Stadgar - föreningen Yeshin Norbu
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Yeshin Norbu
§ 2 Föreningens adress
Yeshin Norbu
Birger Jarlsgatan 131 B
113 56 Stockholm
§ 3 Föreningens samarbete med FPMT
Yeshin Norbu är en ideell förening som erbjuder undervisning inom sekulär mindfulness och
medkänsla, kroppsmedvetenhet samt buddhism. Föreningen grundades 2017 och är ansluten till The
Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT) Inc, hädanefter refererat till som
“FPMT”. FPMT är grundat 1975 av Lama Thubten Yeshe och Lama Zopa Rinpoche. Båda FPMT och
Yeshin Norbu tillhör Gelugpa-traditionen inom tibetansk buddhism och följer därmed Lama Tsong
Khapas lära. Yeshin Norbu har ett avtal med FPMT. Avtalet tillåter Yeshin Norbu att kalla sig ett
FPMT-center, så länge det finns ett gemensamt avtal mellan dessa två.
§ 4 Föreningens spirituella inspirationskälla
Den spirituella inspirationskällan för buddhism på Yeshin Norbu och för FPMT är Lama Zopa
Rinpoche. Föreningens spirituella inspirationskälla har högsta auktoritet gällande vägledning av
buddhism på Yeshin Norbu, men har inget rättsligt eller ekonomiskt ansvar för föreningen och kan
inte heller äga centret.
§ 5 Yeshin Norbus ändamål
Yeshin Norbus ändamål är att gynna alla levande varelser genom att sprida kunskap om sekulär
mindfulness och medkänsla, kroppsmedvetenhet samt buddhism i sina olika aspekter, inklusive dess
filosofi, religion, psykologi och medicin; i enlighet med buddhismens föreskrifter och lärdomar som
utgivits av föreningens spirituella inspirationskälla.
Yeshin Norbu följer FPMT:s policy och riktlinjer, så länge dessa är i linje med svensk lag.
Yeshin Norbu har som mål att:
a. Anordna meditation, föreläsningar, kurser, studiecirklar, retreats och pujas.
b. Erbjuda undervisning inom sekulär mindfulness och medkänsla, kroppsmedvetenhet och
buddhism.
c. Förebygga och motverka stress och psykisk ohälsa i samhället.
d. Följa de fem reglerna för centret som är följande:
1. att inte döda;
2. att inte stjäla;
3. att inte ljuga;
4. att undvika skadligt sexuellt beteende; och
5. att undvika att använda alkohol, narkotika eller rökning.
Och att i alla aktiviteter främja syftet med ett FPMT-Center.

§ 6 Krav på medlemmar
Medlemskap är öppet för personer som godtar föreningens syfte och betalar en årlig medlemsavgift.
Antagning kan vägras när särskilda omständigheter råder. Detta beslut fattas av styrelsen med enkel
majoritet.
Den årliga medlemsavgiften bestäms vid årsstämman. Medlemmar registreras i en medlemsdatabas
med namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter.
§ 6.1 Medlemmar äger rätt att rösta på årliga föreningsstämmor.
§ 6.2 Medlemskap gäller på årlig basis. Avslutandet av ett medlemskap görs genom hemsidan eller i
kommunikation med föreningens styrelse.
§ 6.3 Alla medlemmar tas upp på en sändningslista. Medlemmar kan tas bort från listan med
omedelbar verkan genom att vända sig till centret.
§ 6.4 Medlemmar som inte kan betala inträde till evenemang, kurser eller retreats kan be om att få
tillgång till dessa gratis, eller till lägre pris.
§ 7 Årsstämma
§ 7.1 Årsstämma hålls varje år före den 1 maj. Inbjudan till mötet ska skickas till medlemmar minst 14
dagar i förväg. Alla registrerade medlemmar kallas till årsstämma genom mejl som också ska ange
den preliminära dagordningen för mötet.
Dagordning för en ordinarie årsstämma är:
● Motivation och tillflykt
● Val av ordförande och sekreterare
● Styrelsens årsredovisning
● Presentation av granskade och godkända bokslut för föregående år, för godkännande
● Presentation av budgeten för innevarande år
● Förslag/motioner från styrelsen och medlemmar
● Val av styrelse
● Val av revisor
● Fastställande av medlemsavgiften
● Övriga frågor
● Tillägnan
§ 7.2 En extra stämma kan sammankallas av styrelsen. Anmälan ska innehålla tid, plats och
föreslagen dagordning. Likt årsstämman skall denna inbjudan ske minst 14 dagar i förväg. Vid
omröstning har varje medlem en röst. Är en medlem förhindrad att komma, kan hen rösta genom
ombud. Ombudet ska ha en fullmakt från den berörda medlemmen och medlemmen kan bara
representera sig själv och den andra medlemmen (som har lämnat fullmakt till hen).
§ 7.3 Förslag till ändring av föreningsstadgarna eller upplösning av föreningen kan endast göras vid
en årsstämma. Beslut om ändring av stadgarna fattas med en enkel majoritet av de närvarande,

medan en förändring som påverkar avtalet med FPMT ska fattas av minst två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna.
§ 7.4 Föreslagna ändringar av dessa stadgar ska lämnas in skriftligen till styrelseledamöterna minst
en månad före Yeshin Norbus årsmöte. Om en majoritet av medlemmarna ger sitt medgivande, antas
stadgeändringen. Se § 7.3 angående majoritetskrav om föreslagen stadgeändring avser avtalet med
FPMT.
Vidare ska varje ändring av nedan paragrafer godkännas av FPMT:
§ 3, § 6, §7, §7,1, § 7.2, § 7.3, § 7.4, § 8, § 8.1, § 8.2, § 8.4, § 8.5, § 8.6, § 8.7, § 8.9, § 8.10.§ 9
Utan detta godkännande anses ändringsförslaget ogiltigt.
§ 8 Styrelsen och ledningen
Föreningen leds av styrelsen
§ 8.1 Styrelsen ansvarar för att genomföra de åtgärder som beskrivs i § 5 och styrelsen har det
övergripande ansvaret för Yeshin Norbus. Detta gäller särskilt den långsiktiga
verksamhetsplaneringen, finansiering, utveckling, strategi och vision samt uppföljning av FPMT:s
policy och riktlinjer. Mellan medlemsstämmorna är styrelsen det högsta beslutandeorganet och har
den högsta beslutanderätten. Styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen får bjuda in andra som
följer riktlinjerna angivna i § 5, att delta.
§ 8.2 Centrets chef ansvarar för den dagliga verksamheten tillsammans med ledningsgruppen, guidat
av de allmänna riktlinjer som fastställs av styrelsen. Ledningsgruppen kan också ta beslut i enlighet
med styrelsens beslut. Styrelsen utser ledamöter i ledningsgruppen. Medlemmar i styrelsen och i
ledningsgrupper måste underteckna och följa FPMT:s etiska riktlinjer.
§ 8.3 Centrets chef måste vara medlem i styrelsen och i ledningsgruppen. Centrets chef är ansvarig
för att styrelsens beslut framförs till och genomförs av ledningsgruppen. Centrets chef och styrelsen
har det övergripande ansvaret för att föreningen fungerar i enlighet med FPMT:s policy. Alla beslut
fattas demokratiskt av centrets chef och resten av styrelsen. Detta innebär att styrelsen med enkel
majoritet har den högsta beslutanderätten.
§ 8.4 Centrets spirituella programkoordinator (SPC) är ansvarig för att utforma centrets spirituella
program enligt rekommendationer från FPMT. Om SPC inte följer de värden och riktlinjer som anges
av FPMT kan SPC att tvingas avgå.
§ 8.5 Kandidater till chefsposten för centret och som SPC utses av styrelsen, efter inrådan från FPMT.
Centrets chef och SPC bör följa Yeshin Norbus ändamål, vara nära kopplade till FPMT:s spirituella
inspirationskälla samt vara bekant med och följa FPMT:s policy och riktlinjer. Positionen och
uppgifterna hos centrets chef och SPC kan delas av flera personer om det godkänts av styrelsen och
FPMT.
§ 8.6 Styrelsen består av minst fem ledamöter, inklusive centrets chef och SPC. Ledamöter och
eventuella suppleanter väljs vid årsstämman för en ettårsperiod. Två styrelseledamöter utses av
FPMT för en tvåårsperiod. Omval kan ske.

§ 8.7 Förslag till styrelsekandidater skall anmälas till styrelsen senast 5 dagar före årsstämman.
Föreslagna kandidater ska vara medlemmar i föreningen och godkänna föreningens ändamål, som
beskrivs i § 5, samt uppfylla de kraven för ledamöter angivna i FPMT:s policy och riktlinjer. Bland
kandidaterna väljs de som vid årsstämman får flest röster. Suppleanter kallas in om en
styrelseledamot lämnar styrelsen.
§ 8.8 Vid val av styrelse har var och en av de närvarande föreningsmedlemmarna en röst för varje
post som skall tillsättas i styrelsen. Valsedlar som inte ifyllts korrekt är ogiltiga.
§ 8.9 Styrelsen utser vid dess första möte efter årsstämman en ordförande, en sekreterare och en
revisor.
§ 8.10 Styrelsemedlemmar måste känna till föreningens stadgar, avtalet med FPMT samt följa FPMT:s
etiska policy och riktlinjer. Styrelsearbetet är obetalt, baserad på frivilligt arbete.
§ 9 Ekonomi och redovisning
Föreningens ekonomi är beroende av inkomster från avgifter från medlemskap, kurser,
undervisningar, insamlingar, gåvor och donationer. Föreningens ekonomi konsolideras från 01/01 till
31/12. Innan de finansiella rapporterna lämnas till styrelsen måste revisorerna godkänt dem.
Revisorn kan ersättas av en medlem om föreningens ekonomi inte tillåter en extern revisor.
§ 10 Projekt
Yeshin Norbu är en ideell och allmännyttig förening med olika sociala projekt. De relaterade
projekten bör också följa FPMT:s riktlinjer och policies.
§ 11 Firmatecknare och ansvar
Yeshin Norbu representeras av centrets chef eller styrelsens ordförande. Endast de kan agera som
firmatecknare å föreningens vägnar. Styrelsen kan dock i vissa specifika fall och under en avgränsad
tidsperiod tillåta andra personer att agera som firmatecknare.
FPMT och Yeshin Norbus styrelseledamöter kan inte hållas personligt ansvariga för Yeshin Norbus
förehavanden.
§ 12 Upplösning av Yeshin Norbu
Fören upplösning av Yeshin Norbu krävs beslut av ett årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till FPMT.
Stadgarna antogs vid ett konstituerande möte den 2017-11-02 och godkändes den 30 maj 2022.

