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1. Allmänna bestämmelser

Ändamål
● Plum Village-traditionen är en förening för studier och utövande av buddhism med

utgångspunkt i zentraditionen från Lin Chi, Lieu Quan-linjen, Intervarandeorden och
överföringslinjen genom Thich Nhat Hanh.

● Vår värdegrund är de fem och fjorton medvetenhetsövningarna som bygger på de
fem och tio traditionella buddhistiska föreskrifterna.

Sammansättning
● Föreningen består av personer som är medlemmar i föreningen.

Beslutande organ
● Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och omsorgsgruppen.

Firmatecknare
● omsorgsgruppen utser två eller fler firmatecknare. Det krävs två firmatecknare för att

teckna firma.

Verksamhetsår & räkenskapsår
● Verksamhets- och räkenskapsår är från 1 januari till 31 december.

Stadgeändring
● För att ändra stadgarna krävs beslut på två efterföljande årsmöten med en majoritet

av ⅔ av ombuden.

Upplösning
● För att upplösa föreningen krävs beslut på två av varandra efterföljande årsmöten

och en majoritet av ⅔ av de deltagande medlemmarna med rösträtt.
● Årsmötet beslutar då om eventuella ekonomiska medel fördelas över föreningens

lokalgrupper eller doneras till Plum Village, företrädesvis genom Thich Nhat Hanh
Foundation.

https://plumvillage-traditionen.se/sv
https://plumvillage.org/about/order-of-interbeing/
https://plumvillage.org/about/thich-nhat-hanh/
https://plumvillage.org/mindfulness-practice/the-5-mindfulness-trainings/
https://plumvillage.org/mindfulness-practice/the-14-mindfulness-trainings/


2. Medlemmar i föreningen

2.1 Medlemskap
● Alla som utövar mindfulness i Plum Village-traditionen och stödjer föreningens

värderingar kan bli medlemmar.
● Medlemmar godkänner att föreningen får hantera deras personuppgifter för

medlemskapet och föreningens syfte och mål.
● Föreningen uppmuntrar medlemmen att efter förmåga regelbundet stödja

verksamheten ekonomiskt då det betyder mycket för föreningens stabilitet och
förutsättningarna att kunna praktisera tillsammans.

2.2 Förankring i traditionen, praktiken och gemenskapen
● Plum Village-traditionens fem och fjorton medvetenhetsövningar är vår formulering av

de traditionella buddhistiska föreskrifterna och är själva kärnan i vår praktik.
● De medlemmar som har tagit emot de fem eller fjorton medvetenhetsövningarna och

regelbundet deltar i en gemenskap i traditionen med anknytning till föreningen, har
rätt att delta på föreningens årsmöte och rösta i omröstningar.

● Det rotar föreningen tryggt i Plum Village-traditionen, i vår gemensamma praktik och i
våra praktikgemenskaper.



3. Roller inom föreningen

3.1 Valberedning
● Om föreningens storlek och verksamhet kräver det är det bra att ha en valberedning.

Den består då av 1-3 personer, 1 är sammankallande. De väljs på årsmötet och bör
vara medlemmar med rösträtt.

● Senast 1 månad innan årsmötet ska valberedningen dela sitt förslag till
omsorgsgrupp med alla medlemmar med rösträtt.

3.2 Revisorer
● Om föreningens storlek och verksamhet kräver det ska vi ha en revisor. En minsta

gräns för detta är när föreningens intäkter överskrider 200 000 sek på ett år.
Årsmötet väljer då 1-2 revisorer.

● Revisorerna granskar föreningens räkenskaper.
● De ska löpande ta del av föreningens räkenskaper och protokoll från årsmöte och

omsorgsgrupp.
● De ska få årets samlade räkenskaper minst 1 månad innan årsmötet.
● De ska lämna över en skriftlig revisionsberättelse till omsorgsgruppen minst 14 dagar

innan årsmötet.

3.3 Omsorgsgruppen
● Består av 1 underlättare och 3-6 medlemmar, valda av årsmötet.
● Består av medlemmar från de lokala sanghorna, som har tagit emot de fem eller

fjorton medvetenhetsövningarna.
● Utser en underlättare, och om det behövs också andra roller som sekreterare och

kassör.
● Om en medlem i omsorgsgruppen avgår under sin mandatperiod kan gruppen utse

en ersättare.

3.4 Omsorgsgruppens ansvar
● Utanför årsmötet är omsorgsgruppen föreningens beslutande organ och har ansvar

för föreningen.
● Omsorgsgruppen ska inom ramen för dessa stadgar, syften, mål och värderingar

ansvara för föreningens verksamhet enligt beslut och planer.

3.5 Omsorgsgruppens möten och beslut
● Omsorgsgruppen kan fatta beslut när alla medlemmar i omsorgsgruppen bjudits in till

mötet.



● För beslut krävs att medlemmarna i omsorgsgruppen kan acceptera beslutet. I vår
tradition strävar vi efter djupt lyssnande och samförstånd.

● När omsorgsgruppen har möte ska det skrivas anteckningar.

4. Årsmöte och extra årsmöte
● Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ

4.1 Tidpunkt och inbjudan
● Omsorgsgruppen bestämmer när på året årsmötet hålls
● Omsorgsgruppen ska skicka ut inbjudan till årsmötet till alla medlemmar med

kontaktuppgifter minst 3 månader i förväg

4.2 Förslag
● Medlemmar kan skicka förslag som ska behandlas på årsmötet. De ska skickas till

omsorgsgruppen senast 2 månader innan årsmötet.
● Omsorgsgruppen kan välja att ge ett skriftlig svar på förslagen innan årsmötet.
● Medlemmar med rösträtt ska få möjlighet ta del av alla inkomna förslag senast 1

månad innan årsmötet.

4.3 Rösträtt
● De medlemmar som är förankrade i gemenskapen, praktiken och traditionen, enligt

stycke 2.2 har rätt att delta på föreningens årsmöte och rösta, om omröstning krävs.
● Reglerna för rösträtt rotar föreningen tryggt i Plum Village-traditionen, vår praktik och

gemenskap och dess praktik.

4.4 Beslut
● Beslut kräver att minst ⅔ av de närvarande deltagarna med rösträtt är överens men i

Plum Village-traditionen strävar vi efter djupt lyssnande och samförstånd snarare än
majoritetsbeslut.

4.5 Extra årsmöte
● Omsorgsgruppen kan kalla till extra årsmöte.
● Omsorgsgruppen måste kalla till extra årsmöte om en revisor eller minst 10% av

medlemmar med rösträtt vill det. Det görs med en skriftlig motivering.


