
 

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige 

 

 

Antroposofiska Sällskapet i Sverige 

Inbjuder till bildandet av den ideella föreningen 

 

Trialog Tankesmedja 

 
en fristående, antroposofiskt orienterad, tankesmedja 

Kulturhuset i Ytterjärna, Konferensrummet, 1 tr. 

Lördagen 15 december kl. 10.30 – 12.00 

 

Grunden för Trialog Tankesmedja ska vara tregreningens ideal om 

ett demokratiskt samhälle med ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi. 

 

 

Dagordning 

10.00 ‐ 10.30  Möjlighet till kaffe 

10.30 ‐ 11.15  Samtal med inledning av deltagare i initiativgruppen: Är Rudolf Steiners 
idéer om social tregrening aktuella idag? 

11.20 ‐ 12.00  Bildande av föreningen Trialog Tankesmedja 

 

 

 

Förslag till stadgar för Tankesmedjan Trialog finns att ladda ner från Antroposofiska Sälskapets 
hemsida 

www.antroposofi.nu 

 

 

 

Inbjudare och initiativtagare är  

 

Antroposofiska Sällskapet i Sverige 

Arbetsgruppen för tankesmedjan 

Dick Tibbling, Mats‐Ola Ohlsson, Ulrike von Schoultz, Pär Granstedt, 

Per Hallström, Annika Laurén, Rüdiger Neuschütz 

 

 

Läs mer om tankesmedjan på nästa sida. 

 



Trialog Tankesmedja 
en fristående, antroposofiskt orienterad tankesmedja 

 

Bakgrund 

En del av samhällsförändringarna under de senaste decennierna har gått i riktning mot medmänsklighet och 
mångfald och naturhänsyn. Dessa förändringar har i betydande grad hjälpts fram av de antroposofiska 
verksamheterna. För ett par årtionden sedan var waldorfskolor det enda alternativet till de offentliga 
skolorna, biodynamisk odling var den enda etablerade formen av ekologisk odling och de läkepedagogiska 
instituten stod för en stor del av nytänkandet inom vården av psykiskt funktionsnedsatta. Det finns fler 
exempel. Idag är utbudet av ekologiska produkter, privata skolor och vårdföretag mycket större och 
samtidigt ökar pressen mot konformitet från den politiska och rättsliga sfären. 

Vi upplever därmed ett ökat behov av att nå ut i den allmänna debatten med en diskussion om de kvalitéer 
som de antroposofiska koncepten står för. Det finns också initiativ utanför vår rörelse som går i samma 
riktning och har liknande idébakgrund och som vi med fördel kan samverka med. Vi menar att en fristående 
antroposofiskt orienterad tankesmedja skulle kunna vara ett bra verktyg för det här arbetet. I början av 2012 
uppdrog därför Antroposofiska Sällskapets styrelse åt en arbetsgrupp att förbereda bildandet av en sådan 
tankesmedja. Årets Mikaelimöte hade också temat ”Att smida tankar”. 

 

Vi vill nu inbjuda Er till att var med och bilda den fristående Tankesmedjan Trialog. 

Nu inbjuder Antroposofiska Sällskapet till bildandet av den ideella föreningen Tankesmedjan Trialog. 
Tankesmedjan skall vara ett forum för kreativt arbete kring existentiella frågor, ekologi och livskvalitet samt 
arbeta utifrån tregreningens ideal om en demokratisk rättsstat, ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi. 

Avsikten är att den 15 dec 2012 anta stadgar och tillsätta en interimsstyrelse som skall leda verksamheten 
fram till det första ordinarie årsmötet, förslagsvis i maj 2013.  Interimsstyrelsen ansvarar för uppstarten av 
tankesmedjan, planering av verksamheten och för genomförandet av den verksamhet som skall bedrivas från 
januari 2013. 

 

Syftet med tankesmedjan kan sammanfattas så här 

‐ Stärka möjligheterna att nå ut med ett tregreningsperspektiv i en bredare samhälls‐ idé‐ och 
kulturdebatt. 

‐ Främja samverkan mellan aktörer och intressenter som arbetar med inspiration från den 
antroposofiska impulsen, eller som arbetar utifrån likartade grundläggande värderingar. 

‐ Erbjuda antroposofiskt inspirerade verksamheter en plattform för aktiviteter som kan stärka 
samverkan och idéutveckling för att fördjupa förståelsen för deras arbete och uppgifter internt och 
externt.  

 

Organisationsform 

Tankesmedjan kommer att bedrivas som en ideell förening för juridiska personer. Intresserade personer 
inbjuds att bli medlemmar i föreningens Rådskrets. Rådskretsen och INSAM (en samrådskrets för 
antroposofiska riksorganisationer) skall vara referensgrupper för tankesmedjans arbete. 

Det praktiska arbetet kommer att bedrivas och finansieras i projektform, där medlemmarna väljer vilka 
projekt de vill medverka till. En viss grundverksamhet kan täckas av medlemsavgifter och gåvor. 

 

Aktuella och påtänkta projekt 

Kreativ mångfald inom vård, skola och omsorg 
Lokalt arbete för Global uthållighet 
Kretsloppssamhälle och Ansvarstagande Ekonomi 
Antroposofiskt inspirerad verksamhet – vad betyder det? 
Antroposofi och humanism 
Antroposofisk och jämförande kunskapsteori.  



Stadgar för Tankesmedjan Trialog 
 
1. Namn 
Föreningens namn är Tankesmedjan Trialog 
 
2. Ändamål 
Föreningens ändamål är att erbjuda ett forum för idéutveckling och samtal om samhälle, vetenskap 
och kultur utifrån en tregrenad samhällsanalys (demokratiskt samhälle, fritt kulturliv, solidarisk 
ekonomi) inspirerad av antroposofisk filosofi. 
 
3. Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Södertälje kommun i Stockholms län. 
 
4. Verksamhetsår 
Föreningen verksamhetsår är kalenderår. 
 
5. Medlem 
Varje verksamhet eller organisation som är juridisk person och som anser föreningens ändamål 
berättigat kan bli medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap handläggs och beslutas av 
styrelsen. 
 
6. Rådskrets 
Person som anser föreningens ändamål berättigat kan bli medlem i föreningens rådskrets. 
Rådskretsens uppgift är att vara referensgrupp till styrelsen. Föreningens rådskrets är tillika medlem i 
föreningen. Rådskretsens medlemmar kallas till alla föreningsstämmor. Rådskretsen utser inom sig 
ordförande och sekreterare. 
 
7. Medlemsavgift 
Föreningsmedlem ska betala de avgifter som årligen fastställs av föreningsstämman. 
 
8. Föreningsstämma 
Föreningen håller sin ordinarie årsstämma under tiden 1 mars – 30 april, på plats som styrelsen 
bestämmer. 
Datum för årsstämman ska meddelas medlemmarna senast 31 dec kalenderåret före årsstämman. 
Motioner till årsstämman ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman. 
Kallelse till årsstämma ska tillsändas medlemmarna senast tre veckor före stämman och innehålla 
dagordning, redovisningshandlingar, inkomna motioner, styrelsens förslag och valberedningens 
förslag. 

 
Stående punkter på dagordningen vid alla föreningsstämmor: 

1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare 
2. Stämmans stadgeenliga utlysning 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Fastställande av dagordning 
5. Behandling av inkomna motioner samt förslag från styrelsen 
6. Övriga frågor 

 
På årsstämma ska också följande punkter behandlas: 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 



8. Revisionsberättelser för det gångna verksamhetsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Styrelsens verksamhetsplan och budget 
11. Medlemsavgift för innevarande verksamhetsår 
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år 
13. Val övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år 
14. Val av revisor och suppleant 
15. Val av internrevisor och suppleant 
16. Val av valberedning 

 
Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 
1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska 
framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att stämman ska behandla. På extra 
föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 
Kallelse till extra föreningsstämma ska tillsändas medlemmarna senast tre veckor före stämman och 
innehålla dagordning med de ärenden som ska behandlas. 
 
9. Beslut, omröstning och beslutsmässighet 
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat framgår av dessa stadgar. 
Medlem får lämna fullmakt till annan medlem att företräda den förstnämnde vid stämman. Medlem får 
dock företräda högst en annan medlem. 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). 
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Vid 
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom 
lottning. 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är 
ansvarig, inte heller vid val av revisor. 
Stämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 
stämman. 
 
10. Valberedning 
Valberedningen väljs av årsstämman och ska bestå av tre ledamöter, som väljs för ett år i taget, dock 
som längst tre år i följd. Valberedningens uppdrag är att till årsstämman redovisa inkomna förslag på 
medlemmar som står till förfogande till styrelse, internrevisor och valberedning samt att lämna förslag 
på val av styrelseledamöter, internrevisor och valberedning. 
 
11. Styrelse 
Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare och kassör. 

 
12. Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa 
av årsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper 
samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen ska upprätta en 
intern arbetsordning. Styrelsen ska regelbundet rapportera till medlemmarna om sin verksamhet. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter 
begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val 
genom lottning. 
Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 



 
 
13. Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta. 
 
14. Uteslutning 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala 
beslutade avgifter, uppenbarligen skadat föreningens intressen eller enligt styrelsens uppfattning 
aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål.  
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått del av de omständigheter som föranlett 
att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att 
yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för 
uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet. 
 
15. Ändring av stadgar 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma. Förslag till ändring av stadgarna får 
ges såväl av medlem som av styrelsen. Förslag till stadgeändring ska presenteras i kallelsen. 
 
16. Upplösning 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsstämma med minst 2/3 av antalet röstberättigade 
medlemmar i föreningen. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar disponeras enligt 
årssstämmans beslut. 
 
 

 
Stadgarna fastställdes den 
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