Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska
kyrkan Luleå stift, ideell förening.
Antagna vid årsmöte den ………………..Org. Nr: 802473-9081

§ 1 Föreningens namn.
Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.
§ 2 Föreningens form och ändamål
Föreningen är en ideell förening som utgör den samordnande administrativa och ekonomiska
delen av nomineringsgruppen Miljöpartister i Svenska kyrkan i Luleå stift (MPSK Luleå).
Föreningen är nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan.
Förningens organisationsnummer är 802473-9081
Föreningen är organisatoriskt fristående men verkar i nära samarbete med Miljöpartiet de
gröna (MP).
Föreningen har som ändamål att främja grön utveckling och demokrati i Svenska kyrkan
genom att verka, även som en politisk kraft, i Svenska kyrkans demokratiskt tillsatta organ.
Föreningen förvaltar medel avsatta för kyrkoval för sin nomineringsgrupp och fastställer
kyrkovalslistor.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Luleå.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap är öppet för person som är skriven i Luleå stift, medlem i Svenska kyrkan och
medlem i Miljöpartiet de Gröna. För medlemskap krävs att fastställd medlemsavgift är betald.
Medlemskap i stiftsföreningen medför automatiskt medlemskap i föreningen MPSK riks.
§ 5 Medlemsavgifter
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
§ 6 Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och minst tre ledamöter samt
minst en ersättare. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen leder MPSK Luleås verksamhet och är mellan årsmöten föreningens högsta organ.
Styrelsen verkställer beslut som fattats av årsmöte och hanterar föreningens ekonomi.
Styrelsen skall till årsmöte lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter, varav en skall vara ordförande eller vice
ordförande, deltar.
Stiftsföreträdaren skall ingå i styrelsen som ledamot eller som ersättare.
Ett styrelseprotokoll är giltigt när mötesordförande och vald justerare justerat protokollet.
Styrelsen för medlemsförteckning.

Ordförande kallar till styrelsemöte när det är lämpligt eller när minst två styrelseledamöter
begär det.
Ersättaren kallas till alla styrelsemöten men har ej rösträtt när styrelsen är fulltalig. Ersättaren
har yttranderätt på alla möten.
Styrelsemöten kan även genomföras som telefonmöten eller SKYPE-möten.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden
biträder, dock sker avgörandet vid personval genom lottning.
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och dess kassör var för sig.
§ 7 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens
revisorer senast fyra (4) veckor före årsmöte.
§ 8 Revisorer
Årsmötet utser en ordinarie revisor samt en ersättare.
Revisorn granskar föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper och riktar sin
revisionsberättelse till årsmötet. I revisionsberättelsen avges också yttrande angående
ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast två
veckor före årsmötet.
§ 9 Valberedning
Årsmötet utser tre valberedare varav en är sammankallande. De bereder alla val till
föreningens externa och interna uppdrag.
Allmänt gäller att valberedningen i stiftet så snart som möjligt efter kyrkoval, utifrån
valresultatet, föreslår ledamöter till nämnder, råd och andra uppdrag där nomineringsgruppen
fått representation i stiftet. Styrelsen ansvarar för att medlemsmötet i stiftsföreningen snarast
därefter kan besluta om fördelningen av uppdragen, varefter stiftsuppdragen fastställs av
stiftsfullmäktige.
§ 10 Årsmöte
Årsmötet är MPSK Luleås högsta beslutande organ.
Årsmöte skall hållas senast i april månad efter verksamhetsåret.
Kallelsen skall utsändas senast en månad innan årsmötet skall hållas.
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar skall hållas tillgängliga för alla medlemmar
senast två veckor innan årsmötet. I kallelsen anges hur medlemmarna kan få tillgång till
handlingarna.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt.

5. Fastställande av dagordning.
6. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen.
11. Val av styrelse; ordförande, vice ordförande och tre ledamöter samt en ersättare.
12. Val av revisor och revisorsersättare.
13. Val av tre valberedare.
14. Eventuella i kallelsen aviserade övriga val.
15. Till mötet stadgeenligt väckta motioner.
16. Fastställande av medlemsavgifter.
17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
18. Beslut om eventuella ersättningar.
19. Övriga förekommande anmälda årsmötesfrågor.
20. Övriga frågor.
21 Mötets avslutande.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska
framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte
får endast p 1-5 enligt årsmöte § 10 samt de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 12 Allmänt om föreningens årsmöten.
Till årsmötet kallar styrelsen samtliga medlemmar.
Nya medlemmar kan delta med yttranderätt på årsmötet
Medlemmar har motionsrätt till årsmöte. Motion skall ha inkommit till styrelsen senast 15
januari, år för årsmöte.
Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på ett eller två år, vi eftersträvar en
fördelning så att kontinuitet i styrelsen erhålls. Ersättare väljs på ett år.

§ 13 Rösträtt
Till årsmötet och eventuellt extra årsmöte har varje medlem som betalt sin medlemsavgift
senast 31 januari en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär
detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval sker dock avgörandet
genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och inte heller vid val av revisor.
Röstlängden är det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.
§ 15 Kandidatnominering till kyrkoval och val till uppdrag.
Styrelsen ansvarar för att samtliga medlemmar ges möjlighet att delta i nomineringar till listor
till kyrkoval.
Det åligger styrelsen att utlysa medlemsmöte/nomineringsmöte inför kyrkoval. Inför detta
möte åligger det valberedningen att sammanställa nomineringarna och lämna förslag varefter
ordningen på listorna fastställs av medlemsmötet/nomineringsmötet.
Ev kandidatanmälningar efter nomineringsmötet kan läggas till i slutet av listorna i förra
stycket.
Luleå stift sammanställer slutgiltigt kandidatlistorna inför kyrkoval.
§ 16 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.
§ 17 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
18 Uteslutning
Person som inte uppfyller kriterierna enligt § 4 är inte längre medlem i MPSK Luleå.
Om enskild person uppenbarligen agerar utanför vad som anges i § 2 får styrelsen besluta om
uteslutning.
Överklagande av uteslutning sker till årsmötet.
§ 19 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Eventuella tillgångar - sedan skulder har reglerats - tillfaller Miljöpartister i Svenska kyrkans
riksförening. Om MPSK riks inte, vid föreningens upplösning, existerar tillfaller eventuella
tillgångar Luleå stift och om sådan finns dess ungdomsverksamhet.

§ 20 Tolkning av stadgarna.
Styrelsens tolkning av dessa stadgar gäller tills frågan eventuellt avgjorts vid årsmöte.

