
Nya rutiner för lokala råd i SEK 

I nuläget har de lokala råden olika rutiner för medlemsadministration och ekonomihantering, vilket 
inte längre är hållbart. Den nya GDPR-lagen innebär dessutom tydligare och regler och krav för hur 
vi som organisation hanterar vårt medlemsregister. Därför behöver vi nu skapa gemensamma regler 
och rutiner för de lokala råden i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.  

Gemensamma regler och rutiner för lokala ekumeniska kvinnoråd i SEK 

Ett lokalt ekumeniskt kvinnoråd i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd ska vara en ideell förening som  
behöver ha följande: 

• Styrelse  
• Stadgar, som bland annat behöver innehålla instruktioner om att föreningens tillgångar 

ska tillfalla den nationella organisationen vid eventuell nedläggning. 
• Årsmöte. Efter varje årsmöte ska årsmötesprotokoll och årsmöteshandlingar (ekonomisk 

berättelse, revisionsberättelse, årsberättelse) skickas till SEK.  

Om det lokala rådet har en egen ekonomi behöver föreningen ha följande: 
• Organisationsnummer 
• Bankkonto tillhörande föreningen. Ingen ekonomi får hanteras genom privata 

bankkonton.  

• Det lokala rådet ska följa gemensamma rutiner för medlemsadministration                       
(se förslag nedan). 

• Det lokala rådet betalar årligen medlemsavgiften för att vara ett lokalt råd i SEK.   
  
• Lokala råd får prenumeration av tidningen Elsa med ett antal nummer av tidningen som kan  

delas ut till besökare. 

• SEK erbjuder standardiserade stadgar för de lokala råden, för att förenkla vid uppstart av 
ny lokalförening och förenkla uppdatering av de lokala rådens stadgar.  

Medlemsadministration 
Med den nya GDPR-lagen ställs högre krav på organisationer som hanterar kontaktuppgifter till 
privatpersoner. Kortfattat behöver organisationen kunna visa att personen gett samtycke till att vara 
medlem och finnas i vårt medlemsregister. Därför behöver SEK i framtiden att medlemmar själva 
betalar sin medlemsavgift direkt till SEK, eftersom inbetalningen av medlemsavgift innebär 
samtycke av medlemskap.  

Därför föreslår SEK följande två alternativ för medlemsadministration:  



Alternativ A.   Parallell administration av medlemsavgifter och medlemsregister 

Den som vill vara medlem i SEK samt ett lokalt råd gör två separata inbetalningar: 
• 150 kr betalas till SEK (för medlemskap i SEK) 
• 50 kr (eller annan överenskommen summa) betalas till det lokala rådet för lokalt 

medlemskap.  
Alla medlemmar i det lokala rådet behöver vara medlemmar i SEK.  

Varje lokalt råd hanterar själv sitt medlemsregister.  
• De lokala råden behöver anta policy för medlemsrutiner i enlighet med GDPR.  
SEK erbjuder standardiserade riktlinjer för de lokala råden. 

Alternativ B.   SEK administrerar medlemsavgifter och medlemsregister  

Den som vill vara medlem i SEK samt ett lokalt råd gör en inbetalning till SEK 
• 150 kr (för medlemskap i SEK) + 50 kr (för medlemskap i lokalt råd) = 200 kr 
• Medlem får tydlig information att SEK kommer vidarebefordra personuppgifter till det 

lokala rådet samt att inbetalningen innebär medlemskap i både SEK och lokalt råd.  
(Den som endast vill vara medlem i SEK men inte önskar medlemskap i lokalt råd 
betalar som tidigare bara 150 kr).  

SEK betalar ut en klumpsumma med de inkomna lokala medlemsavgifterna en gång per år 
• Betalningen sker förslagsvis i januari varje år, i samband med att SEK sammanställer en 

medlemslista från det föregående kalenderåret. För att få summan utbetald behöver 
lokalföreningen ha skickat in sina årsmöteshandlingar efter genomfört årsmöte.  

• Alternativt sker utbetalningen i samband med att årsmöteshandlingar skickas in till 
SEK, och summan betalas då ut under våren/sommaren. 


