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Stadgar antagna första gången 2005-04-23, andra gången 2006-04-24 

 

 

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan 
 

Organisationen är en sammanslutning av prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan 

 

 

§   1 Syfte 

 Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan är en demokratisk  

sammanslutning av prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan som vill stödja  

varandra i arbetet för en hel kyrka. 

 

 

§   2 Uppgift 

- att möjliggöra för prästvigda kvinnor att sluta sig samman i lokala  

      föreningsnätverk i respektive stift. 

- att vara remissinstans 

- att aktivt bevaka utredningar och information 

- att utifrån ett jämställdhetsperspektiv bevaka tillsättningsärenden rörande  

      präster 

- att aktivt verka för att prästvigda kvinnor ges möjlighet att inneha ledande 

      befattningar inom Svenska kyrkan och i dess olika frivilligorganisationer. 

- att bedriva opinionsbildande verksamhet och skapa debatt 

- att söka icke-hierarkiska lösningar för kyrkan samt verka för att destruktiva 

      mönster blir synliggjorda och att medvetandegöra deras konsekvenser. 

- att verka för dokumentation av prästvigda kvinnors historia och situation 

- att verka för att teologisk forskning bedrivs utifrån ett feministiskt 

perspektiv 

- att verka för nya sätt att gestalta teologi 

 

 

§   3 Medlemskap 

 Medlemmar i föreningen är prästvigda kvinnor som betalar medlemsavgift. 

 Anslutning sker i första hand genom lokal förening. Stödmedlem i föreningen är  

den som önskar stödja prästvigda kvinnor och betalar årsavgift. 

 

 

§   4 Årsmöte 

 Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. 

 Årsmötet skall hållas senast 15 maj. 

 Rösträtt vid årsmötet har närvarande medlem som har betalat sin medlemsavgift. 

 

 

§   5 Kallelse 

 Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske skriftligen och utfärdas av styrelsen 

senast tio veckor före mötet. 

 Motioner till årsmötet kan väckas av enskild medlem och av lokala  

föreningsnätverk. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet. 
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§   6 Ärenden vid årsmötet 

 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

- upprop och fastställande av röstlängd 

- fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

- val av mötesordförande 

- val av mötessekreterare och justeringskvinnor, tillika rösträknare 

- styrelsens verksamhetsberättelse 

- revisionsberättelse 

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

- fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt medlemsavgift 

- val av ordförande 

- val av kassör 

- val av övriga sju-elva ledamöter 

- val av två revisorer samt en ersättare 

- val av valberedning 

- motioner och propositioner 

- fastställande av tid och plats för nästa årsmöte 

 

§   7 Verksamhetsår 

 Organisationens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderåret. 

 

§   8 Omröstning 

 Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Sluten omröstning 

skall ske om någon begär det. 

 

§   9 Extra årsmöte 

 Extra årsmöte skall hållas om 1/3 av medlemmarna så begär, eller om styrelsen 

så beslutar. 

Kallelse skall ske skriftligen minst tre veckor före och utfärdas av styrelsen. 

 

§ 10 Valberedning 

 Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar. Valberedningen utser inom  

 sig en sammankallande. 

 

§ 11 Styrelsen 

 Styrelsen är organisationens verkställande organ mellan årsmötena. 

 Styrelsen skall helst vara sammansatt av kvinnor från alla stift. 

 Styrelsen består av minst nio, max femton, ledamöter inklusive ordförande och 

kassör. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Ledamöter väljes för två år och kan omväljas ett år i taget. 

Mandattiden för enskilda ledamöter kan inte vara mer än 4 år per omgång. 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott med samordnande funktion. 

Arbetsutskottet består av minst tre ledamöter, däribland ordföranden. 

Styrelsen kan utse tillfälliga arbetsgrupper/projektgrupper utifrån aktuella  

frågor. 

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. 

Kallelse till styrelsemötet skickas senast två veckor före mötet. 

Mellan styrelsesammanträdena är arbetsutskottet verkställande organ. 

Enskild medlem eller styrelseledamot som brådskande vill ta upp en fråga  

vänder sig direkt till arbetsutskottet. 
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§ 12 Styrelsens uppgifter 

 Det åligger styrelsen att 

- fördela uppdrag inom styrelsen förutom uppdragen som ordförande och 

kassör 

- tillsätta arbetsutskott 

- bestämma över tecknande av firma 

- utfärda kallelse till årsmöte 

- bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet 

- förelägga årsmötet verksamhetsberättelse och bokslut 

- verkställa årsmötets beslut 

- ansvara för organisationens medel och egendom 

- framlägga budgetförslag 

- på anmodan av utsedd revisor ställa organisationens böcker och handlingar 

till revisorernas förfogande. 

 

§ 13 Firmatecknare 

 Organisationens firma tecknas av två styrelseledamöter. Styrelsen bestämmer  

vilka som får teckna organisationens firma. 

 

§ 14 Revision 

 Organisationens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer. 

 Revisorerna överlämnar sin berättelse till årsmötet. 

 

§ 15 Stadgeändring 

 Årsmötet beslutar om ändring i stadgarna. 

 För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet av antalet närvarande  

medlemmar. 

För ändring av § 15 och § 16 krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. 

 

§ 16 Organisationens upplösning 

 För upplösning av organisationen krävs att beslut om detta fattas vid två på  

varandra följande ordinarie årsmöten och att vid båda årsmötena två tredjedelar 

av de närvarande medlemmarna är ense om detta. 

Eventuella tillgångar ska vid organisationens upplösning överlämnas till  

ändamål som överensstämmer med organisationens syften. 

 

 

 


