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1. Ändamål 

Kompass är en kristen, ekumenisk ideell förening med syfte att främja andlig vägledning utifrån 

Ignatiansk spiritualitet. 

 

2. Syfte och verksamhet 

a) Målet med Kompass är att människor lär känna Jesus Kristus och förenas med hans intressen i 

världen. Vårt sätt att främja detta är att skapa en ekumenisk plattform för Ignatiansk andlighet. 

Dels inåt, genom att stärka nätverket av människor som känner sig hemma i den ignatianska 

andligheten och fördjupa reflektionen över vad den innebär i vår tid. Dels utåt, genom att 

fungera som en bas för att erbjuda andlig vägledning i olika sammanhang. Detta arbete sker 

genom retreater utifrån de andliga övningarna, enskilda samtal, seminarier, litteratur etc. 

b) Den ekumeniska prägeln markeras av 

- Att styrelsen har medlemmar från Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och minst en av frikyrkorna. 

- Att arbetet bedrivs med insyn från och i samarbete med de stift, samfund och församlingar 

som utnyttjar föreningens tjänster. 

- Att föreningens verksamhet bedrivs så att medlemmar och deltagare stärks i sitt lokala 

församlingsengagemang i sin kyrka/samfund och sin kärlek till hela den kristna gemenskapen. 

 

3. Medlemmar 

Som medlem antas fysiska och juridiska personer som önskar stödja föreningens ändamål och 

erlägger beslutad medlemsavgift. 

Fysiska och juridiska personer har en röst vid föreningsmöte. 

 

4. Styrelse 

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och skall bestå av sju ledamöter, inklusive 

styrelsens ordförande, samt två ersättare. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av 

årsmötet för en mandatperiod av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och 

sekreterare och utom eller inom sig en kassör. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. 

  

5. Föreningsmöte 

Högsta bestämmanderätt i alla föreningens angelägenheter utövas av dess föreningsmöte. 

Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) skall hållas före den 28 februari på dag och plats som 

styrelsen bestämmer. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet jämte två justeringspersoner, tillika rösträknare. 

2. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.  

3. Revisorernas berättelse över granskningen av det gångna årets räkenskaper och förvaltning. 

4. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 

5. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 

6. Beslut i ärenden som väckts av styrelsen eller medlem. 

7. Val av ordförande för styrelsen 



8. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.  

9. Val av revisorer 

10. Val av valberedningen 

 

6. Räkenskapsår och revision 

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december. Föreningens räkenskaper 

och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. 

 

7. Valberedning 

Valberedning utses årligen av årsmötet. Den skall bestå av två ordinarie ledamöter samt två 

ersättare. Valberedning skall lämna förslag på ordförande, styrelseledamöter och ersättare i 

styrelse och revisorer.  

 

8. Stadgeändringar och upplösning 

För ändring av stadgar förutom ändamålsparagrafen krävs två tredjedels majoritet vid ett 

ordinarie föreningsmöte. För ändring av ändamålsparagrafen och beslut om upplösning av 

föreningen krävs enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett 

skall vara ordinarie föreningsmöte. 

 

 


