Riktlinje Stadgar

Stadgar
för Ersta diakonisällskap
§ 1 Organisationens form och ändamål
Ersta diakonisällskap är en ideell, icke vinstsyftande, förening med kristen grundsyn och
idémässig anknytning till Svenska kyrkan.
Sällskapets ändamål är
att bedriva diakoni genom hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning samt socialt arbete med barn och unga, och personer i utsatta
situationer, och
att bedriva opinionsbildning samt utbildning och vetenskaplig forskning inom
områden av betydelse för sällskapets verksamhet.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap i sällskapet kan av styrelsen beviljas den som önskar stödja sällskapets
verksamhet enligt dessa stadgar.
Styrelsen äger delegera till direktor att bevilja ansökan om medlemskap.
§ 3 Medlemsavgift
Medlem erlägger en årlig medlemsavgift.
Medlemsavgiften fastställs årligen vid årsmöte med sällskapets medlemmar.
Diakon, som erlägger årsavgift för medlemskap i Ersta diakonkår, är därmed även
medlem av sällskapet, utan att erlägga särskild medlemsavgift.
Medlemskap i sällskapet upphör om medlem under två på varandra följande år inte
erlagt medlemsavgift.
§ 4 Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av en av sällskapet utsedd styrelse bestående av åtta
till tolv ledamöter.
Ledamöterna, som ska vara medlemmar av sällskapet, väljs av årsmöte för en mandatperiod
om vardera fyra år och så att två till tre ledamöter (en fjärdedel av antalet styrelseledamöter
om antalet valda styrelseledamöter är åtta eller tolv) vid mandatperiodens slut avgår vid
varje årsmöte. Avgående ledamot kan omväljas. En styrelseledamot kan inte avsättas under
mandatperiod.
En av styrelseledamöterna ska vara diakon i Svenska Kyrkan.

Riktlinje Stadgar

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig
styrelsens sekreterare.
Årsmötet får inte fatta beslut i ett ärende utan att det har beretts i sällskapets styrelse.
§ 5 Utskott
Den närmare tillsynen över sällskapets verksamhetsgrenar får handhas av utskott, vilkas
sammansättning och uppgifter beslutas av styrelsen.
Ordförande i utskott utses av styrelsen.
§ 6 Arvoden
Uppdrag att vara ledamot av styrelsen eller utskott betraktas som förtroende uppdrag.
För beslut av årsmötet, föreslår valberedningen för uppdragen skäliga arvoden.
§ 7 Revisorer
Styrelsen och direktor ska vid årsmöte lämna rapport över sin förvaltning av sällskapets
angelägenheter.
För granskning av styrelsens och direktors förvaltning utses en auktoriserad revisor
med eller utan revisorssuppleant.
Revisorn ska avge berättelse över sin granskning. Berättelsen ska delges sällskapet vid
nästföljande årsmöte.
Årsmötet har även möjlighet att utse förtroendemannarevisor.
§ 8 Valberedning
För beredning av val som sällskapet har att förrätta utser sällskapet på årsmötet inom
sig en valberedning om fem personer, av vilka en ska vara sammankallande.
Valberedning utses för ett år i sänder.
§ 9 Årsmöte
Sällskapet håller årsmöte varje år under april eller maj månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
På årsmötet ska följande ärenden förekomma.
1.

Val av ordförande samt sekreterare vid årsmötet.

2.

Fastställande av röstlängd.

3.

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
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4.

Fastställande av föredragningslista.

5.

Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande ska
justera årsmötesprotokollet.

6.

Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
samt förslag till resultatdisposition.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisorer jämte suppleanter.
13. Val av sammankallande i valberedningen samt övriga ledamöter i valberedningen.
14. Fastställande av medlemsavgift för påföljande år.
15. Behandling av förslag från styrelsen eller av förslag som röstberättigad medlem
lämnat minst 30 dagar före årsmötet.
16. Fastställande av årsmötesdirektiv.
17. Övriga ärenden.
Meddelande om kallelse till årsmötet ska införas i minst en rikstidning, samt på säll skapets hemsida, senast två månader före den dag då årsmötet ska äga rum.
Av medlem väckt förslag ska för att upptas till behandling vara inkommen till styrelsen
minst en månad före årsmötet. Beträffande förslag om stadgeändring gäller vad som sägs i
§ 13.
Var medlem har rätt att delta vid årsmötet genom befullmäktigat ombud som ska vara
medlem av sällskapet. Ett ombud får företräda högst två medlemmar.
Medlem som vill delta vid årsmötet ska göra anmälan till sällskapet senast den dag som anges
i kallelsen till årsmötet.
§ 10 Extra möte
Styrelsen äger kalla sällskapets medlemmar till extra möte då fråga uppkommit som
kräver beslut av medlemmarna. Det extra mötet får endast behandla de ärenden som
föranlett mötet.
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Kallelse till extra möte ska ske till medlemmarna minst två veckor före sammanträdet.
Vid extra möte gäller vad som föreskrivs om ombud och anmälan till möte unde r § 9
femte stycket och sjätte stycket i sällskapets stadgar.
§ 11 Röstning
Vid val och omröstning äger varje medlem som erlagt föregående års medlemsavgift en
röst.
Utom i de fall som avses i § 14, Stadgeändring, avgörs ärendena med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då lotten
avgör.
§ 12 Direktor
Styrelsen utser direktor, som inför styrelsen är ansvarig för sällskapets löpande
verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Direktor ska vara präst eller diakon i Svenska kyrkan.
§ 13 Stadgeändring
Förslag om ändring av sällskapets stadgar kan väckas av såväl styrelsen som av medlem
vid årsmöte. Förslag väckt av medlem ska skriftligen delges styrelsen senast under
februari månad.
Beslut om godkännande av förslag ska stödjas av minst två tredjedels majoritet av vid
årsmötet närvarande och röstberättigade medlemmar samt därefter hänskjutas till nästa
årsmöte eller, om årsmötet så beslutar, till extra möte. Extra möte får sammankallas
tidigaste tre månader efter årsmötet.
Vid beslut om godkännande av stadgeändring, med samma röstövervikt, ska förslaget
till stadgeändring anses vara antaget.
Vid behandling av fråga om stadgeändring ska i, till kallelsen fogat, beslutsunderlag
tydligt framgå de föreslagna ändringarna.
§ 14 Resultat disposition
Under räkenskapsår uppkommen vinst må, sedan balanserad förlust från tidigare år
täckts, efter beslut av årsmöte med styrelsen fonderas eller balanseras i ny räkning.
Uppkommen vinst skall i sin helhet disponeras för främjande av föreningens ändamål.
Dessa stadgar antogs vid årsmötet 2018-05-16. Vid årsmötet 2019-05-15 fastställdes
årsmötets beslut och stadgarna gäller således från detta datum.

