Vildåsnans nyhetsbrev februari 2013
När det ser mörkt ut för djuren behöver vi alla höra om
djurvänner med civilkurage som tar saken i egna händer
och griper in för att visa på den grymhet vi utsätter djuren
för. Här ska vi möta den berömda svenska konstnären
Ivan Aguéli och en omtalad händelse.
Ivan Augéli var veterinärson från Sala men flyttade som
ung till Paris. Han blev snart känd som en stor djurvän.
Han delade våning med Madame Huot, poet och journalist – och stor djurvän. De
tog emot skadade djur och hjälpte dem. Så småningom grundade de det första
djurhemmet i Frankrike.
Marie Huot och Ivan Augéli blev förstasidesstoff för sina djurskyddsinsatser.
Augéli avbröt sitt måleri då och då för att demonstrera mot djurplågeri, i synnerhet
mot tjurfäktningarna. Det var just tjurfäktningarna som blev Augélis öde. En
spansk matador skulle komma på turné i Frankrike och börja i den lilla staden
Deuli, dit Aguéli och Huot tog sig. I hemlighet hade Aguéli tagit med sig en
revolver. När matadoren och hans anhang kom i sin vagn drog Aguéli upp sin
revolver och träffade armen på matadoren. Ett av skotten träffade en banderillero.
Det blev en världshändelse. Ivan Augéli häktades men blev frigiven. Det blev en
våldsam opinion mot tjurfäktningar och en kort tid därefter förbjöds tjurfäktningar
i Frankrike.
Många djurvänner skulle önska att detta grymma skådespel också förbjöds i
Spanien.
(Det behöver kanske inte sägas, men Vildåsnan tar avstånd från våld både mot
människor och djur.)
Texten hämtad ur ”Djuren i kulturen” av Ingrid af Trolle

Mediakollen
I den kristna tidningen Ikon duellerar Vildåsnestyrelseledamot Ellen Skånberg med
en jägare på temat: Får man äta djur?
http://ikon1931.se/artiklar/duellen-far-man-ata-djur
Tidningen Dagen intervjuar Vildåsnans ordförande, Annika Spalde, om hennes och
hennes man, Pelle Strindlunds, nya bok Kärlekens väg: Djurrätt och kristen tro.
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http://www.dagen.se/insikt/utmanande-bok-om-alternativ-livsstil/
En församling i Södra Sandby slutade att servera kött. Då ilsknade medlemmar i
Lantbrukarnas riksförbund till:
http://www.skanskan.se/article/20130123/LUND/701229840/1162/-/lrfkravde-mote-efter-kottbojkott

Mat för allas bästa – en helg om tro och vegomat
Välkommen till en helg med mat, prat och gemenskap kring temat tro och
medkännande matvanor! Föreningen Vildåsnan bjuder in till ett par dagar fyllda
med seminarier, workshops, bön och trevligt umgänge.
Vi börjar på fredag kväll klockan 18 med middag, därefter ett panelsamtal med
inbjudna gäster från olika religioner. Lördagen startar med årsmötesförhandlingar
(se särskild inbjudan nedan), sedan blir det seminarier om olika aspekter av
vegetarisk/vegansk kost, matlagningsworkshop, film och festkväll. På söndag
förmiddag firar vi gudstjänst tillsammans med församlingen i Mariakyrkan.
Kostnad: 150 kr.
Anmälan: Mejla till smedjeback@gmail.com
Skriv i anmälan om du behöver hjälp med sovplats i Göteborg.
Tid: den 15 mars kl. 18:00 till den 17 mars kl. 13:00
Plats: Mariakyrkan, Hammarkullen, Göteborg
Här kan komma mer info när det börjar närma sig:
https://www.facebook.com/events/277295932396853/

Kallelse till Vildåsnans årsmöte 2013
Alla är varmt välkomna att delta på förenings årsmöte. De som har betalt
medlemsavgift i Vildåsnan för 2013 har rätt att rösta. Årsmötesförhandlingarna
kommer att äga rum den 16 mars kl. 10.00 – 12.00 i Mariakyrkan, Hammarkullen i
Göteborg. Vänligen anmäl ditt deltagande till smedjeback@gmail.com senast den
20 mars.
Följande punkter kommer att tas upp på årsmötet:
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1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justerare
4. Mötets behörighet
5. Verksamhetsberättelse
6. Resultat- och balansräkning
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
9. Motioner
10. Propositioner
11. Val av ordförande till styrelsen
12. Val av ledamöter till styrelsen
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Samtal om kommande aktiviteter
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
Styrelsen har en proposition, om förändrade stadgar, som kommer att presenteras
på årsmötet (finns inklistrad nedan).
Till sist, kära djurvänner, vi är inne på ett nytt år och det är dags att betala 2013-års
medlemsavgift 50 kr till vårt plusgirokonto 220923-7. Glöm inte att skriva vem det
är från! Ni som redan är medlemmar kommer att få ett brev på posten med avi
inom kort.
Varma hälsningar styrelsen
Genom Anna Smidhammar
Proposition från Vildåsnans styrelse: Uppdaterade stadgar
Stadgarna för Vildåsnan inte har ändrats sedan föreningen bildades. Nu har
styrelsen sett över stadgarna och vi föreslår följande ändringar:
§2: Stryka ”hälsovinster för människor”. Även om vi fortfarande tror att vegetarisk
och vegansk kost gynnar den mänskliga hälsan så finns det annat som vi vill
prioritera i föreningen.
§4. Ett förtydligande: Att man räknas som medlem om man betalat för
”innevarande år”.
§6. Strykande av oväsentliga ord och en liten flytt från §7 om firmatecknare för att
förbättra ordningen i stadgarna.
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§7. Vi är inte så många i Vildåsnans styrelse. Därför tycker vi att det räcker att det
är två (i de gamla var det tre) styrelseledamöter som vill ha ett styrelsemöte för att
det ska bli så.
§10. I de gamla stadgarna var det lite korta tidsramar för kallelse till årsmöten. Vi
föreslår en längre tid. Det stod tidigare inget om motioner och det bör det göra.
Det är brukligt och praktiskt att ha en lista på vilka punkter som bör tas upp på ett
årsmöte; något som vi nu har lagt till.
§14. Borttagning av ordet ”skriftligen”.
Nedan följer det nya förslaget enligt propositionen ovan:
Stadgar för föreningen Vildåsnan
Uppdaterades under årsmötet 2013.03.16
§ 1 Föreningens firma
Föreningens namn är Vildåsnan – kristen vegetarisk förening.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att förespråka och sprida vegetarianism, som bidrar till att
stoppa det lidande som drabbar djur i djurfabriker och på slakterier. Denna kost
möjliggör också en bättre miljö och en mer rättvis fördelning av jordens resurser.
Vi tror att vegetarianism är ett sätt att ”förkunna evangeliet för hela skapelsen”
(Mark 16:15) genom att i handling vittna om vår tro på en medkännande Gud.
Vi vill
- uppmuntra, stödja och utrusta alla kristna som ser vegetarianism som ett
uttryck för deras tro på kärlekens och fredens Gud
- dela med andra kristna vår övertygelse att en vegetarisk livsstil kan vara ett
starkt vittnesbörd om Kristi kärlek
- lyfta fram vegetarianism som ett sätt att utöva kristet förvaltarskap genom
dess positiva effekter för djur, miljö och global livsmedelsförsörjning
Hur vill vi göra detta?
- genom att vara ett nätverk av människor som reflekterar tillsammans, delar
kunskap och
uppmuntrar varandra
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- genom att på olika sätt försöka nå ut till andra kristna med föreningens
budskap
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och har
betalat medlemsavgiften för innevarande år.
§ 5 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen utser inom
sig kassör och firmatecknare.
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen och verkar för att föreningens mål uppfylls.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa
av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och
föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret.
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.
§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till
föreningens
revisor senast den 1 februari.
§ 9 Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Denne
skall senast den 15 februari avge sin revisionsberättelse.
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§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före
den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska skickas
ut till alla medlemmar senast två månader före ordinarie årsmöte och senast en
månad före extra årsmöte. Motioner ska inkomma till styrelsen senast en månad
före årsmötet.
På årsmötet ska följande punkter behandlas:
(alla val sker på ett år)
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justerare
4. Mötets behörighet
5. Verksamhetsberättelse
6. Resultat- och balansräkning
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
9. Motioner
10. Propositioner
11. Val av ordförande till styrelsen
12. Val av ledamöter till styrelsen
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när
minst 1/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till
styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att
mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse
behandlas.
§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas
genom ombud.
§ 13 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
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Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som av styrelse.
§ 14 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 15 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har
försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får
inte avgöras förrän medlem 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 styrelsen angiven tid, minst 20 dagar. I beslutet
ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 5
dagar efter beslutet.
§ 16 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till
verksamhet med liknande syfte.
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