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§ 3 Ändamål
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är
religiöst och politiskt obunden. Föreningen har till
ändamål att informera människor om tankar, idéer,
teorier och forskningsresultat samt händelser i Sverige och
övriga världen som är av grundläggande betydelse för den
enskilda människans fria beslutsprocess, och som inte får
tillräcklig uppmärksamhet och tillräckligt utrymme i de
konventionella och dominerande medierna.
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