
 

KALLELSE TILL 

 
Antroposofiska Sällskapets höstmöte 19 november 2011 
Kl 1016 i Kulturhuset, Järna 
 
 

   Kära medlemmar! 

Enligt våra nya stadgar ska föreningen anordna 2 ordinarie medlemsmöten varje år. Förutom vårt årsmöte ska 
vi också arrangera ett Höstmöte, där vi ska behandla vår verksamhetsplan, budget och medlemsavgiften för 
kommande verksamhetsår. Vi ska nu för första gången genomföra detta och styrelsen inbjuder härmed medlem-
marna till ett livfullt och aktivt deltagande. 

Vårt möte infaller vid den tiden på året då man i olika sammanhang firar S:t Martin som 
handlar om broderlighet och medkänsla. I den medeltida legenden berättas om riddaren 
Martinus som delade sin mantel med en tiggare. Senare på natten hade han en upplevelse 
av att det var Kristus som han givit manteln till. Under förmiddagen vill vi behandla denna 
tematik ur tre aspekter som alla innebär att träda ut ur det egna" jaget" och förbinda sig 
med sina medmänniskor. Detta kan ge inspiration till inriktningen av verksamhetsplanen 
för Antroposofiska Sällskapet, som skall behandlas på eftermiddagen tillsammans med 
budgetfrågor. 

Styrelsen önskar er varmt välkomna! 
 

Mats-Ola Ohlsson – Dick Tibbling – Göran Nilo 
DAGORDNING   
OBS! Förmiddagens program är öppet för alla intresserade, alltså även för ickemedlemmar. 
 
10.00 – 11.00   "Att förstå hur andra tänker, uppleva vad andra känner och 
    att handla utifrån andras behov." Tre olika inlägg.                                 
    Framställningarna inramas med musik. 

11.00 – 12.30  Samtal i grupper till temat:                     
  Vilka aktiviteter kan Antroposofiska Sällskapet genomföra som betyder 
  att vi ”förstår hur andra tänker” – ”känner hur andra känner” – ”gör nå
  got för andra”.  

12.30                    
LUNCH – Ungdomsorganisationen Youth Reaching Out kommer att servera en härlig bangladeshisk 
lunch med bl a traditionell linsgryta (dal) och ris. Alla intäkter går oavkortat till Jenniferskolan, en 
waldorfinspirerad skola i Dhaka, Bangladesh, där barn från slummen får möjlighet till en bra utbild-
ning utan kostnad. Vi kommer även att visa en fotoutställning från Jenniferskolan. Läs gärna mer om 
projektet på Föreningen Sofias hemsida eller www.YouthReachingOut.se Plats: Robygge matsal. 
Pris: 100 kr eller mer. Överskottet från lunchen går oavkortat till detta angelägna initiativ.  
För planeringen av lunchen är det viktigt att ni anmäler er helst före 14 november. Adress nedan. 

13.30 – 15.00 Arbete med verksamhetsplanen under Per-Erik Jonssons ledning. 
 Aktiviteter samtalsgrupperna arbetat fram kan flyta in i denna process.  

15.00 – 16.00  Budgetarbete och medlemsavgiften för 2012. Dessutom presenterar styrel 
  sen sitt redigeringsförslag av 3 paragrafer i stadgarna – en uppgift som utde
  lades på årsmötet och som stadgegruppen har bearbetat tillsammans med  
  styrelsen. Ni hittar styrelsens förslag till stadgerevideringen på baksidan av denna kallelse. 
  Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

  Mötet avslutas. 

Anmälan till: kontakt@antroposofi.nu, 08-554 302 20. 



Utdrag ur de nya stadgarna 
med ändringsförslag/tillägg (kursiverat) 
 

 

 

I paragraf 4 och 5 har vi gjort tillägg och i 11 har vi gjort en ändring. 

 

4. Ändamål  

Sällskapet har som ändamål att vara en social mötesplats för människor med intresse för an-
troposofi och att befrämja forskning på det andliga området.  

Sällskapet har också till uppgift att främja utbildning samt nordiskt och internationellt samar-
bete och att vårda relationen till det Allmänna Antroposofiska Sällskapet i Dornach. Hit hör 
att på ett solidariskt sätt bidra till finansieringen av Goetheanum som ett centrum för Fria 
Högskolan för Antroposofi.  

Fria Högskolan för Antroposofi är ett fristående organ inom Sällskapet.  

Vägledande för Sällskapet är vad som på initiativ av Rudolf Steiner kom till uttryck vid ny-
grundandet av Antroposofiska Sällskapet julen 1923 i Dornach, se bl.a. dess ursprungsstadgar 
som nu kallas ”Principerna”.  

 

5. Medlemskap  

Medlem i Sällskapet kan var och en bli som ser något berättigat i en sådan institution som den 
Fria Högskolan för Antroposofi med centrum vid Goetheanum i Dornach. Ansökan om med-
lemskap görs skriftligen och lämnas till sekretariatet. Varje medlem betalar en årlig avgift till 
Antroposofiska Sällskapet i Sverige. Medlem i sällskapet blir samtidigt medlem i Allmänna 
Antroposofiska Sällskapet. 

 

11. Generalsekreteraren  

Generalsekreteraren ska sköta förbindelsen mellan medlemmarna, andra landssällskap och det 
Allmänna Antroposofiska Sällskapet i Dornach. Generalsekreteraren, som ska vara bekräftad 
av styrelsen för Allmänna Antroposofiska Sällskapet, utses av medlemmarna vid årsmötet. 
Generalsekreteraren utses för en period av tre år. Omval kan ske två tre gånger i följd.  

 

 


