
Stadgar för Teosofiska Samfundet i Sverige 
 
§ 1 Namn och ursprung 
 

Teosofiska Samfundet i Sverige, bildat år 1895, är en sektion av och oavskiljbar 

från det internationella samfundet The Theosophical Society, (härefter kallat det 

internationella samfundet) som stiftades i New York den 17 november 1875 och 

som registrerades i Madras, Indien, den 3 april 1905 samt har sitt permanenta 

huvudkvarter i Adyar, Madras, Indien. 

 
§ 2 Stadgar 
 

Svenska sektionens syfte, verksamhet och organisation bedrivs enligt dessa stadgar 

som antogs på årsmöte den 23 maj 1998. Stadgarna skall stå i överensstämmelse 

med det internationella samfundets stadgar och vara godkända av dess president. 

(Härefter kallad Presidenten). Om vid något tillfälle det internationella samfundets 

stadgar ändras och den svenska sektionens stadgar därigenom inte längre står i 

överensstämmelse med det internationella samfundets stadgar, upphör de svenska 

stadgarna att gälla i berörd del tills de ändrats i överensstämmelse med det 

internationella samfundets stadgar. 

 

 Det internationella samfundets stadgar gäller i varje fråga som inte berörs i de 

svenska stadgarna. 

 

SYFTE 
 
§ 3 Ändamål 
 

Svenska sektionen skall främja och administrera den teosofiska verksamheten som 

sammanfattas i följande tre syften: 

 

1. Att bilda en kärna av mänsklighetens allmänna broderskap utan åtskillnad med     

    avseende på ras, trosbekännelse, kön, samhällsställning eller hudfärg.  

2. Att uppmuntra jämförande studier i religion, filosofi och vetenskap.  

3. Att utforska oförklarade naturlagar och människans latenta krafter. 

 

VERKSAMHET 
 
§ 4 Sektionens verksamhet 
 

Svenska sektionen skall efter bästa förmåga söka praktisera uttalade syften genom 

bl.a. följande verksamhetsformer: 

- upprätthålla ett sektionens huvudkvarter för administrativ ledning, 

  expedition och information 

- driva ett centralt bibliotek 

- framställa och sprida publikationer av olika slag (böcker, tidskrifter 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

och broschyrer) 
- medverka till och stödja gruppernas/logernas föredrags- och     

studieverksamhet 
- genomföra seminarier, sommarveckor etc. 
- föra ut teosofi på lämpligt sätt till allmänhet och massmedia 
- upprätthålla nordiska och andra internationella teosofiska kontakter 

samt stödja  
- internationella centra genom aktioner och ekonomiska bidrag 
- samarbeta med likasinnade organisationer och enskilda utanför 

medlemskretsen   
- med beaktande av Teosofiska Samfundets självständighet 
- arrangera sektionens årsmöte och där redovisa och diskutera 

verksamheten 
 
Verksamheten bör balanseras med avseende på 
* inhemskt och utländskt 
* nyskapande, traditionella och summerande aktiviteter 
* handling, intellekt och känsla/intuition. 
 
 

§5 Medlemsverksamhet 
 

För den som sympatiserar med samfundets tre syften och blir medlem är 
det naturligt att efter bästa förmåga och egna förutsättningar söka 
praktisera och levandegöra samfundets tre syften i sitt dagliga liv och 
betänka den innebörd som ligger i ordet teosofi - gudomlig visdom - och 
söka handla i enlighet därmed. 
 
§ 6 Samfundets neutralitet 
 

Teosofiska Samfundet tar inte ställning i värderingsfrågor av exempelvis 
religiös eller politisk art. Enskilda medlemmar har inte rätt att göra för 
samfundet bindande uttolkningar av teosofin frånsett att återge samfundets 
tre syften. 
 
 I offentliga sammanhang och i samfundets publikationer bör, när så kan 
ske utan att det stör framställningen i övrigt, samfundets syften anges, och 
anföras att de enskilda artikelförfattarna och föredragshållarna, ej 
Teosofiska Samfundet, ansvarar för framlagda meningar. 
 
 Ovanstående hindrar inte medlemmar att som enskilda personer ta 
ställning, i politiska, religiösa och andra frågor, men då utan att åberopa 
Teosofiska Samfundet. Snarare bör varje medlem efter egen förmåga göra 
bl.a. samhälleliga insatser mot bakgrund av sin egen livssyn. 
 

ORGANISATION 
 
§7 Medlemskap 
 

Medlemskap i Teosofiska Samfundet står öppet för alla oberoende av ras, 
tro, kön, samhällsställning eller hudfärg. 
 
 Minimiåldern för inträde är 10 år, före 18 års ålder fordras målsmans 
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medgivande, rösträtt erhålles vid 18 års ålder. 
 
Medlem kan vara fristående eller tillhöra grupp/loge. 
 
Medlemsansökan med personuppgifter ställs till ordföranden i den 
grupp/loge man önskar tillhöra eller, beträffande fristående medlemskap, 
till generalsekreteraren som utfärdar medlemsdiplom. 
 
Medlemsdiplom skall vara undertecknat av Presidenten, varifrån diplomet 
erhåller sin giltighet, och av generalsekreteraren. 
 
Medlem erhåller sektionens stadgar, periodiska tidskrifter och övriga 
cirkulär utan särskild kostnad och har rätt att kostnadsfritt låna böcker från 
sektionens bibliotek. 
 
 Sektionsstyrelsen kan, om den finner skäl härtill, återkalla en medlems 
medlemsdiplom. Om så sker, skall medlemmen ifråga samtidigt 
underrättas om att den äger rätt att, inom tre månader från det 
meddelandet erhållits, vädja till Presidenten om prövning av 
återkallandebeslutet. 
 
 Medlem erlägger, direkt eller via grupp/loge, sektionens årsavgift, vilken 
under särskilda omständigheter kan reduceras efter beslut av 
sektionsstyrelsen. Av inkomna medlemsavgifter erlägger sektionsstyrelsen 
15% till det internationella samfundet att betalas före den 1 mars året efter 
inkomståret och 7,5 % till European Theosophical Society, Federation of 
National Societies, före den 1 maj året efter inkomståret. 
 
 Medlem som under 5 år varit medlem i sektionen och under denna tid 
fullgjort sina skyldigheter mot samfundet kan efter ansökan till 
sektionsstyrelsen beviljas ständigt medlemskap och betala den av årsmötet 
fastställda avgiften för ständigt medlemskap. Sådan avgift återbetalas ej. 
 
 Medlemskap upphör antingen på medlems begäran eller då medlem ej 
fullgjort sina skyldigheter de senaste 24 månaderna. 
 

§ 8 Grupper/loger 
 
För att stärka det teosofiska arbetet på olika orter är medlemmarna i regel 
sammanslutna i grupper/loger.  
 
 Minst sju medlemmar kan bilda en grupp/loge. Man utarbetar egna 
arbetsformer och skickar stadgeförslag tillsammans med särskild 
ansökningsblankett till generalsekreteraren. Stadgarna skall för att bli 
giltiga vara godkända av sektionsstyrelsen. Styrelsen får vägra 
godkännande endast om stadgarna är oförenliga med sektionens eller 
internationella samfundets stadgar. 
 
Generalsekreteraren sänder ansökan vidare till det internationella 
huvudkvarteret i Adyar. Logen erhåller ett logediplom undertecknat av 
Presidenten, varifrån diplomet erhåller sin giltighet. 
 
Valbar till grupp/loge-ordförande eller styrelsemedlem i gruppen/logen är 
den som utan uppehåll varit medlem av sektionen och fullgjort sina 
skyldigheter under minst tjugofyra månader i följd närmast före det aktuella 
valet. I fråga om en nybildad grupp/loge eller under speciella 
omständigheter i övrigt kan sektionsstyrelsen göra undantag från denna 
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bestämmelse. 
 
Rösträtt för val till styrelse för grupp/loge och i andra gruppens/logens 
angelägenheter tillkommer sådan medlem av gruppen/logen, som utan 
uppehåll varit medlem och fullgjort sina skyldigheter under minst tjugofyra 
månader närmast före det aktuella val- resp. röstningstillfället. Under 
speciella omständigheter kan sektionsstyrelsen göra undantag från denna 
regel. 
 
 Fullt medlemskap i loge (innefattande bl.a. rösträtt som berör sektionens 
eller internationella samfundets angelägenheter) kan inte innehas i mer än 
en loge. 
 
 Sekundärt medlemskap i annan loge innefattar inte i ovanstående stycke 
nämnda rösträtt. I fall av sekundärt medlemskap skall följande iakttagas (a) 
Vid grundande av ny loge skall varje grundande medlem inneha fullt 
medlemskap endast i den nya logen; (b) Vid omröstning inom sektionen 
eller i internationella sammanhang samt vid beräkning av sektionens 
medlemsantal skall endast fullt medlemskap beaktas. 
 
Grupp/loge skall till generalsekreteraren avlämna årsrapport senast 14 
dagar före årsmötet. 
 
 Grupp/loge kan inte upplösas utan att sektionsstyrelsen ger sitt 
medgivande härtill. 
 
Sektionsstyrelsen kan, om den finner skäl härtill, återkalla en grupps/loges 
diplom Om så sker skall gruppen/logen samtidigt underrättas om att den 
äger rätt att, inom tre månader från det meddelandet om återkallandet 
erhållits, vädja till Presidenten om prövning av återkallandebeslutet. 
 
Om en grupp/loge inom sektionen upplöses eller får sitt logebrev indraget, 
skall dess samtliga tillgångar och ägodelar tillfalla svenska sektionen i 
enlighet med internationella samfundets stadgar. 
 
§ 9 Sektionen 
 

Svenska sektionen är samordnande enhet för verksamheten (§§ 4-6) inom 
landet. Dess generalsekreterare är förbindelselänk till huvudkvarteret i 
Adyar. 
 
Sektionens högsta beslutande organ är årsmötet (§§ 15-21). 
 
Sektionsstyrelsen (§§ 11-14) är verkställande organ för årsmötet och 
svarar för ledning av sektionens verksamhet mellan årsmötena. 
 
Styrelsen har sitt huvudkvarter i Stockholm. 
 
 Om antalet medlemmar i sektionen vid någon tidpunkt understiger sjuttio 
och antalet grupper/loger understiger fem, kan Presidenten, efter egen 
bedömning, återkalla sektionens charter. Om under sådana om-
ständigheter sektionens charter inte återkallats, skall dock sektionens ge-
neralsekreterares rösträtt i General Council upphöra tills dess sektionen 
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återvunnit den angivna numeriska styrkan. 
 
Om sektionens charter återkallats eller om sektionen upplöses (§ 19) skall 
dess av Presidenten utfärdade charter genom detta förhållande förlora sin 
giltighet, och all egendom, fast och lös, inklusive charter, diplom, sigill, 
arkiv och andra dokument som tillhör sektionen eller är i dess vård övergå 
till ovan i § 1 angivna The Theosophical Society och överlämnas till 
Presidenten eller den som av denna utsetts att å hans/hennes vägnar 
mottaga dem, alternativt att all nämnd egendom skall övergå till en lokal 
stiftelse utsedd av den internationella Presidenten; i båda fallen skall de 
föreskrifter som finns i § 44 av stadgarna för internationella samfundet 
tillämpas. 
 
§10 Verksamhetsår. Revision. Internationella rapporter. 
 

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår skall sammanfalla med 
kalenderår. 
 
Sektionens räkenskaper och dess tillgångar ska granskas av två revisorer, 
varav en skall ha goda kunskaper i ekonomiska frågor. Dessa avger 
gemensam revisionsberättelse. I revisionsberättelsen skall kontrollen av 
tillgångarna nämnas särskilt. En revisorssuppleant skall finnas. 
 
Generalsekreteraren skall årligen, senast den första november, till 
Presidenten överlämna rapport över årets verksamhet, statistik över antalet 
medlemmar och grupper/loger samt redovisning av senaste räkenskapsårs 
reviderade räkenskaper, samtliga rapporter i engelsk översättning. 
 
Generalsekreteraren skall också årligen, senast den l juni, till European 
Theosophical Society, Federation of National Societies, överlämna rapport 
över årets verksamhet i engelsk översättning. 
 
STYRELSE 
 
§11 Sammansättning 
 

Styrelsen består av svenska sektionens generalsekreterare (ordförande) 
och ytterligare sex ordinarie ledamöter samt extra ledamöter vilka är 
suppleanter. 
 
 Valbar till generalsekreterare och ordinarie ledamöter är personer som 
utan uppehåll varit medlemmar av sektionen och fullgjort sina skyldigheter 
under minst trettiosex månader närmast före det aktuella valet. Under 
särskilda omständigheter kan sektionsstyrelsen göra undantag från denna 
bestämmelse. 
 
Generalsekreteraren skall vara bosatt i Sverige och inte utan 
sektionsstyrelsens medgivande vistas utomlands för längre tid än tre 
månader under ett år. 
 
De extra ledamöterna består av representanter från varje grupp/loge och 
intar frånvarande ledamots plats genom lottning mellan sig. 
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Generalsekreteraren väljes för en tid av två år. Övriga ordinarie ledamöter väljes 

för en tid av fyra år, halva antalet vartannat år. 

 

Högst tre mandatperioder bör innehas i följd. 
 
Styrelsen konstituerar sig genom att inom sig välja vice ordförande samt 
inom eller utom sig protokollssekreterare, kassör samt redaktör (-er) för 
sektionens periodiska tidskrift (-er). 
 
Styrelsen har rätt att vid behov adjungera ytterligare personer samt att 
tillsätta erforderliga kommittéer och arbetsgrupper. 
 
Styrelseval skall äga rum under senare delen av varje år med jämnt årtal. 
 
Styrelseval skall genomföras av sittande styrelse medelst poströstning och 
avslutas före den 1 december så att den nya styrelsen kan tillträda vid 
årsskiftet. 
 

§ 12 Styrelseval 
 
Valberedningen framlägger förslag till ny styrelse senast 1 september det 
år val ska äga rum. Förslaget, som bör innehålla fler kandidater än antalet 
platser, tillställes medlemmarna senast 1 oktober med möjlighet för dem att 
skriftligt göra egna nomineringar senast den 31 oktober, poststämpelns 
datum gäller. 
 
 Medlem som fyllt 18 år och som utan uppehåll varit medlem av sektionen 
och fullgjort sina skyldigheter under minst tjugofyra månader närmast före 
styrelsevalet har rösträtt i valet. Under speciella omständigheter kan 
styrelsen göra undantag från denna regel. 
 
 För rösträtt vid årsmöte och vid val av President för internationella 
samfundet gäller samma regler som i närmast föregående stycke. 
 
§ 13 Sammanträden 
 

Styrelsen sammanträder minst en gång per termin. Kallelse utfärdas 
senast 14 dagar i förväg. 
 
Föredragningslista utsänds senast fem dagar före mötet. 
 
Protokoll utsändes i avskrift till samtliga ledamöter och suppleanter, dock 
senast fem dagar före nästa möte. 
 
§ 14 Beslut 
 

Styrelsen är beslutsmässig (se även § 9) då minst fyra ledamöter är närvarande. 

 

Styrelseledamot får i särskild fråga rösta genom fullmakt. 
 
Suppleanter har närvaro- och yttranderätt men rösträtt endast då de intagit 
ordinarie ledamots plats. Adjungerad ledamot har inte rösträtt. 
 
 Då ordförande finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig 
omröstning eller per telefon. På så sätt fattat beslut anmäls och 
protokollföres på nästkommande styrelsesammanträde. 
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Styrelsen har rätt att delegera sin beslutsrätt i särskilt ärende till en eller 
flera personer inom eller utom styrelsen, dock skall sådan fråga vara klart 

specificerad och avgränsad. 

 

ÅRSMÖTE 
 
§15 Årsmöte 
 

Ordinarie årsmöte hålls under årets första åtta månader i regel samtidigt 
med större medlemssamling (t.ex. sommarvecka). Kallelse till årsmöte 
utfärdas senast nio veckor före mötet. 
 
§ 16 Motion till årsmöte. Förslag från styrelsen. 
 

Motion till årsmöte skall insändas skriftligt till styrelsen senast sex veckor 
före mötet, poststämpelns datum gäller. Styrelsen skall delge 
medlemmarna inkomna motioner samt ev. styrelseförslag senast tre veckor 
före årsmötet. 
 
§ 17 Röstning. Fullmakt. 
 

För rösträtt vid årsmöte gäller samma som för rösträtt vid styrelseval, § 12 
andra och tredje styckena. 
 
Medlemmar har möjlighet att låta sia representeras genom ombud som 
medför skriftlig fullmakt. Detta ombudsförfarande får praktiseras endast 
beträffande frågor eller motioner som på förhand utsänts till medlemmarna 
eller då fullmakten är begränsad till att gälla bestämt ärende. 
 
§ 18 Föredragningslista 
 

Föredragningslista vid ordinarie årsmöte skall upptaga följande ärenden: 
 

1. Mötet öppnas av generalsekreteraren. 
2. Upprop med fastställande av röstlängd och ev. fullmaktsgranskning. 
3. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna. 
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Dessa får inte utan 

årsmötets särskilda medgivande vara ordinarie styrelseledamöter.  
5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte mötesord- 

föranden justera dagens protokoll. 
6. Föredragningslistans fastställande. 
7. Generalsekreterarens, gruppernas/logernas samt övriga verksam  

        hetsberättelser framlägges. Rapport från Stiftelsen Bokhandeln       
Studio. 

       Rapport från TOS (The Theosophical Order of Service). 

8. Diskussion kring redovisad verksamhet i sektionen samt godkänn-
ande av   

       verksamhetsberättelserna (jfr §§ 3-6). 

9. Förvaltningsberättelser för svenska sektionen och dess organ 
föredras. 
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10. Revisorernas berättelse. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 
12. Val av en revisor med goda kunskaper i ekonomiska frågor samt ur   
          sektionen ytterligare en revisor med suppleant. 
13. Val av valberedning inför nästkommande styrelseval bestående av              

en sammankallande samt ytterligare två ledamöter. 
14. Diskussion om den kommande verksamheten i sektionen samt 

fastställande  
          av budget och årlig medlemsavgift, samt i proportion till den, 

graderad  förstaårs- och ständigmedlems-avgift för det kommande 
verksamhetsåret. 

15. Behandling av övriga förslag och motioner från styrelsen, revisorerna 
och  från sektionen i övrigt (enl. § 16). 

16. Övriga frågor. 
17. Årsmötesförhandlingarna avslutas. 
 
§ 19 Beslut 
 

Beslut vid årsmöte fattas genom enkel majoritet. Vid stadgefrågor och beträffande 

upplösning av sektionen erfordras dock två tredjedels majoritet. 

   Årsmötesordförande äger utslagsröst. 
   Omröstning sker öppet med bifall såvida inte någon medlem begär 
rösträkning eller sluten omröstning. 
 
§ 20 Protokoll 
 

Justerat protokoll från årsmötet utsändes i avskrift till samtliga 
grupper/loger senast sex veckor efter årsmötet. 
 
§ 21 Extra årsmöte 
 

Då särskilda omständigheter föreligger kan styrelsen eller minst 10 % av 

sektionens medlemmar utlysa extra årsmöte, till vilket kallelse utfärdas senast tre 

veckor i förväg. Föredragningslista, upptagande punkterna 1-6, 17 samt det eller de 

ärenden som förorsakat det extra årsmötet, skall bifogas kallelsen. Endast så 

utlysta ärenden får behandlas. 

 

 Extra årsmötesfråga eller annan fråga som ordinarie årsmöte eller 
sektionsstyrelsen utser kan även avgöras genom poströstning bland 
sektionens medlemmar. Svar skall då ha inkommit inom tre veckor. 
 
 

Stadgarna antogs av sektionens årsmöte den 23 maj 1998. 
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