
 

 

Stadgar för Equmenia Skårekyrkan 
 

INLEDNING 
 
Skårekyrkan bedriver sitt barn- och ungdomsarbete genom Equmenia Skårekyrkan och utifrån 
bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Genom en mångfald av arbetssätt vill Equmenia 
Skårekyrkan:  
 
- verka för att synliggöra kyrkan i samhället. 
- föra ut evangelium om Kristus till unga människor. 
- främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen. 
- hävda den enskildes värde och utveckla förmågan till självständiga ställningstaganden. 
- stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv. 
 
 
 
§ 1 FÖRENINGEN 
 
Föreningens namn är Equmenia Skårekyrkan. 
 
Rätt att delta i föreningens sammankomster har alla som är intresserade av föreningens 
verksamhet. 
 
Föreningen utgörs av dem som är medlemmar i det barn- och ungdomsarbete som anförtrotts 
Equmenia Skårekyrkan av Skårekyrkan. 
 
 
§ 2 MEDLEMSKAP 
 
Med medlem i föreningen avses den som betalt föreningens fastställda medlemsavgift. Om någon 
efterfrågar ett medlemskap kan UR besluta om medlemskap även utan krav på avgift.   
 
 
§3 TILLHÖRIGHET 
 
Föreningen tillhör Equmenia och dess region Equmenia Svealand. 
  
Föreningen kan genom stadgar eller årsmöte även besluta om tillhörighet eller medlemskap i 
annan organisation, vars målsättning överensstämmer med föreningens stadgar.  
 
 
  



§ 4 BESLUTSORDNING 
 
Beslut om föreningens verksamhet fattas i årsmöte, föreningsmöte och/eller genom 
ungdomsrådet enligt bestämmelserna i dessa stadgar. 
 
Rätt att delta i beslutsfattande vid års- och föreningsmöte tillkommer medlem i föreningen. 
 
Ungdomsrådets och föreningens beslut avgörs genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Förslag om stadgeändring och upplösning 
av föreningen regleras i §§ 15 och 16. 
 
 
§ 5 ÅRSMÖTE 
 
Föreningen håller årsmöte i januari - mars månad på den dag som ungdomsrådet beslutar.  
 
Kallelse till årsmöte ska utfärdas senast fyra veckor före årsmötet. Kallelsen ska finnas tillgänglig 
på föreningens anslagstavla. Ärende som medlem av föreningen önskar få behandlat i årsmötet 
ska vara ungdomsrådets ordförande tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Handlingar till 
årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. 
 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
 
 
§ 6 ÅRSMÖTETS ÄRENDEN 
 
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 
a) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringsmän samt övriga funktioner för 

årsmötet. 
b) Fastställande av dagordning. 
c) Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt. 
d) Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse. 
e) Beslut angående ansvarsfrihet. 
f) Beslut angående riktlinjer för kommande verksamhetsperiod. 
g) Val av ordförande för ungdomsrådet. 
h) Val av kassör. 
i) Val av övriga ledamöter i ungdomsrådet. 
j) Val av valberedning 
k) Val av revisorer. 
l) Val av ledare och övriga funktionärer. 
m) Till årsmötet inkomna ärenden. 
n) Ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling. 
o) Fastställande av medlemsavgifter. 
p) Val av ombud till Equmenias riksstämma. 
q) Val av ombud till region Equmenia Svealands regionstämma. 
r) Val av ombud till övriga organisationer. 
 
  



§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK REDOGÖRELSE 
 
Verksamhetsberättelse och den ekonomiska redogörelsen, jämte revisorernas berättelse ska 
överlämnas till församlingen. Vidare ska uppgifter inges till Equmenia Svealand om antal 
medlemmar i olika åldrar samt uppgifter angående huvudansvariga, ledare och ekonomi. 
 
§ 8 FÖRENINGSMÖTE 
 
Föreningsmöte hålls på kallelse av ungdomsrådet eller då minst 25% av föreningens medlemmar 
så begär. Kallelse till föreningsmöte ska utfärdas minst en vecka före mötet. 
 
 

§ 9 FÖRENING OCH FÖRSAMLING I ÖMSESIDIGT ARBETE 
 

Ungdomsrådet ansvarar för att hålla Skårekyrkan underrättad om verksamhetens utveckling.  
 
 
§ 10 UNGDOMSRÅD (UR) 
 
För ledning av föreningens verksamhet och som företrädare gentemot extern part svarar 
ungdomsrådet. UR består av ordförande och kassör jämte minst 7 övriga ledamöter, vilka bör 
väljas så att föreningens verksamhetsgrenar får förankring i ungdomsrådet. För fattande av beslut 
ska minst hälften av ungdomsrådets ledamöter vara närvarande. 
 
 
§ 11 UNGDOMSRÅDETS KONSTITUERING 
 
UR utser inom sig vice ordförande och övriga funktioner som behövs eller som årsmötet beslutat 
om. 
  
§ 12 FIRMATECKNINGSRÄTT 
 

Equmenia Skårekyrkans firma tecknas av UR:s ordförande eller kassör var för sig eller två i 
förening av de som UR utser. Firmatecknaren måste vara myndig. 
 
 
§ 13 UNGDOMSRÅDETS UPPGIFTER 
 
Ungdomsrådet har till uppgift att leda föreningens arbete och därvid bl a: 
- verkställa föreningens beslut. 
- förbereda års- och föreningsmötets ärenden. 
- handha den ekonomiska förvaltningen. 
- hålla kontakt med Equmenia på riksnivå samt region Equmenia Svealand. 
- ta ett huvudansvar för ledarrekrytering, ledarutbildning och ledarvård. 
- att tillsammans med Skårekyrkans styrelse ha ansvar för anställda ungdomsledare. 
- kontinuerligt se över och ompröva verksamheten med utgångspunkt i målsättning, behov, 
resurser och samhällsutveckling. 
- verka för ett nära samarbete mellan Equmenia Skårekyrkan och församling. 
- utse ledamöter i församlingens verksamhetsråd. 
 
  



§ 14 KOMMITTÉER 
 
Med uppgift att efter ungdomsrådets beslut leda verksamheten kan rådet tillsätta de kommittéer 
som behövs. 
 

 

 
§ 15 ÄNDRING AV STADGARNA 
 
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och kräver att minst 2/3 av de 
närvarande röstberättigade röstar för ändring. Skårekyrkans styrelse ska underrättas om förslag till 
beslut senast fyra veckor innan årsmötet. 
 
 
§ 16 UPPLÖSNING AV FÖRENING 
 
Om förslag på upplösning av föreningens finns ska Skårekyrkan underrättas om förslaget och 
gemensam beredning av ärendet ske. Beslut ska därefter fattas av årsmötet och biträdas av minst 
2/3 av de närvarande röstberättigade. Vid upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar 
Skårekyrkan.  
 
 
 
 
 

 
           

- Dessa stadgar har antagits av Skåre SMU:s årsmöte, 2011-10-22 . 
- Ingressen, §§ 3, 6 o och 13 har fått ny lydelse och innehållet i § 6 p har flyttats över till § 6 

q och en ny § 6 p tillkommit genom beslut av årsmötet 2012-10-20. 
- Föreningen har bytt namn från Skåre SMU till Equmenia Skårekyrkan genom beslut av 

årsmötet 2014-10-25. Samtidigt har § 6 kompletterats med punkten j (valberedning) och 
punkten o lyfts till position b. Ändringen innebär att samtliga punkter i § 6 har förskjutits 
med en position efter punkten b, med två positioner efter punkten j och med en position 
från och med punkten p.  

- Föreningen har bytt från brutet räkenskapsår (september-augusti) till kalenderår vid 
årsmötet 2016-10-22. §5 anpassades därmed till ett verksamhetsår som löper januari-
december samt att årsmötet hålls i januari – mars. 

 
 

* * * 
 
Till grund för dessa stadgar ligger Equmenias normalstadgar såsom de antagits 2009-06-03. 
 
 

 

 

 

 


