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Kapitel 1 Allmänna stadgar 

§1 Namn  
Samfundets namn är Nordiska Asa-samfundet, hädanefter kallat Samfundet. 

§2 Samfundets syfte och mål  
Samfundet verkar för bibehållande och stärkande av den religion som 
utvecklades i Norden under namnet Asatro. Samfundet skall verka för en modern 
reformerad Asatro anpassad efter dagens samhällsstruktur och lagar. Samfundet 
arbetar för att Asatron ska bli ett väl fungerande religiöst alternativ, jämställt med 
andra världsreligioner. 

§3 Organisation  
Samfundets högsta beslutande organ är Rådet. Under rådet skall det finnas en 
Riksstyrelse som fattar alla organisatoriska beslut samt handhar den dagliga 
driften. Jämte Riksstyrelsen skall det finnas en Medlemshantering. Under Rådet 
skall det också finnas en Godering som leds utav Riksblotsansvarig (RBA). Jämte 
Riksstyrelsen och RBA kan det finnas en eller flera Teng. Blotlag står under sina 
respektive Goderingar. Varje Riksstyrelse kan vid behov skapa Utskott och/eller 
Regionstyrelser. Regionstyrelser kan vid behov skapa Utskott och/eller 
ytterligare Regionstyrelser. 

§4 Vad definierar Asatron  
Asatron definieras främst utav Den Poetiska Eddan; men även skrifter, kväden 
och övrigt material som tillsammans bildar den nordiska religionen Asatro. 
Asatron är en naturvänlig religion med fokus på traditioner, traditionella 
värderingar och starka familjeband. Asatron är öppen för alla som delar vår 
värdegrund och som värnar om det nordiska arvet samt våra urgamla traditioner. 
Asatron erkänner alla gamla gudar och gudinnor samt väsen i enlighet med 
fornnordisk tro. 

§5 Utövande  
Vi inom Samfundet utövar en reformerad och moderniserad asatro. Levande djur 
offras inte vid offentliga blot. Det finns många olika vis att utöva Asatron, samt 
många olika högtider. Dessa presenteras i en separat kalender. En medlem 
behöver inte utöva alla dessa seder och inte heller fira alla dessa högtider eller 
blot. Ett blot leds av en Blotförättare, övriga ceremonier utav Ceremoniförättare. 
De högst utbildade inom ceremonier heter Gode eller Gydja. Blot föregås av 
offergåvor på ett altare smyckat med avbilder och vördnadsfulla artefakter. Olika 
blot helgas åt olika gudar beroende på blotets syfte. Blotförättaren är den som 
leder blotet och som ansvarar för att eder och ceremonier blir korrekta. Efter 
blotet är det Blotförättaren som avslutar blotet och festligheter kan ta vid. 
Samfundet utövar olika ceremonier på begäran av medlemmar och efter beslut 
utav Goderingen. Dessa ceremonier kan bestå utav blot, bröllop, begravning, 
initiering och namngivning. 
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Kapitel 2 Medlemskap 

§1 Värderingar  
Samfundet står bakom orginalresolutionen från FNs råd för mänskliga rättigheter. 
Som medlem värnar och idkar man vänlighet mot djur och natur. Vi visar vördnad 
för vår tro, vårt ursprung, seder och bruk. Vi värnar om traditioner, familjeband, 
samt visar vördnad inför historien som har format oss och våra samhällen. Vi gör 
ingen skillnad på ursprung, kön eller sexuell läggning. 

§2 Skyldigheter för medlemmar  
Medlemmar är skyldiga att följa de beslut som tas av Rådet och styrelser. 
Medlemmar är också skyldiga att erlägga medlemsavgift. Samt att utöva Asatro i 
enighet med samfundets Asavisir. 

§3 Medlemskap  
Att bli medlem göres genom en ansökan om medlemskap. Detta göres via vår 
hemsida samt genom att betala medlemsavgiften. Samfundet godkänner efter det 
medlemskapet. Om medlemskapet inte blir godkänt återbetalas 
medlemsavgiften. Som medlem i ett annat samfund som inte har samhörighet 
med Asatro enligt Asavisir, kan man bli stödjande medlem och donera medel. En 
stödjande medlem kan inte få någon position eller inflytande i Samfundet. 
Medlemsavgifter bestäms av Riksstyrelsen och godkänns av Rådet. 
Medlemslistor är inte offentliga och kommer enbart att hanteras av Riksstyrelsens 
utsedda medlemsansvariga. Dessa ansvariga kommer att skriva under ett 
sekretessavtal. 

Medlemskapsår inom samfundet är ett år från registreringsdatum. 

§4 Avsägande eller uteslutning  
Ett medlemskap i Samfundet är löpande eller till en person skriftligen begär 
utträde. Vid utebliven medlemsavgift kommer personen strykas automatiskt som 
medlem under nästkommande år. Verkar en medlem i strid med stadgarna eller 
på annat vis agerat omdömeslöst, så det kan anses vara skadligt för samfundet 
kan ett ärende om uteslutning öppnas. Medlemmen ska då bli informerad och har 
rätt att inom rimlig tid inkomma med svaromål. Sådana ärenden handhas och 
beredes av Medlemshantering (MH). Efter det tar Riksstyrelsen beslut om 
eventuell uteslutning. Rådet kan avslå en sådan begäran. Vid en eventuell 
uteslutning kan man begära återinträde efter två år. Då efter utredning och 
utlåtande av MH om vederbörande, ger Riksstyrelsen ett beslut om ett 
återinträde. Rådet kan avslå en sådan begäran. 
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Kapitel 3 fördjupning organisation 

§1 Rådet  
Samfundets högsta beslutande organ är Rådet. Rådet är normalt latent. Rådet 
aktiveras och sammanträder vid behov. Dock minst en gång var år. Rådets 
primära uppgift är att förhindra ideologiska förändringar samt att säkerställa att 
samfundets inslagna linje efterföljs och inte ändras i takt med att styrelser eller 
andra beslutande personer kan ändras. Rådet består utav den Äldste, vilket är 
det högsta ämbetet, samt det antal personer som Rådet anser sig behöva. Rådets 
medlemmar innehar sina ämbeten på livstid, såvida inte Rådet internt tar beslut 
om att avsätta en rådsmedlem. Ett sådant beslut skall tas med majoritet. En 
Rådsmedlem kan dock skriftligen begära att avgå. Vid en eventuell uteslutning 
har den Äldste det avgörande beslutet. Den Äldste kan inte bli utesluten utan kan 
enbart avgå på egen begäran. Den Äldste utses av ett enhälligt Råd. Rådet tar 
internt beslut om nya rådsmedlemmar. En sådan nominering bör komma från 
Riksstyrelsen om inte andra exceptionella anledningar föreligger. Rådets främsta 
uppgifter är att arbeta för utvecklingen av Samfundet samt att hålla riktlinjer för 
Samfundet. Rådsmedlemmar har alltid närvarorätt samt rösträtt på ett 
styrelsemöte. Rådsbeslut tas genom majoritet i Rådet, den äldste har alltid 
vetorätt. 

§2 Riksstyrelse  
Under Rådet finns en Riksstyrelse vars främsta uppgifter är att driva samfundet 
organisatoriskt. Riksstyrelsen kan i sin tur utse arbetsgrupper eller utskott vid 
behov. Alla övergripande organisatoriska förändringar och beslut bör dock 
föregås av informerande till, samt godkännande från Rådet, för att säkerställa 
inriktningen på samfundet. Riksstyrelsen kommer att bereda ärenden som berör 
Rådet samt kunna ta egna beslut när organisationen växer. Vid styrelsemöten kan 
beslut fattas om minst 50% av styrelsen är närvarande. En Riksstyrelse kan 
nominera personer till Rådet. En Riksstyrelse har också i uppgift att se till att nya 
distrikt och regioner utvecklas och organiseras på lämpliga vis. Riksstyrelsen kan 
vid behov skapa en ny Regionstyrelse samt bestämma inom vilken region denna 
skall agera. Riksstyrelsens skall även bistå Teng. 

En Riksstyrelse ska bestå av minst fem personer, en ordförande, en sekreterare, 
en administratör samt ledamöter. En Riksstyrelse ska också bestå av minst en 
suppleant. Om en Riksstyrelse faller under denna nivå kan Rådet utöka styrelsen 
genom att rådsmedlemmar tar plats i Riksstyrelsen eller utse nya ledamöter. 
Rådet kan begära att styrelsen ska upplösas och ett extra årsmöte kan utlysas för 
att välja en ny styrelse. 
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§3 Regionstyrelse  
Regionstyrelser kan finnas i många led. En Regionstyrelses uppgift är att bistå 
den styrelse som står direkt över den. En Regionstyrelse ska bestå av minst fem 
personer, en ordförande, en sekreterare, en kassör samt ledamöter. En 
Regionstyrelse bör även ha minst en suppleant. 

§4 Godering 
Goderingen har det övergripande ansvaret för utformandet av ceremonier, eder, 
kalender, Blotlag och andra religiösa/trosbaserade spörsmål. Goderingen ska 
bestå av minst fem personer som ska vara godkända av Riksstyrelsen. 
Goderingen ska utse en Riksblotsansvarig (RBA), som i sin tur skall godkännas 
utav Riksstyrelsen. En Blotlagsledare kan begära en plats i Goderingen för att 
göra sitt Blotlags röst hörd. Denna plats ska godkännas av Riksstyrelsen som 
också har rätt att avsätta personer ur Goderingen. Vid sådana förändringar ska 
en majoritet av Goderingen acceptera beslutet. Goderingen kan vid behov skapa 
regionala Goderingar, distrikt. Goderingen skall då även utse en 
Distriktsblotansvarig (DBA) som har det övergripande ansvaret för den religiösa 
delen inom distriktet.  

§5 Blotlag  
Blotlag som är anslutna till Samfundet ska följa de separata riktlinjer som 
samfundet har framtagit. Alla blotlagsledare ska ha skrivit under på intyg om 
sekretess samt att arbeta för samfundets bästa. Medlemmar i ett Blotlag ska 
sväras in med en av samfundet fastställd Ed. 

§6 Medlemshantering 
Medlemshantering (MH) är en del utav samfundet som arbetar jämte sin 
Riksstyrelse. Medlemshantering har som uppgift att utreda medlemmar utifrån 
Kap 2. §4 Avsägande eller uteslutning.  
När ett ärende inkommer till Medlemshantering så ska ärendet hanteras med 
sekretess inom MH gruppen. Medlemmen ifråga ska kontaktas via de 
kontaktuppgifter som medlemmen har uppgett och ges 14 dagar att inkomma 
med yttrande om sitt ärende. Efter detta tar Medlemshantering ställning i det 
aktuella ärendet och kommer med ett yttrande till Riksstyrelsen. Flera steg kan 
förekomma innan yttrande är klart, dock inte mer än max 3 månader. 
Riksstyrelsen tar beslut efter medlemshanteringens yttrande. Den av samfundet 
utsedde som ansvarig för Medlemshantering är ordförande för MH gruppen. 

§7 Thegn 
En Thegn är en person som utses som en representant inom en region där 
Samfundet saknar eller har få representanter. En Thegn lyder under både 
Riksstyrelsen och Goderingen. 
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§8 Utskott  
Vid en stor arbetsbörda för styrelsen kan utskott skapas, dessa kan vara 
temporära eller permanenta beroende på utveckling och behov. Riksstyrelsen 
och Rådet har alltid insyn och närvarorätt vid utskott. Sådana utskott kan vara 
exempelvis medlemsutskott som hanterar medlemsinträden, utträden och övriga 
medlemsrelaterade ärenden. Arbetsutskott som driver specifika mål. Blotutskott 
som hanterar praktiska arrangemang inför blot. 

§9 Allting 
Allting ska hållas på hösten udda år. Det ska utlysas senast en månad innan mötet 
ska ske.  

Vid Alltinget har alla med giltigt medlemskap i mer än ett år närvaro och rösträtt, 
dvs förnyat medlemskapet en gång efter antagen ansökan om medlemskap. 
Medlemmar med kortare medlemskap har dock närvarorätt. Alla medlemmar har 
rätt att inkomma med motioner till fastslaget datum enligt första kallelsen. 
Motioner avhandlas på Alltinget genom demokratiska val.  

Sittande Riksstyrelse går alltid på omval om inte vederbörande har avsagt sig 
platsen eller på grund utav lång tids inaktivitet inte har uppfyllt sina åtaganden i 
styrelsearbetet. En styrelsemedlem måste närvara på minst 60% av 
styrelsemöten under verksamhetsperioden för att anses vara aktiv. Samt uppfylla 
sina tillförordnade uppdrag inom styrelsen. Max 50 % av styrelsen kan bytas ut 
vid Alltinget. 

§10 Samarbeten och förhållning till andra organisationer  
Samfundet kan i framtiden arbeta med, och över andra organisationer. Sådant 
kommer dock att behandlas med yttersta försiktighet. Samfundet kommer aldrig 
att ha ekonomiska skyldigheter till någon annan organisation. Enbart 
organisationer som verkar inom samma inriktning i den hedniska sfären är av 
intresse för samarbete. 
Sådana samarbeten kommer att hanteras av Riksstyrelsen. Samfundet kommer 
aktivt arbeta för kontakter mellan Blotlag, asatroende, grupper och andra 
intresseorganisationer som följer våra stadgar och Asavisir. 
Rådet ska informeras och har vetorätt om samarbeten vid behov. 
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Kapitel 4 Övrigt 

§1 Ändring av stadgarna  
Förslag av tillägg samt förändring av stadgarna kan göras skriftligen av alla 
medlemmar till Riksstyrelsen. Riksstyrelsen bereder ärendet för Rådet att besluta 
om ändringarna är i linje med inriktningen. Alla godkända ändringar och tillägg 
kommer tas upp på nästkommande Allting för att avhandlas demokratiskt. Om 
inte det är något exceptionellt eller ytterst brådskande. Då kan ändringsbeslut 
tagas omgående med Rådets godkännande. 

§2 Utbildningar  
Samfundet kommer via Goderingen att arbeta för att utbilda blotförrättare, 
ceremoniförrättare samt Gode och Gydjor efter behov. Samfundet kommer också 
att kunna bidra med medel för dessa utbildningar samt övriga relevanta 
utbildningar. En sådan begäran ska inkomma skriftligen till Riksstyrelsen som tar 
beslut. Alla medlemmar har ett ansvar att vara pålästa om Asatron eller att på 
eget bevåg fördjupa sig inom dom ämnen man själv väljer. I mån av ekonomi 
kommer samfundet att köpa in utbildningsmaterial, litteratur och annat som 
medlemmar kan använda sig av. Samfundet kommer även att anordna 
föreläsningar och utbildningar för att främja kunskapen om Asatro och den gamla 
seden. 

§3 Droger  
Samfundet tar avstånd från allt bruk av droger. Som droger räknas alla 
substanser, naturliga eller konstgjorda, som är förbjudna enligt svensk 
narkotikalagstiftning. Det är inte tillåtet för medlemmar i samfundet att använda 
sådana substanser i samband med någon religiös aktivitet, möte, sammankomst, 
fest eller liknande, som arrangeras i samfundets namn, eller av samfundet självt. 
Samfundet vill i övrigt verka för måttlighet i fråga om alkoholförtäring - vilket 
också påpekas redan i Hávamál och Eddan. Utanför samfundets aktiviteter, svarar 
varje medlem själv. 
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§4 Upplösning av samfundet eller underavdelningar 
En underavdelning, Blotlag eller styrelse som inte längre anser sig ha bärkraft att 
fortsätta kan begära att få bli upplösta. Detta ska göras i god tid så att samfundet 
kan se över möjligheterna att driva det vidare i annan regi. Riksstyrelsen handhar 
sådana ärenden. För att ett Blotlag eller en understyrelse ska kunna begära sin 
upplösning ska det vara en överväldigande majoritet för det beslutet. Förslag för 
att upplösa den nationella delen utav Samfundet i sin helhet kan enbart inkomma 
från Riksstyrelsen som ska inkomma med en skriftlig begäran till Rådet. Rådet 
kan då ta beslut om upplösning av samfundet. Rådet kan också begära att 
Samfundet ska upplösas om det inte längre är möjligt att driva Samfundet i 
avsedda ändamål. Vid en eventuell upplösning kommer två personer att utses 
vars uppgift blir att sköta det organisatoriska. Samt fördela eventuella tillgångar 
för att bäst främja samfundets målsättningar. 

 

Må Oden ge oss visdom, Må Tor ge oss styrka, Må Freja ge oss lycka  
Nordiska Asa-samfundet  
Grundat i Norrköping 2014 
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