonto för inbetalning av
avgifter till sommar lägret erbjöds användning av Växjöavdelningen av Folket i
Bild/Kulturfronts bankgiro och bankkonto.
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Beslutades
 att godkänna att bankgiro tillhörande Växjöavdelningen av Folket i Bild/Kulturfront tills
vidare kan användas för att ta in avgifter till sommarlägret
 att ajournera mötet till den 13 maj kl. 18.00 (Ulf Nilsson bokar lokal)
Under tiden efter ajourneringen av mötet har en mejldiskussion hållits framför allt om
huruvida vi ska ha någon form av aktivitetskrav i §4, eller om det ska räcka med att betala
medlemsavgift. Även styrelsens roll och arbetsgruppernas representation i styrelsen har
diskuterats. Förslag om en uteslutningsklausul i §4 har framförts liksom förslag om reglerna
för ändring av stadgarna (§12) och upplösning av föreningen (§13).
Förhandlingarna återupptogs den 13 maj kl 18.00.
Föreslogs att beslutet om att anta §4 i förslaget till stadgar rivs upp. Diskussionen om
eventuellt aktivitetskrav fortsatte. Konstaterades att vi inte bör ha krav på deltagande i
arbetsgrupper, men att det bör framgå av stadgarna att föreningen eftersträvar aktiva
medlemmar. Konstaterades också att en medlem som motarbetar föreningen ska kunna
uteslutas under ordnade former.
Beslutades
 att riva upp det tidigare beslutet angående §4 Medlemskap
 att första stycket i §4 ska lyda: “Medlem i föreningen kan varje fysisk person bli, som
ställer sig bakom föreningens programförklaring enligt stadgarna och betalar
fastställd medlemsavgift. Föreningen eftersträvar att medlem deltar i
föreningsarbetet. Medlem har yttrande, förslags och rösträtt på föreningsmöten.”
 att lägga till ett andra stycke i §4 med följande lydelse: “Medlem som motarbetar
föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte. I kallelsen
till mötet ska uteslutningsärendet anges.”
Därmed får 
§4 Medlemskap
följande lydelse:
Medlem i föreningen kan varje fysisk person bli, som ställer sig bakom föreningens
programförklaring enligt stadgarna och betalar fastställd medlemsavgift. Föreningen
eftersträvar att medlem deltar i föreningsarbetet. Medlem har yttrande, förslags och
rösträtt på föreningsmöten.
Medlem som motarbetar föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
föreningsmöte. I kallelsen till mötet ska uteslutningsärendet anges.
Återupptogs diskussionen om §6 Årsmöte. Konstaterades att tågordningen inför ett årsmöte
bör vara att kallelsen går ut först i god tid, att det därefter bör finnas viss tid för
medlemmarna att komma in med motioner och att handlingarna med såväl styrelsens förslag
som motioner bör gå ut senast ett par veckor före årsmötet. Föreslogs att det inledande
stycket till §6 ändras i enlighet med detta. Föreslogs en redaktionell ändring i pkt 6 för att
undvika en uppdelning i pkt 6a och 6b. Föreslogs att i pkt 10 lägga till att årsmötet även ska
fastställa arbetsgrupper. Föreslogs att lägga till en ny punkt 11: “Behandling av inkomna
motioner” och att därmed stryka ursprungsförslagets punkt 14.
I samband med det som nu blivit pkt 13 Val av ordförande m.m. diskuterades även § 7
Styrelsen, där ett nytt förslag till lydelse framförts i mejldiskussionen. Diskuterades återigen
ordförandens roll, och om den rollen i stället borde kallas sammankallande eller kanske
talesperson. Framfördes att det finns föreningar som har tre ordföranden. Föreslogs en
lösning med en ordförande, men att det i §7 tydliggörs att ordförandens roll i styrelsen är
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sammankallande. Föreslogs att i §7 skriva in att ordföranden och kassören var för sig
företräder föreningen i rättsliga angelägenheter och tecknar föreningens firma. Med en
sådan skrivning behövs inget särskilt styrelsebeslut om detta. Erik Alfredsson övertog
ordförandeskapet då Ulf Nilsson lämnade mötet.
Beslutades
 att det inledande stycket i §6 Årsmöte ska lyda: “Årsmötet är föreningens högsta
beslutande organ. Det ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte ska
ske minst fem veckor före mötet. Motioner till årsmötet ska ha inlämnats senast tre
veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda
senast två veckor före årsmötet.”
 att pkt 6 ska lyda: “Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse med balans
och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.”
 att pkt 10 ska lyda: “Fastställande av verksamhetsplan, arbetsgrupper och budget för
det kommande verksamhetsåret.”
 att pkt 11 ska lyda: Behandling av inkomna motioner.
 att pkt 12 ska lyda: Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för
dessa.
 att pkt 13 ska lyda: Val av ordförande och kassör i föreningen för en tid av ett år.
 att pkt 14 ska lyda: “Val av övriga styrelseledamöter, för en tid av ett år.”
 att pkt 15 ska lyda: “Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år.”
 att pkt 16 ska lyda: “Övriga frågor.”
Därmed får hela 
§ 6 Årsmöte
följande lydelse:
“Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas före april månads
utgång. Kallelse till årsmöte ska ske minst fem veckor före mötet. Motioner till årsmötet
ska ha inlämnats senast tre veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska vara
medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse med balans och resultaträkning
för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan, arbetsgrupper och budget för det kommande
verksamhetsåret.
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. Val av ordförande och kassör i föreningen för en tid av ett år.
14. Val av övriga styrelseledamöter, för en tid av ett år.
15. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år.
16. Övriga frågor.”
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Beslutades


att 
§7 Styrelsen
ska ha följande lydelse:
“Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och en representant för varje av årsmötet
fastställd arbetsgrupp samt det antal ledamöter i övrigt som årsmötet beslutar om.
Årsmötet kan också välja ersättare till styrelsen, dock högst halva det antal som
motsvarar antalet ordinarie ledamöter. Styrelsen bör adjungera representanter för
arbetsgrupper som inte fastställts av årsmöte.
Styrelsen samordnar verksamheten och förvaltar föreningens tillgångar.
Ordförandens roll i styrelsen är sammankallande och kassören svarar för den
ekonomiska förvaltningen. I övrigt beslutar styrelsen själv om arbetsfördelningen
inom sig. Beslut ska dokumenteras i protokoll och viktiga handlingar arkiveras.
Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom
lottning.
Föreningens ordförande och kassör företräder var för sig föreningen i rättsliga
angelägenheter och tecknar var för sig föreningens firma.”

Beslutades
 att godkänna ursprungsförslagets 
§ 8 Revisorer
som således får följande lydelse:
“Årsmötet väljer två revisorer för att granska föreningens verksamhet och
räkenskaper samt en ersättare för dessa.”
Diskuterades och godkändes förslag om att ha minst ett obligatoriskt medlemsmöte under
hösten. Konstaterades att motioner hör till årsmöte, men att medlemmar givetvis ändå har
förslagsrätt till och på medlemsmöte.
Beslutades
 att 
§ 9 Medlemsmöte
ska lyda:
“Styrelsen kallar till medlemsmöte minst en gång under andra hälften av kalenderåret
och när den finner så motiverat. Styrelsen ska kalla till medlemsmöte om en tiondel
av medlemmarna skriftligen till styrelsen begär det. Kallelse ska skickas ut minst två
veckor före mötet. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas på
mötet. Information om mötet och ärenden vid mötet ska skickas ut till medlemmar
och anslås på föreningens hemsida.”
Beslutades
 att anta följande förslag till 
§ 10 Arbetsgrupper
:
"Föreningens verksamhet planeras och utförs av en eller flera arbetsgrupper i
enlighet med föreningens programförklaring och  i förekommande fall  riktlinjer från
föreningsmöte. I det fall ett arrangemang inte kan utföras inom ramen för den av
årsmötet beslutade budgeten avgör styrelsen frågan om finansiering. Vilka
arbetsgrupper som ska driva verksamheten beslutas i första hand av årsmötet, i
andra hand av medlemsmöte och i tredje hand av styrelsen"
Beslutades
 att 
§ 11 Ändring av stadgar
ska lyda:
Ändring av dessa stadgar kan ske antingen genom beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte, eller genom
beslut med tre fjärdedels majoritet på ordinarie årsmöte.
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Beslutades
 att 
§ 12 Upplösning
av föreningen ska lyda:
Vid upplösning av föreningen beslutar föreningsmöte om hur föreningens tillgångar
ska disponeras. Tillgångarna ska om möjligt tillfalla verksamhet i regionen med
liknande syfte som föreningen. I annat fall tillfaller tillgångarna ett globalt solidariskt
ändamål.
7.

Val av styrelse

Diskuterades vilka arbetsgrupper vi ska ha till att börja med, och vars sammankallande ska
vara representant i styrelsen. Konstaterades att vi räknar med tre arbetsgrupper tills vidare,
med följande teman: omställningsfrågor, kultur och filosofi, samt freds och internationella
frågor. Föreslogs att Erik Alfredsson blir sammankallande för arbetsgruppen som tar sig an
omställningsfrågor, att Kerstin Lundin har motsvarande roll i arbetsgruppen för kultur och
filosofi. Ingemar Haraldsson tillfrågades om att blir sammankallande för arbetsgruppen för
freds och internationella frågor. Konstaterades att det då blir endast en kvinnlig ledamot i
styrelsen. Föreslogs då att tillfråga AnnaLisa Eneroth, som lämnat mötet, att ta sig an den
rollen. Kenneth Kimming hade före mötet tackat ja till att vara kassör. Pål Karlsson föreslogs
till ordförande.
Beslutades
 att välja Pål Karlsson till ordförande,
 att välja Kenneth Kimming till kassör
 att välja Kerstin Lundin och Erik Alfredsson till ledamöter representerande
arbetsgrupperna för kultur och filosofi respektive omställningsfrågor.
 att tillfråga AnnaLisa Eneroth att vara sammankallande och styrelseledamot för
arbetsgruppen för freds och internationella frågor och att utse Ingemar Haraldsson
till styrelseledamot för den arbetsgruppen om AnnaLisa inte tackar ja.
8.

Val av revisorer

Beslutades 
att välja BrittSofi Falk och Peter Svensson till revisorer och Ulrich Falk till
revisorssuppleant.
9.

Medlemsavgift

Beslutades 
att medlemsavgiften för år 2015 ska vara 100 kr.
10. Övriga frågor
Påpekades vikten marknadsföring och olika sätt för detta, såsom ett litet blad som
presenterar föreningen. Påpekades att arbetet med webbplatsen och facebook är relativt
omfattande och kanske på sikt borde motivera en plats i styrelsen.
11. Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat

Pål Karlsson
Justeras: ………………………
Erik Alfredsson
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……………………..
Ulf Nilsson

