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Förslag	till	Stadgeförändringar		för	Stockholms	Frikyrkoråd		2017.	

Nuvarande	text	 	 	 	 	 Nytt	förslag	

Stadgar för den ideella föreningen  
Stockholms Frikyrkoråd 
	

Stadgar	för	Stockholms	Frikyrkoråd	

§ 1 Namn 
 
Föreningens namn är Stockholms Frikyrkoråd. Här nedan kallat Rådet. 
 
	

§	1	Namn		
	
Föreningens	namn	är	Stockholms	Frikyrkoråd.	Här	nedan	kallat	Rådet.		
	
	

§ 2 Ändamål 
 
Rådet är en ideell förening med allmännyttigt ändamål. Rådet ha att med 
utgångspunkt  i FSR:s (Frikyrkosamråds) målskrivning att regionalt utgöra 
ett ekumeniskt organ för Frikyrkoförsamlingar/Frälsningsarmékårer i 
Storstockholm.  
 
Rådets särskilda uppgifter: 
 
att ha ett övergripande ansvar för den frikyrkliga delen av den andliga 
vården på sjukvårdsinrättningar 
 
att stödja kristet skolarbete på ekumenisk grund och att ha ett övergripande 
ansvar för frikyrkliga insatser vid högskolorna 
 
att vid behov företräda församlingarna/kårerna vid förhandlingar med 
landsting och kommunala myndigheter, följa samhällsutvecklingen för 
regional planering och i förekommande fall utgöra remissorgan 
 
att främja evangelisationen i Storstockholm genom att stödja angelägna 
gemensamma insatser 
 

§	2	Ändamål		
	
Rådet	är	en	ideell	förening.	Rådet	är	ett	regionalt		ekumeniskt	organ	för	
Frikyrkoförsamlingar/Frälsningsarmékårer	i	Storstockholm.		
	
	
	
	
Rådets	uppgifter	är:		
	
att		 ha	ett	övergripande	ansvar	för	den	frikyrkliga	delen	av	Sjukhuskyrkan	i	
	 Storstockholm	
	
att		 vara	huvudman	och	arbetsgivare	för	anställda	inom	Sjukhuskyrkan	
	
att		 vid	behov	företräda	församlingarna/kårerna	vid	förhandlingar	med	landsting	
	 och	kommunala	myndigheter,	följa	samhällsutvecklingen	för	regional	
	 planering	och	i	förekommande	fall	utgöra	remissorgan.		
	
att		 vara	kontaktorgan	gentemot	Sveriges	Frikyrkosamråd.	
	
att		 samverka	med	Svenska	kyrkan	och	andra	i	regionen	verksamma	kristna		
	 kyrkor	och	samfund.		
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att i möjligaste mån samverka med Svenska kyrkan och andra i regionen 
verksamma kristna kyrkor och samfund. 
	

	

§ 3 Styrelsens säte 
 
Rådets styrelse har sitt säte i Stockholms stad 
	

§	3	Styrelsens	säte		
	
	Rådets	styrelse	har	sitt	säte	i	Stockholms	stad	

§ 4 Medlemskap  
 
Rådet består av frikyrkoförsamlingar/ Frälsningsarmékårer med säte i 
Storstockholmsområdet. Medlemskap beviljas av årsmötet på förslag av 
styrelsen. 
	

§	4	Medlemskap		
	
Rådet	består	av	frikyrkoförsamlingar/	Frälsningsarmékårer	med	säte	i		
Storstockholmsområdet.	Medlemskap	beviljas	av	årsmötet	på	förslag	av	
styrelsen.		
Medlemskapet	upphör	ett	år	efter	skriftlig	avsägelse.	
	

§ 5 Föreningens årsmöte 
 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas 
före mars månads utgång.   
	

§	5	Föreningens	årsmöte		
	
Årsmötet	är	föreningens	högsta	beslutande	organ.	Årsmötet	skall	hållas	före	
mars	månads	utgång.	

§ 6 Ärenden vid föreningens årsmöte 
 
 
1   Val av ordförande för mötet  
2   Val av sekreterare 
3   Val av justerare 
4 Fastställande av röstlängd   
5 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 
6 Godkännande av föredragningslista 
7   Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året 
8   Föredragning av revisorernas berättelse 
9   Fastställande av resultat- och balansräkning 
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11 Val av ordförande i styrelsen 
12 Val av övriga ledamöter i styrelsen 

§	6	Ärenden	vid	föreningens	årsmöte		
	
1	Val	av	ordförande	för	mötet		
2	Val	av	sekreterare		
3	Val	av	justerare		
4	Fastställande	av	röstlängd		
5	Fråga	om	mötet	utlysts	i	behörig	ordning		
6	Godkännande	av	föredragningslista		
7	Föredragning	av	styrelsens	förvaltningsberättelse	för	det	gångna	året		
8	Föredragning	av	revisorernas	berättelse		
9	Fastställande	av	resultat-	och	balansräkning		
10	Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen		
11	Fastställande	av	antal	ledamöter	i	styrelsen	
12	Val	av	ordförande	i	styrelsen		
13	Val	av	övriga	ledamöter	i	styrelsen		
14	Val	av	2	revisorer	och	1	suppleant		
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13 Val av 2 revisorer och 1 suppleant 
14 Val av valberedning med 5 ledamöter varav en sammankallande. 
15 Styrelsens förslag till budget och rekommendationer angående  
     medlemmarnas bidrag till Rådets verksamhet  
16 I kallelse därutöver upptagna ärenden 
	

15	Val	av	valberedning	med		3	ledamöter	varav	en	sammankallande.		
16	Styrelsens	förslag	till	budget	och	rekommendationer	angående	med-	
						lemmarnas	bidrag	till	Rådets	verksamhet		
17	I	kallelse	därutöver	upptagna	ärenden	

§ 7 Kallelse 
 
Kallelse ska ske senast 2 mån före årsmötet. 
Styrelsens verksamhets- och årsberättelse skall utsändas senast 1 månad 
före årsmötet. 
	

§	7	Kallelse		
	
Kallelse	ska	ske	senast	2	mån	före	årsmötet.		
Styrelsens	verksamhets-	och	årsberättelse	skall	utsändas	senast	1	månad	före	
årsmötet.	

§ 8 Rösträtt 
 
Årsmötet består av valda ombud, högst 3 från varje medlem.  
Varje medlem har en röst i årsmötet. 
I årsmötet äger ledamöter i av styrelsen utsedda organ samt anställda rätt 
att delta. 
	

§	8	Rösträtt		
	
Årsmötet	består	av	valda	ombud,	högst	3	från	varje	medlem.		
I	årsmötet	äger	anställda	samt	ledamöter	i	av	styrelsen	utsedda	arbetsgrupper			
yttranderätt	men	inte	rösträtt.	

§ 9 Styrelse 
 
Moment 1 
Styrelsen utgörs av ordförande och 6 ledamöter som väljs på ett år. 
Styrelsen har att leda och ansvara för Rådets verksamhet och förvaltning i 
enlighet med stadgar och Rådets årsmötesbeslut samt att ha 
arbetsgivaransvar för Rådets anställda. 
 
De av styrelsen utsedda organen äger rätt att utse en representant vilka 
adjungeras till styrelsesammanträde. Adjungerade har yttrande- och 
förslagsrätt och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
Adjungerad deltar ej i besluten. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och övriga funktionärer 
som kan behövas. 
Mandattiden för styrelsens ledamöter är ett år, räknat från föreningens 
årsmöte.  

§	9	Styrelse		
	
Moment	1		
Styrelsen	utgörs	av	ordförande	och		4-6	ledamöter	som	väljs	på	ett	alt.	två	år.		
Årsmötet	fastställer	antalet	ledamöter.	
Styrelsen	har	att	leda	och	ansvara	för	Rådets	verksamhet	och	förvaltning	i	
enlighet	med	stadgar	och	Rådets	årsmötesbeslut	samt	att	ha	arbetsgivaransvar	
för	Rådets	anställda.		
	
Styrelsen	äger	rätt	adjungera	andra	till	styrelsesammanträde	
Adjungerade	har	yttrande-	och	förslagsrätt	och	har	rätt	att	få	sin	mening		
antecknad	till	protokollet.	Adjungerad	deltar	ej	i	besluten.		
Styrelsen	utser	inom	sig	sekreterare	och	kassör	och	övriga	funktionärer	som	kan	
behövas.		
Mandattiden	för	styrelsens	ledamöter	är	ett	alt.	två	år,	räknat	från	föreningens	
årsmöte.		
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Moment 2 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst 2 gånger per år.  
Över styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokoll justeras på 
det sätt som styrelsen bestämmer. 
Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet ledamöter är närvarande. 
 
Moment 3  
Rådets firma tecknas av styrelsen eller de styrelsen utser. 
 
Moment 4 
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.  
Styrelsen kan därutöver utse ledamöter som ansvarar för särskilda 
ansvarsområden. 
	

	
Moment	2		
Styrelsen	sammanträder	på	kallelse	av	ordförande	minst		4		gånger	per	år.	Över	
styrelsens	sammanträden	skall	protokoll	föras.	Protokoll	justeras	på	det	sätt	som	
styrelsen	bestämmer.	Styrelsen	är	beslutsför	om	mer	än	halva	antalet	ledamöter	
är	närvarande.		
	
Moment	3		
Rådets	firma	tecknas	av	de	styrelsen	utser.		
	
Moment	4		
Styrelsen	kan	inom	sig	utse	arbetsgrupp.	
Styrelsen	kan	därutöver	utse	ledamöter	som	ansvarar	för	särskilda	
ansvarsområden.	

§ 10  Räkenskapsår 
 
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari –31 december. 
	

§	10	Räkenskapsår		
	
Räkenskapsåret	omfattar	tiden	1	januari	–	31	december.	

§ 11 Valberedning 
 
Årsmötet utser valberedning på 5 ledamöter, varav en sammankallande, 
som ska föreslå ordförande,  ledamöter och revisorer, samt ledamöter till 
styrelsens organ.  
Valkommittén ska särskilt beakta en bred ekumenisk representation så att 
styrelsen ledamöter tillsammans representerar ett stort antal olika 
trossamfund. 
 
 
 
 
 
	

§	11	Valberedning		
	
Årsmötet	utser	valberedning	på		3	ledamöter,	varav	en	sammankallande,	som	
ska	föreslå	ordförande,	ledamöter	samt	revisorer.		
	
Valberedningen	ska	särskilt	beakta	en	bred	representation	så	att	styrelsens	
ledamöter	tillsammans	representerar		de	olika	trossamfunden.		
	

§ 12  Föreningens upplösning, stadgeändring §	12	Föreningens	upplösning,	stadgeändring		 	
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Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av i Rådet ingående 
församling/kår.  
Sådant förslag skall lämnas till styrelsen senast 1 december och upptagas 
till behandling vid Rådets årsmöte. 
 
Styrelsen skall med eget yttrande över förslaget framlägga detta för 
årsmötet. 
Styrelsen äger rätt att själv ta initiativ till ändringar av stadgarna. 
 
Förändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de närvarande 
ombuden röstar för densamma. 
 
Rådets tillgångar skall vid beslut om upplösning användas i 
överensstämmelse med ändamål,  se paragraf 2. 
	

	
Förslag	till	ändring	av	dessa	stadgar	kan	väckas	av	i	Rådet	ingående	
församling/kår.		
Sådant	förslag	skall	lämnas	till	styrelsen	senast	1	oktober	och	upptagas	till	
behandling	vid	Rådets	årsmöte.		
	
Styrelsen	skall	med	eget	yttrande	över	förslaget	framlägga	detta	för	årsmötet.		
Styrelsen	äger	rätt	att	själv	ta	initiativ	till	ändringar	av	stadgarna.		
	
Förändring	av	stadgarna	fordras	att	minst	två	tredjedelar	av	de	närvarande	
ombuden	röstar	för	densamma.		
	
Rådets	tillgångar	skall	vid	beslut	om	upplösning	användas	i	överensstämmelse	
med	ändamål,		
se	paragraf	2.		
	

	


