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STADGAR FÖR NYA RAMSTIFTELSEN 

Dessa stadgar är antagna vid stiftelsens bildande den 6 december 2014. 

Stiftelsens firma 

1. Stiftelsens namn är Nya Ramstiftelsen (nedan kallad Stiftelsen). 

2. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de ledamöter som styrelsen 
därtill utser. 

3. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. 

Stiftelsens ändamål 

4. Stiftelsen ska främja att läran som förmedlats av Ambres genom Sture 
Johansson förs vidare (se bilaga 1, punkt 1 och 2). Läran innefattar kunskap om 
Människan, sambanden mellan människa och natur, kropp och psyke, tanke 
och känsla, samt metoder för den enskildes ökade självkännedom.	Stiftelsen 
ska verka för att läran bevaras och förblir oförvanskad. Läran sammanfattas i 
”Förmedlingens grund” och metoderna hänförliga till Ambres benämns som 
”Chakraflödes-terapi”, ”Inre Seende” och ”Drömmandets natur” (se bilaga 1 
punkt 3-6). 

Stiftelsen ska äga, skydda och förvalta därmed förknippade värden genom att: 

- Inrätta och upprätthålla ett lämpligt arkiv för att bevara från stiftarna överförd 
dokumentation, utbildningsmaterial, kompendier, ljudupptagningar, filmer 
och böcker. 

- Verka för att utbildning sker i läran och metoderna.  
- Tillse att kvalitetssäkring sker avseende utövandet av och utbildning i läran 

och metoderna, genom att utfärda villkor för intyg, diplom och certifikat enligt 
riktlinjerna under paragraf 6.  

- Beivra överträdelse och intrång i immateriella rättigheter.   

Stiftelsens funktion och verksamhetssätt 

5. Stiftelsen ska utgöra en samordnande kraft, ett nav, för dem som tar del av 
läran och/eller verkar som utövare, handledare eller utbildare inom metoderna.  
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6. Stiftelsen ska verka för att nya utövare/handledare och lärare utbildas i läran 
och metoderna samt att kvalitetssäkring sker av verksamheten, enligt följande: 

a. Utbildning och kvalitetssäkring sker i samverkan med certifierade 
lärare.  

b. Riktlinjer och villkor för utbildning, utövande och avvikelsehantering i 
Inre Seende, Chakraflödesterapi och Drömmandets Natur, finns i de av 
stiftelsen godkända utbildningsplanerna och i metodernas kompendier 
enligt bilaga 1. 

c. Intyg, diplom och certifikat ska hänvisa till villkor och riktlinjer i 
kompendier och avtal. Om riktlinjerna ej följs kan stiftelsen neka till 
utfärdande av, eller återkalla, intyg, diplom eller certifikat. 

d. Metoderna som nämns i ändamålet är avsedda för myndiga personer 
med vardagsproblematik och för dem som söker en djupare kunskap 
om sig själva. De får inte användas i syfte att bota sjukdomar. 

e. Utveckling av verksamheten kan ske över tid och dessa förändringar 
ska då föras in i kompendier och utbildningsplaner. Det som inte får 
ändras i dessa revideringar, är metodernas utförande och det som hör 
till läran och kunskapen som förmedlats av Ambres genom Sture 
Johansson. 

Stiftelsens kapital 

7. Stiftelsen äger ta ut en avgift från dem som använder stiftelsens egendom, 
skyddade begrepp och märkesskydd.  

Räkenskaper 

8. Styrelsen utser för varje räkenskapsår, en revisor och en revisorssuppleant 
vilka ska granska styrelsens bokföring och förvaltning, samt avge 
revisionsberättelse omfattande bokföringsåret. Stiftelsen ska stå under tillsyn av 
Länsstyrelsen i Stockholm.

9. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Stiftelsens styrelse 

10. Stiftelsens första styrelse utgörs inledningsvis av minst åtta och högst tio  
ordinarie ledamöter, där stiftarna utgör två av dessa så lång tid som de önskar. 
När inte någon av stiftarna är ledamot i styrelsen ska styrelsen bestå av minst 
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sex och högst åtta ordinarie ledamöter. En ledamot sitter i styrelsen till dess den  
begär utträde, avlider eller entledigas i ett styrelsebeslut med två tredjedels 
majoritet. 

11. Styrelsen utser, när så krävs för särskilda funktioner eller frågor, adjungerade 
ledamöter eller utskott. 

12. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ordinarie styrelseledamöter är 
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av 
närvarande ledamöter röstar för. Vid lika röstetal, gäller den uppfattning som 
ordföranden biträder. 

13. Under stiftelsens tre första år efter bildandet utgår ej arvode till ledamöterna. 
Därefter kan ett skäligt arvode utgå.  

Stiftelsens upplösning 

14. Stiftelsen kan upplösas genom beslut av en enhällig styrelse. I händelse av 
Stiftelsens upplösning ska dess kvarvarande tillgångar återgå till stiftarna om 
dessa fortfarande är verksamma i verksamhet relaterad till Stiftelsen. I annat fall 
ska tillgångarna användas för ändamål som ansluter till Stiftelsens ändamål och 
de verksamheter som den har bedrivit. 
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BILAGA 1 - Förtydliganden  
 
Denna bilaga till stadgar för Nya Ramstiftelsen är avsedd att förtydliga vissa 
av begreppen som förekommer i stadgarna för Nya Ramstiftelsen.  
 

1. Ambres  
Ambres är ett medvetande som sedan 1976 förmedlat sin version av 
den esoteriska läran genom Sture Johansson. Han har strävat efter att 
väcka till liv den kunskap han menar att alla människor bär på, enligt 
devisen: ”Människa, känn dig själv.”  

 
2. Ambres förmedling 

Ambres verksamhet kallas i dagligt tal för ”förmedling” och där inom 
ryms de områden som nämns i stadgarnas paragraf 4. I punkterna 3 – 
6 nedan förklarar vi dem närmare. Förmedlingen har bedrivits genom 
fristående föreläsningar, olika kurser för grupper och längre 
utbildningar. Sturegården i norra Värmland har varit en central 
punkt, men verksamheten har också bedrivits på flera ställen i 
Sverige och i andra länder. Tusentals människor har lyssnat till det 
Ambres har lärt ut. Efter det att Sture Johansson lagt ner sin 
verksamhet kommer Ambres aldrig mer att förmedla sig, varken i tal 
eller skrift eller på på något annat sätt. I stället kommer hans vision 
och förmedling att förvaltas och föras vidare av Nya Ramstiftelsen 
och de som verkar i anknytning till den.  

 
3. Förmedlingens grund 

Förmedlingens grund är en benämning på läran som ligger till grund 
för allt som förmedlats av Ambres. Delar av förmedlingens grund 
beskrivs i boken ”Möte med Ambres”.  

 
4. Chakraflödesterapi 

Olika kroppsbehandlingar (massage- punkt och fältbehandlingar) 
som har till syfte att balansera kroppens energiströmmar.   
 

5. Inre seende 
Olika samtalsmetoder för att medvetandegöra människans 
livserfarenheter och därmed skapa en större självinsikt.            
  

6. Drömmandets natur  
Drömmandets natur avser här en metod att tolka olika drömtillstånd 
och på så sätt öka förståelsen för människans livsprocess, och därmed 
möjliggöra förändringar.  
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Övrigt: 
När Nya Ramstiftelsen kommit igång med sin verksamhet så kommer 
utbildningar och övrig verksamhet främst att bedrivas av enskilda 
företagare på licens, och under överinseende, av Nya Ramstiftelsen , enligt 
stiftelsens stadgar och de av stiftarna överlämnade 
utbildningskompendierna.  


