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Stadgar för föreningen  
ViKinga Gyllen Skapas/  
WeKings Guilds Rise 

Antagna vid det konstituerande återetableringsmötet i Grimmstorp 28, Hova, Sverige, 11 
November  (1) 2022. 
§ 1   
Föreningen 
Föreningens, senare kallad föreningen, namn är ViKinga Gyllen Skapas. På Engelska heter 
föreningen/society WeKings Guilds Rise.  
§ 2  
Ändamål  
Föreningen har till ändamål att samla alla befintliga och skapa nya företag, som ska etablera 
en kedja av ViKinga Gylles restauranger och lager med för ViKinga kulturen traditionell 
naturlig mat, som förvaltas via av nationen själva kontrollerade betalningsmedel. Det ska 
etableras främst i alla länder av Östersjöregionen, men kan spridas världen över.  
Föreningen skall vara ett regionalt förbund av Östersjöregionens medlemsorganisationer och 
ensklida medlemmar kunniga i ViKinga seden och trogna Östersjöregionens urfolk och 
nationernas medborare.  
Föreningen ska verka genom att:  
• Stödja sann historisk och systemisk analys av urfolks rättigheter och skyldigheter, som i 

tusentals år införlivats av urfolks ämbeten -  domarringar, folkbokförar gyllen, runbokförar 
gyllen, sheriff gyllen m fl;  
• Lokalförankra ämnet nationellt inom urfolks och medborgares civilisation trogna 

statsstrukturer, och internationellt med andra domsrätter;  
• Bistå nationella, regionala och lokala urfolks organisationer i deras arbete med sina 
rättigheter och skyldigheter,  
• Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring urfolks rättigheter och 

skyldigheter lättilgänglig och strukturerad;  
• Skydda Östersjöregionens urfolk och nationernas medborgare, och alla andra, etnogenetiskt 
från genocid och democid; 
• Bidra till att Östersjöregionens urfolks och medborgares matkedjor och varolager 
återuppstår för att säkerställa människornas överlevnad under alla möjliga kristider och vid 
krig; 
• För att uppnå urfolks rättigheter verställda kan föreningen driva skolor, bygga kapell, 
etablera banker, vårdhem  och andra nödvändigheter. 
• Deltaga i domstolsförfaranden för att uppnå ändamålen genom rättssäker fredlig process.  
§ 3  
Föreningens organ  
Föreningens organ är 1. Föreningsstämma som anordnas varje vår;  2. Styrelse; 3. Revisorer.  
§ 4  
Medlemskap  
Till medlem kan antas enskilda människor samt riks- och lokalorganisationer som är 
verksamma i och för Östersjöregionen.  Alla föreningsledare av ingående organisationer ska 
avlägga ed om trohet till urfolk i sina respektive regioner och andras.   
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De ingående föreningarna borde ha en väl fungerande och lokala urfolk och nationens 
medborgare pålitlig styrelse, stadgar och verksamhetsberättelse, som följer föreningens 
stadgar och vars verksamhet överensstämmer med ViKinga Gyllen Skapas föreningens.  
Nya organisationers ansökan om inträde i föreningen prövas och beslutas av styrelsen eller 
föreningsstämman.  
Medlemsbokföring sker månatligen genom insamling av medlemsavgift i form av ett 
egenskapt oxa värdepapper för sig själv eller sina nära, som bokförs i  VGS folkbokföringen 
och föreningskassan. Andra frivilliga gåvor välkomnas både sporadiskt eller regelbundet. 
§ 5  
Internt jämställdhetsarbete  
Föreningen ska sträva att uppnå en jämn könsfördelning bland styrelse och anställda. 
Föreningen ska öka medvetenheten om hur könsroller präglar möten och föreningens arbete. 
§ 6  
Styrelse  
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse. Riksorganisationerna som blir 
medlem i VGS ska utse två ordinarie representanter till styrelsen,  lokalorganisationerna  ska 
utse en representant, så länge respektive organisation är medlem i föreningen. Varje 
styrelseledamot skall ha en personlig suppleant. 
Jämn könsfördelning ska eftersträvas.  
Andra organisationer kan till styrelsen ansöka om närvarorätt, yttrande- och förslagsrätt på 
styrelsemötena, dock ej rösträtt.  
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs för en period på 
två år. Ordförandeskapet cirkulerar mellan de organisationer som är representerade i 
styrelsen.  
§ 7  
Styrelsens säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Sverige.  
§ 8  
Styrelsens uppgifter  
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter, 
samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden där ej annorlunda bestämmes i stadgarna.  
Det åligger styrelsen särskilt att:  
1. verka för föreningens ändamål;  
2. föra gemensamma yttranden om urfolks rättigheter och skyldigheter; 
3. tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer samt fastställa instruktioner 
för dessa;  
4. till årsstämma avge förenklat årsbokslut senast tilländalupna räkenskapsår samt förslag till 
budget för nästkommande räkenskapsår; 
5. handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper i lagliga 
betalningsmedel och rationeringskuponger, samt checkar; 
6. utse och vägleda föreningens personal.  
Ordföranden kallar till sammanträde, när han/hon så finner erforderligt eller när någon i 
ledningen begär det. Sammanträde skall dock hållas minst tre gånger om året och till 
sammanträde skall samtliga ordinarie ledamöter kallas. Kallelse med angivande av tid och 
plats för sammanträdet skall meddelas alla senast två veckor i förväg. Vid sammanträde skall 
med fördel protokoll föras. Styrelsen äger rätten att utse särskilda firmatecknare, som tecknar 
föreningens firma.  
§ 9  
Ersättning till styrelseledamot  
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Styrelseledamot skall kunna arvoderas enligt samma regler som för övriga medlemmar för av 
styrelsen beslutade uppdrag.  
§ 10  
Beslutsordning i styrelsen  
Styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 av dess ledamöter är närvarande. Beslut inom 
styrelsen fattas med konsensus. Om ej konsensus kan uppnås avgörs frågan med minst 2/3 
majoritet vid nästkommande möte.  
Om en medlemsorganisation är oenig om en gemensam skrivelse, får var och en författa sin 
egen skrivelse. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Adjungerade representanter har inte 
rösträtt i styrelsen.  
§ 11  
Räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår skall avslutas den 31 december varje år. Styrelsens förenklat 
årsbokslut skall senast den 1 februari överlämnas till föreningens revisorer.  
§ 12  
Revision  
Föreningens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två vid 
föreningsstämman utsedda revisorer. För revisorerna skall två suppleanter utses. Revisorerna 
skall senast den 1 mars avge berättelse över sin granskning. Revisorerna är berättigade till 
förutbestämt årsarvode.  
§ 13  
Föreningsstämma  
Stämman är föreningens näst näst högsta beslutande organ. Medlemsorganisationernas rätt att 
delta i handläggningen av föreningens angelägenheter utövas på årsstämman. Ordinarie 
stämma bör hållas årligen under tiden 20 mars-30 juni, på dag som styrelsen bestämmer.  
Stämman är öppen för alla medlemmar i medlemsorganisationerna. Enskilda medlemmar 
måste anmäla sitt deltagande senast 14 dagar före stämman. Enskild medlem har närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt, men saknar rösträtt på stämman. För behandling av visst ärende 
kan extra stämma hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen, med 
angivande av anledning , begärs detta av minst hälften av medlemsorganisationerna. I ärende, 
som skall behandlas vid extra stämma, ska styrelsen avge utlåtande.  
Skriftlig kallelse till stämma skall avsändas till samtliga medlemsorganisationer senast 60 
dagar före stämman. Senast två veckor före stämman skall till medlemsorganisationerna 
utsändas föredragningslista, upptagande de ärenden som skall behandlas vid stämman. I 
kallelse till extra stämma skall angivas det ärende, som föranlett stämmans sammankallande.  
§ 14  
Årsstämma  
Efter öppnande av årsstämma förrättas val av ordförande, sekreterare och  
två justerare tillika rösträknare.  
Röstlängd upprättas.  
Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:  
1. Frågan om stämmans behöriga utlysande.  
2. Föreningens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.  
3. Föreningens revisionsberättelse.  
4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
5. Till stämman väckta ärenden, som styrelsen hänskjutit till stämman, eller enskild medlem 
föreslagit till behandling 30 dagar före stämman samt att stämman före omröstning får höra 
styrelsens för motionärens organisation kommentar, om så finnes.  
6. Medlemmarnas arbete med skapande av ViKinga Gyllen, som ska spridas metodiskt.  
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7. Ny verksamhetsplan och budget, som ska fastställas.  
8. Bekräftelse av inkommande organisationernas styrelseledamöter och suppleanter  
9. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter  
10. Val av valberedning på minst två personer, varav en från varje medlemsorganisation samt 
två suppleanter.  
§ 15  
Extra stämma  
På extra stämma får endast ärenden avgöras som tagits upp i kallelsen till stämman.  
§ 16  
Beslutsordning för extra stämma  
Öppen stämma hålls på ort som styrelsen bestämmer. Protokollet justeras av ordförande för 
stämman och av två av stämman utsedda justeringspersoner. Stämman är öppen för riks- 
lokalorganisationernas enskilda medlemmar, som anmält sig till föreningen 30 dagar före 
stämman.  
Vid stämma har varje medlemsorganisation en röst. För att rösten ska vara giltig krävs att 
medlemsorganisationens representant kan uppvisa fullmakt, utfärdad av medlemsorganisa-
tionen. Som röstberättigat ombud vid årsstämma kan ej styrelseledamot utses.  
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum, om någon 
medlemsorganisations representant så begär. Beslut vid stämma fattas med enkel 
röstövervikt. Vid lika röstetal sker förnyad omröstning. Om lika röstetal kvarstår, tillämpas 
lottningsmetoden.  
§ 17  
Uteslutning  
Medlemsorganisation eller medlem som anses motarbeta föreningens intressen och mål kan 
uteslutas, dock inte föreningen konstituerande medlemmar och organisationer som 
representeras av de föreningen konstituerande medlemmarna.  Beslut om uteslutning fattas 
med två tredjedels röstövervikt av årsstämma. Uteslutning må helst ej beslutas innan 
medlemsorganisationen eller medlem i fråga haft tillfälle att yttra sig.  
§ 18  
Upplösning  
Föreningen kan upplösas enbart med stöd av beslut som fattas med två tredjedels röstövervikt 
vid två på varandra följande stämmor, med minst 6 månaders mellanrum. Upplösnings fråga 
kan sättas på dagordning bara ifall föreningen konstituerande medlemmarna bifaller 
upplösningen. 
Vid upplösning av föreningen beslutar sista stämman om föreningens tillgångar, inklusive 
föreningens namn, tidskrift och arkiv. Föreningens tillgångar skall användas för ändamål som 
sammanfaller med föreningens målsättning.  
§ 19  
Utträde  
Medlemsorganisation äger, där styrelsen inte medgiver undantag, utträda föreningen endast 
vid utgången av det räkenskapsår, under vilken anmälan om utträde skett. Medlem äger rätt 
till direkt utträde efter att beslutet har tagits av styrelsen. 
§20  
Stadgeändring  
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut fattade vid två tredjedelars 
röstövervikt vid två på varandra följande stämmor.  
oOo 


