STADGAR
för
SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

Stadgeändringar
Förslag till årsmötet 2019

Antagna vid årsmötet i Eskilstuna 1974
Reviderade vid årsmötet i Lund 1989 Antagna vid årsmötet i Uppsala 1990 Reviderade vid
årsmötet i Södertälje 2000 Reviderade vid årsmötet i Sundbyberg 2003 Reviderade vid årsmötet i
Jönköping 2005 Reviderade vid ordinarie Årsmötet i Uppsala 2013

§ 1 Ändamål
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation och ett
forum för kvinnor i de kristna samfunden som vill stärka samhörigheten
mellan Sveriges kristna kvinnor och arbeta för jämställdhet och
kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund.
SEK verkar genom sin Världsböndagskommitté för att gudstjänster
anordnas på Världsböndagen.

§ 2 Uppgift
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds uppgift är
att ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och
internationella frågor och delta i den offentliga opinionsbildningen,
att erbjuda mötesplatser och ha kontakt med andra grupper och
organisationer i frågor av gemensamt intresse,
att anordna seminarier,
att verka för lokal ekumenik och att lokala ekumeniska kvinnoråd
organiseras,
att genom böndagskommittén fördela kollekten från Världsböndagen
som utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländer,
att hålla kontakt med internationella ekumeniska kvinnoorganisationer.
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§ 1 Ändamål
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell
paraplyorganisation och ett forum för kvinnor i de kristna samfunden,
som vill stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna kvinnor och
arbeta för jämställdhet, särskilt inom kyrkor och samfund, i Sverige
och internationellt.
SEK verkar genom sin Världsböndagskommitté för att gudstjänster
anordnas på Världsböndagen.

§ 2 Uppgift
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds uppgift är
att ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och
internationella frågor och delta i den offentliga opinionsbildningen,
att erbjuda mötesplatser och ha kontakt med andra grupper och
organisationer i frågor av gemensamt intresse,
att anordna seminarier,
att verka för lokal ekumenik och att lokala ekumeniska kvinnoråd
organiseras,
att genom böndagskommittén fördela kollekten från världsböndagen
som utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländer,
att hålla kontakt med internationella ekumeniska kvinnoorganisationer.
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§ 3 Medlemskap Varje kristen kvinnoorganisation, som delar SEK:s
grundvärderingar och godtar dess stadgar, och lokala ekumeniska
kvinnoråd kan erhålla medlemskap efter styrelsebeslut. Individuellt
medlemskap kan också erhållas i SEK-Sverige.
Medlemskap erhålles genom erläggande av den medlemsavgift som
årsmötet fastställt.
Andra kristna organisationer och trossamfund kan av styrelsen
erkännas som stödorganisation och har då att erlägga fastställd avgift.

§ 3 Medlemskap Varje kristen kvinnoorganisation, som delar SEK:s
grundvärderingar och godtar dess stadgar och riktlinjer, och lokala
ekumeniska kvinnoråd kan erhålla medlemskap efter styrelsebeslut.
Personer som är kvinnor kan erhålla personligt medlemskap i
SEK-Sverige. Medlemskap erhålles genom erläggande av den
medlemsavgift som årsmötet har fastställt.
Andra kristna organisationer, trossamfund, församlingar och
personer som inte är kvinnor kan erhålla stödmedlemskap efter
styrelsebeslut, och har då att erlägga den medlemsavgift som
årsmötet har fastställt.

§ 4 Ordinarie årsmöte
Årsmötet är SEK:s högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje
år senast under april månad. Kallelse till ordinarie årsmöte skall
utfärdas minst tre månader före årsmötet.
Motion till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast två månader i
förväg. Årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga senast en månad
före ordinarie årsmöte. Medlemsorganisation och lokala råd äger rätt
att till årsmötet, utöver representationen i SEK:s styrelse, utse två
representanter som äger förslags- och rösträtt vid årsmötet.
SEK-Sverige jämställs med lokala råd och får utse två representanter
som äger förslags- och rösträtt vid årsmötet. Stödorganisation äger rätt
att närvara vid årsmötet med en representant med yttranderätt.

§ 4 Ordinarie årsmöte
Årsmötet är SEK:s högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje
år senast andra veckan i maj. Kallelse till ordinarie årsmöte skall
utfärdas minst tre månader före årsmötet.
Motion till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast två månader i
förväg. Årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga senast tre veckor
före ordinarie årsmöte. Medlemsorganisation och lokala råd äger rätt
att till årsmötet, utöver representationen i SEK:s styrelse, utse två
representanter som äger förslags- och rösträtt vid årsmötet.
SEK-Sverige jämställs med lokala råd och får utse två representanter
som äger förslags- och rösträtt vid årsmötet. Stödorganisation och
stödmedlem äger rätt att närvara vid årsmötet med en representant
med yttranderätt.
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Ärenden vid årsmötet
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av årsmötets ordförande, vice ordförande och sekreterare
5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse
10. Val av ordförande
11. Val av sju styrelseledamöter samt en ersättare
12. Val av två revisorer och en revisorsersättare
13. Val av Världsböndagskommitté
14. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
15. Fastställande av årsavgift för medlemsorganisation, enskilda
medlemmar i SEK-Sverige och stödorganisation
16. Behandling av motioner och propositioner
17. Fastställande av verksamhetsplan
18. Fastställande av budget
19. Behandling av vid mötet väckta frågor

Ärenden vid årsmöte:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av årsmötets ordförande, vice ordförande och sekreterare
5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse
10. Val av ordförande
11. Val av sju styrelseledamöter samt en ersättare
12. Val av två revisorer och en revisorsersättare
13. Val av Världsböndagskommitté
14. Val av valberedning, varav en sammankallande
15. Fastställande av årsavgift för medlemsorganisation, enskilda
medlemmar i SEK-Sverige och stödorganisation
16. Behandling av motioner och propositioner
17. Fastställande av verksamhetsplan
18. Fastställande av budget
19. Behandling av vid mötet väckta frågor

§5 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan utlysas om årsmötet, styrelsen eller minst hälften av
medlemsorganisationerna så begär. Kallelse och ärendelistan skall då
utsändas senaste tre veckor före mötet.
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Extra årsmöte kan utlysas om årsmötet, styrelsen eller minst hälften av
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Sida 3 av 5

§ 6 Styrelsen
a. Styrelsen väljs vid årsmötet och skall bestå av ordföranden, sju
ledamöter, en ersättare samt ordföranden för
Världsböndagskommittén.
Mandattid för ordföranden är två år med möjlighet till omval tre gånger.
Mandattid för styrelseledamot är fyra år med möjlighet till omval en
gång. Val sker vartannat år av halva antalet ledamöter. Om ledamot
avgår i förtid kan fyllnadsval ske vid nästa årsmöte. Fyllnadsvalperiod
räknas inte som ordinarie mandatperiod.
b. Styrelsen utser inom sig olika funktioner och firmatecknare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst två
gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Styrelsen kan utse utskott

§ 6 Styrelsen
a. Styrelsen väljs vid årsmötet och skall bestå av ordföranden, sju
ledamöter, en ersättare samt ordföranden för
Världsböndagskommittén.
Mandattid för ordföranden och ledamöter är två år. Val sker
vartannat år av halva antalet ledamöter. Om ledamot avgår i förtid sker
fyllnadsval vid nästa årsmöte. Fyllnadsvalperiod räknas inte som
ordinarie mandatperiod.
b. Styrelsen utser inom sig olika funktioner och firmatecknare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst två
gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Styrelsen kan utse utskott

Ny paragraf
§ 7 Valberedningen
Valberedningen väljs vid årsmötet och skall bestå av tre - fem
ledamöter som väljs på ett år i taget. Årsmötet utser ordförande i
valberedningen. Valberedningen ska i möjligaste mån vara
sammansatt av personer från olika delar av SEK.
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§ 7 Världsböndagskommittén
a. Världsböndagskommittén, består av ordförande och minst fem
ledamöter. Ordföranden väljs på fyra år och kan omväljas två gånger.
Ledamöterna väljs på två år och kan omväljas tre gånger. Val av
Världsböndagskommitté förbereds av SEK:s valberedning. Så många
samfund som möjligt ska vara representerade i kommittén.
b. Världsböndagskommittén översätter, producerar och sprider
material inför Världsböndagen första fredagen i mars.
Världsböndagskommittén fördelar böndagsstipendier i samverkan med
böndagens svenska samarbetspartner, enligt av kommittén antagna
riktlinjer.
Världsböndagskommittén upprätthåller kontakten med den
internationella Världsböndagskommittén och utser representanter till
internationella världsböndagskonferenser
§ 8 Räkenskaper och revision
Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Det åligger styrelsen att
senast sex veckor före årsmötet till revisorerna för granskning
överlämna rådets räkenskaper samt protokoll för det gångna
räkenskapsåret. Revisorerna upprättar revisionsberättelse som
överlämnas till årsmötet.

§ 9 Räkenskaper och revision
Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Det åligger styrelsen att
senast sex veckor före årsmötet till revisorerna för granskning
överlämna rådets räkenskaper samt protokoll för det gångna
räkenskapsåret. Revisorerna upprättar revisionsberättelse som
överlämnas till årsmötet.

§ 9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet av på årsmötet
närvarande röstberättigade.

§ 10 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet av på årsmötet
närvarande röstberättigade

§10 Upplösning
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd kan upplösas om beslut därom fattas
vid två på varandra följande årsmöten och med minst 2/3 majoritet. Vid
rådets upplösning skall årsmötet besluta om till vilken verksamhet med
liknande syfte rådets eventuella tillgångar skall överlämnas.
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§ 8 Världsböndagskommittén
a. Världsböndagskommittén, består av ordförande och minst fem
ledamöter. Ordföranden väljs på två år och kan omväljas tre gånger.
Ledamöterna väljs på två år och kan omväljas tre gånger. Val av
Världsböndagskommitté förbereds av SEK:s valberedning. Så många
samfund som möjligt ska vara representerade i kommittén.
b. Världsböndagskommittén översätter, producerar och sprider
material inför Världsböndagen första fredagen i mars.
Världsböndagskommittén fördelar böndagsstipendier i samverkan med
böndagens svenska samarbetspartner, enligt av kommittén antagna
riktlinjer.
Världsböndagskommittén upprätthåller kontakten med den
internationella Världsböndagskommittén och utser representanter till
internationella världsböndagskonferenser

§11 Upplösning
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd kan upplösas om beslut därom fattas
vid två på varandra följande årsmöten och med minst 2/3 majoritet. Vid
rådets upplösning skall årsmötet besluta om till vilken verksamhet med
liknande syfte rådets eventuella tillgångar skall överlämnas.

Sida 5 av 5

