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Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund - SKY

Stadgar
§1 Definition
SKY är en rikstäckande förening för Kundaliniyogalärare enligt Yogi Bhajans undervisning och för elever som
genomgår kundaliniyogalärarutbildning. Det går också att vara stödmedlem i föreningen.
§2 Syfte och Mål
Föreningen har två huvudsyften: Det första är att samverka och stödja aktiviteter som rör kundaliniyogan i
Sverige, exempelvis yogalärarutbildningen, vit tantra, festivaler, kurser och workshops. Föreningen ska
bidra till att kunskapen om kundaliniyoga sprids och att fler människor, organisationer och företag får ökad
kunskap om att kundaliniyoga är ett bra redskap för hälsa, välbefinnande och självkännedom. Föreningens
andra syfte är att skapa en lärarorganisation som bidrar till ökat samarbete samt tillgång till SKY:s
hemsidesportal och databas. Föreningen ska fungera som en länk till internationella organisationer som
IKYTA, 3HO och KRI.
Lärarnytta:
- Ha kul! Lär känna fler lärarkollegor, stärk nätverket för att bättre nå ut med yogan.
- Slå vakt om din status som certifierad lärare.
- Ökad kompetens, lär av varandra och dela erfarenheter. Yoga skapar yoga, konkurrens är inget problem.
- Delta i och anordna utbildningar, bjuda in gästlärare. Passa på när internationella lärare deltar på
yogalärarutbildningar att boka in fler utbildningar/workshops när de är i Sverige.
- Gemensam portal och hemsida som informerar om kurser/workshops och aktuella aktiviteter från SKY och
dess medlemmar.
- Gemensam marknadsföring för att sprida kunskap om kundaliniyoga.
- Tillgång till databas med samlade erfarenheter som ger svar på vanliga frågor (FAQ för lärare).
- Gemensam produktion av material, kompendier, infoblad och översättning av böcker.
Kundnytta:
- Tillgång till information om kundaliniyoga.
- Få ökad kunskap om kundaliniyoga och den höga kvalitet som kundaliniyoga erbjuder.
- Lätt att hitta certifierade lärare, kurser och workshops i hela Sverige.
- Visa att kundaliniyoga finns i Sverige och hela världen och vilken styrka och möjligheter kundaliniyoga ger.
§3 Medlemskap
Föreningens medlemmar är utbildade, KRI-certifierade kundaliniyogalärare eller elever som genomgår
kundaliniyogalärarutbildningen. Medlemskapet beviljas av styrelsen eller av styrelsen utsedd person när
medlemsavgiften är betald. Det går också att vara stödmedlem i föreningen.
§4 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla det till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som efter påminnelse inte betalt medlemsavgiften får anses ha begärt utträde ur föreningen.
§5 Uteslutning
Föreningsmedlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala
medlemsavgift, motarbetat föreningens syfte och mål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning av annat skäl än obetald medlemsavgift får inte avgöras
förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Vid beslut om
uteslutning skall skälen redovisas.
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§6 Medlemsavgift
Storleken av föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet.
§7 Etiska regler
Medlemmar (förutom stödmedlemmar) förbinder sig att efter bästa förmåga följa Code of Ethics and
Professional Standards for Kundaliniyoga Teachers. De etiska reglerna biläggs stadgarna.
§8 Ekonomi
Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och en procentuell avgift från lärarutbildningar.
§9 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår 1 januari - 31 december.
§10 Styrelsen
Föreningens styrelse utses av årsmötet och är föreningens verkställande organ.
Styrelsen ska inom ramen för föreningens stadgar verka för föreningens framåtskridande och ta tillvara
medlemmarnas intressen, genom att verkställa av årsmötet fattade beslut.
För att ett styrelsemöte ska kunna ta beslut krävs att minst tre röstberättigade medlemmar är närvarande.
Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta föreningens
medel. Styrelsen ska förbereda årsmötet och upprätta ett förslag till verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår. Styrelsen ansvarar för att upprätta medlemsförteckning.
§11 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt minst två, högst tre,
ledamöter. Minst två, högst tre, styrelsesuppleanter utses av årsmötet.
§12 Firmateckning
Föreningens ordförande och kassör är firmatecknare var och en för sig. Styrelsen kan utse en ledamot till
för uppdraget.
§13 Revision
Årsmötet ska välja en revisor och en revisorssuppleant som ska granska styrelsens verksamhet, förvaltning
och räkenskaper. Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorn sex veckor innan årsmötet.
§14 Valberedning
Årsmötet ska välja ordförande och en ledamot till valberedningen.
Valberedningen ska i god tid innan årsmötet kontakta de ledamöter vars mandattid går ut och tillfråga
dessa om de önskar kandidera för en ny mandatperiod. De ska också aktivt leta efter kandidater till alla
vakanta poster för nästa mandatperiod, i god tid innan årsmötet.
§15 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av mars månad.
Kallelse till årsmötet ska ske minst tre veckor i förväg med e- post och inbjudan på hemsidan.
Motioner till årsmötet måste vara inkomna innan sista februari för att behandlas på årsmötet.
§16 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
- Fastställande av röstlängd för mötet.
- Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
- Fastställande av föredragningslista.
- Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Val av protokolljusterare och rösträknare.
- Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning redovisas.
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- Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret redovisas.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
- Fastställa medlemsavgifter.
- Fastställa ny verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
- Val. Valberedningen föreslår val av ledamöter och suppleanter till styrelsen på ett eller två år, så att en
kontinuitet i styrelsens arbete säkerställs.
- Föreningens ordförande för en tid av ett eller två år.
- Minst fyra, högst fem, styrelseledamöter för en tid av ett eller två år.
- Den valda styrelsen utser vilka ledamöter som ska vara vice ordförande, kassör, sekreterare respektive
ansvarig för medlemsförteckningen.
- Minst två, högst tre, styrelsesuppleanter för en tid av ett eller två år. Styrelsesuppleanterna kallas till och
har möjlighet att vara med på styrelsemöten, för att vara uppdaterade och bidra med synpunkter på
arbetet. När de deltar som ersättare för ordinarie styrelsemedlem har de rösträtt när styrelsen tar beslut.
- En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen delta.
- En ordförande och en ledamot till valberedningen för en tid av ett år.
- Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
- Övriga frågor.
- Beslut i fråga av större betydelse i verksamheten för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om det
inte finns med i kallelsen.
§17 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller en tiondel av medlemmarna begär det.
Kallelsen ska ske senast 14 dagar därefter och det extra årsmötet ska hållas inom två månader.
§18 Rättigheter och beslutsfattande
Varje medlem som deltar vid årsmötet har yttrande-, förslags- och rösträtt.
Om lika röstetal uppnås har ordförande utslagsröst.
Styrelsen har inte rösträtt vid behandling av verksamhetsberättelsen och resultat och balansräkningen för
föregående år samt frågan om styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§19 Stadgeändring
Vid förslag till stadgeändring fodras minst 2/3 majoritet av årsmötesdeltagarna för att stadgeändringen
ska antas.
§20 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande möten varav
ett ska vara årsmöte.
Vid beslut om upplösning ska beslut fattas hur föreningens tillgångar ska fördelas.
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