IDEELLA FÖRENINGEN STENCIRKELNS VÄNNER
STADGAR
§ 1 Namn:

Ideella stödföreningen för Cirkelns Centrum

§ 2 Säte:

Nygårds, (Vibble), i Västerhejde församling på Gotland, i Sverige

§ 3 Ändamål:

Att inom sig samla och företräda människor som stödjer projektet,
Stencirkeln Gotland – Vibble stenar, och som delar den vision om enhet
och samarbete som stencirkeln är ett uttryck för.

§ 4 Medlemskap:

Medlem i föreningen blir den som betalar medlemsavgift och godtar
föreningens stadgar samt meddelar namn, adress och telefonnummer
samt eventuell e-postadress till föreningens styrelse.
Medlemskapet är frivilligt och varar livet ut.
Medlemskapet kan sägas upp genom att skriftligt meddela detta.

§ 5 Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 200 kr och betalas in på Bankgiro med
nummer: 5079-6986
alternativt genom insättning på till detta giro kopplat Bankkonto i
Länsförsäkringar Bank med nummer 9020 63 988 50.
Medlemsavgifter betalda under 2008 och 2009 går till stencirkeln.

§ 6 Vad vi gör:

Att erbjuda de medlemmar som vill, att delta vid resningen av stenarna
i cirkeln under sommaren 2008.
Att hålla enstaka ceremonier vid stencirkeln öppna för medlemmar.
Att organisera en avslutning på stenresningen i form av ett stort
knytkalas, lammgrillning och fest med musik m.m.
Att årligen fira stencirkeln och visionen, vid Mikaelii, (den 29sep).
Att vara en förankring för ett växande nätverk i visionens anda.
Att genomföra de aktiviteter som årsmötet genom konsensus beslutar.

§ 7 Beslut:

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet som hålls första
torsdagen i mars månad kl. 18.00 vid stencirkeln. Ingen kallelse skickas.

§ 8 Årsmötet:

Då redovisas hur föreningens stöd till stencirkeln genomförts/använts.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hålls och övriga frågor behandlas.

§ 9 Medlemsmöten: Föreningen har inga medlemsmöten utan istället träffas de som vill vid
stencirkeln varje söndag. Drop in mellan kl. 13-17.
Tiden mellan kl. 15.00 och 15.15 är en tyst tid som vi ägnar Stencirkeln.
§ 10 Styrelse:

Styrelsen består av tre ledamöter som väljs för en period av minst två år.
De fördelar uppdragen: ordförande, sekreterare och kassör sinsemellan.

§ 11 Revision:

Någon från styrelsen fristående gör en revisionsberättelse till Årsmötet.

§ 12 Stadgeändring/upplösning:
Föreningens stadgar kan inte ändras. Vid årsmötet diskuteras vad vi gör
och ska göra under året, dvs. §6. Föreningen kan upplösas vid ett
årsmöte om medlemmarna så önskar, dock tidigast 2012.

