Vedtekter for

INTEGRALT FORUM
§ 1 Navn

Foreningens navn er Integralt Forum, forkortet IF.

§ 2 Formålet

Integralt Forum (IF) er en ideell, frivillig og selveiende organisasjon med
hovedsete i Oslo. IF er politisk og religiøst uavhengig og skal være en tenketank,
et nettverk, kompetansesenter og veksthus med særlig fokus på
bevissthetsutvikling og kunnskapsformidling om integral tenkning.
Integral tenkning handler om å erstatte fragmenterte verdensbilder som separerer kropp
og sjel, subjekt og objekt, kultur og natur, ånd og materie med mer helhetlige,
konstruktive og sammenhengende verdensbilder som integrerer mest mulig sannhet,
skjønnhet og godhet.

Integralt Forums formål er å:
• stimulere sunne vekstprosesser i oss selv, kulturen og naturen gjennom
praktisk anvendelse av integral filosofi.
• fremme konstruktiv dialog og integrasjon mellom ulike menneskesyn,
verdensbilder og verdigrunnlag
• være et kraftsenter, ressursbank og inspirasjonskilde for integral
samfunnsutvikling.
• fremme et evolusjonært helhetsperspektiv i den offentlige debatten

§ 3 Medlemskap
a.
b.
a.
b.

Alle som sier seg enig i formålet kan bli personlig medlem.
Det skal føres et felles register over alle IFs medlemmer.
Medlemskapet opphører ved skriftlig utmeldelse.
Medlemskapet gir rett til deltakelse på et Allmøte som arrangeres minst en
gang i året (se (§ 6 c, d)

§ 4 Organisasjonen
Kjernegruppa
a. Integralt Forum ledes av en Kjernegruppe som består av minst 2
personer, hvorav en person står som formelt ansvarlig.
b. Kjernegruppa fordeler sine roller internt, initierer og koordinerer
foreningens aktiviteter, og formidler møte og prosjektaktiviteter til
medlemmene.
Allmøtet
c. Allmøtet er et rådgivende organ for Kjernegruppa i forhold til visjoner og
viktige veivalg
d. Allmøtet har følgende formelle oppgaver:
i. Velge Kjernegruppas medlemmer
ii. Godkjenne regnskapet fra forrige år
iii. Beslutte årlig medlemsavgift (krever 2/3 flertall)
iv. Gjøre vedtektsendringer (§ 6)
v. Oppløsing av foreningen (§ 7)

§ 5 Samarbeid med andre virksomheter

a. IF kan samarbeide med andre virksomheter for å gjennomføre aktiviteter
som er i samsvar med IFs formål.
b. Behandling av slike saker gjøres av Kjernegruppa.

§ 6 Vedtektsendringer

a. Vedtektsendringer kan gjøres med 2/3 flertall av de frammøtte
medlemmene på et Allmøte.
b. Vedtektsendringene trer i kraft ved medlemsmøtets slutt om ikke annet er
bestemt.

§ 7 Oppløsning

a. Integralt Forum kan oppløses ved 2/3 flertall på et Allmøte, eller dersom
Kjernegruppa trekker seg og det ikke er minst 2 personer som kan overta
dens funksjoner.
b. Eventuelle aktiva vil tilfalle det formålet som flertallet på Allmøtet peker
ut.

