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Org. nummer: 80?424-3811

Namn: §tiftelsen Våxjö Muslimer

Adress: Box432
351 06 VÄXJÖ

o47A-66444Telefon:
Fax:

§äte: Växjö

Registreringslän: Kronobergs län

Å,nmärkning:

ÅNOAMAL
Stiftelsens åndamål är
- att vara företrädare för, och uttala sig fdr lslamiska Förbundet Växjö samt för övriga muslimer i

Växjö.
- att bedriva verksarnhet gemensamt för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras
trosutövning i Kronobergs län,
- att bevara det arabiska språket, som det främsta medlet att vårda och upprätthålla
muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet,
- att uppräithålla idroitslig verksamhet,
- att bedriva soeial, kulturell och rbligiös verksamhet gemensamt för alla muslimer i Kronobergs
lån, genom att äga och driva egen moskö, göra symposier och annan islamisk service såsom
vigsel och rådgivning samt problemlösning,
- att bedriva dessa aktiviteter på det sätt som är förenligt med den heliga Koranen och de lagar
som tillämpas i §verige,
- atl främja, bevara, skydda och stärka muslimers kulturella och religiösa identitet,
- att propagera for goda värcieringar, ådelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska
sarnhället,
- att grunda en mosk6, kafeterialrestäurant, centralkök, gymnastikhall, bokhandel, köttbutik m m,

- ali medverka i akiiviieter mot missbruk av narkotika, alkohsl och kriminalitet,
- a,tt bygga upp studieverksamhet och utbilda muslimska ungdomar,
. ati aktiveramuslimska kvinnan i hennes rsll som bärare av kultur och uppfostran,
- ati medverka till att upprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt gältande svensk
läroplan med islamisk inriktning,
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- att undervisa barn och ungdornar i de islamiska vetenskaperna och discipli4erna samt,att
främja utbildning i det arabiska språket,
- att främja vård och uppfoslran av muslimska barn,
- att utöva hjälpverksamhet bland behövande iSverige.och utlandet,
- att främja vetenskaplig forskning inom religionssociologi, religionshistoria och den islamiska
civilisationen,
- att effektivt bemöta spridning av missvisande uppgifter, förtal och propaganda riktade mot
muslimer och dess kultur eller mot deras levandssätt genom förelåsningar, symposier och
publikationBr, samt
- att anstränga sig tlll detyllersta för att förstärka solldaritets- och broderskapsbanden bland
muslimerna geom alt uppehälia mycket nära religiösa, kuiturella och sociala kontakter.
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NOTER

Redavisnings- och värderingsprinciper

Årsredovianingslagens regler för uppställning av resultat- och balansrälcning och värdering frar tittampats.

i,{ot { Upplysningar om revisors arvode

Revisionsuppdrag
övriga uppdrag

Kostnaden har betalats av Stiftelsen Vrixjö lslamiska Skola.

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:
Styrelsen
Övriga anstållda
§umma

Sociala kostnader:
Pensionskostnader
§ociala kostnader:
Sumrna

Not 3 lnventarier, verktyg ocfi installationer

lngående ba[ans
Nyanskaffningar
lngående avskrivningar
Årets avskrivningar

Not 4 Förärrdring av eget kapital

Vid årets början
KapitaItillskoii
Kap italuttag/ii IIskoft
Redovisat årsresultat
Belopp vid årets utgång

erättelse har avgivits.den 23 n:xralba,:'2m

13 678 {7 098

2005 2004

0
0
0r'

n

0
0

0
0

0
89 01§

0
0

89.015

0
24528
245?,8

21 372
n

4274
-3 420

2i 372

4274

869 287
0

-104736
1 023

0
10CI 000
€20 867
-51 580
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765 574 869 287
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I årsfedovisningen för 2005 saknas namnunderslcrift
av chakib genmakhlouf,. Den är däremot undertecknad
arr bl a Ahmed Ghanem. Har förändringar ekett i
styrelsen är dett.a inte anmäIt till Lånsstyrelsen'
f<opia av sj-d 5 i ärsredovisrlingen översänds för
konrplettering med namnufrderskrift'

Anmälningsblankett för ändrinqar i st'yrelsen
bifogas

Med. vån1ig hålsning

Kontal<t i detta årende

Margatetha Fransson
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