Stadgar § 1-36
NAMN
§1
Förbundets namn är Kristdemokrater för en Levande kyrka, KR.
ORGANISATION
§2
Kristdemokrater för en Levande kyrka, nedan nämnd KR, är organiserad i lokala grupper som arbetar på
församlingsnivå, stiftskretsar som arbetar på stiftsnivå samt samordnande funktion på nationell nivå.
ÄNDAMÅL/MÅLSÄTTNING
§3
KR är en nomineringsgrupp som verkar för levande församlingar inom Svenska kyrkan med uppgift att
möjliggöra för personer att på kristen och demokratisk värdegrund engagera sig som förtroendevalda i
Svenska kyrkan. Förbundet är partipolitiskt obunden.
§4
Uppgiften för nomineringsgruppen KR och dess grupper i stift och församlingar/pastorat är att med ett
gemensamt handlingsprogram som grund arbeta för att Svenska kyrkan skall fullfölja sin kallelse: Att göra
Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd.
§5
Organisationen skall ge stöd åt dem som vill engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan på kristen
och demokratisk värdegrund samt underlätta länkningen mellan arbetet i den lokala församlingen och det
kyrkliga arbetet på kontrakts-, stifts- samt nationell nivå. Förbundet ska aktivt verka inom alla de områden
där Svenska kyrkan verkar.
Varje stiftskrets har ansvar för att utbyte sker med förbundets kyrkomötesgrupp.
PROGRAM
§6
Förbundsstyrelsen ansvarar för att uppdatering av förbundets program sker inför varje kyrkoval och antas
av förbundsstämman.
Program för stiftskretsar eller för lokala grupper beslutas av årsmötet på aktuell organisatorisk nivå.
MEDLEMSKAP
§7
Enskilda personer kan ansöka om eller värvas att bli medlemmar i KR. Ansökan behandlas av ordföranden
dit ansökan ställts. Varje ansökan skall leda till medlemskap om det inte föreligger särskilda skäl till annat.
En ansökan om medlemskap kan avslås endast om den aktuella gruppens styrelse är enig om det. Kandidat
på KR:s valsedlar förutsätts bli medlem.
§8
Medlemskap i församlingsgrupp eller stiftskrets leder till medlemskap i förbundet och innebär registrering i
det gemensamma medlemsregistret för KR. Registreringen följer dataskyddsförordningen och reglerna för
GDPR. Inga uppgifter i registret lämnas till utomstående. I och med ansökan om medlemskap förutsätts ny
medlem samtycka till att registreras i förbundets medlemsregister.
Ansvarig för uppdatering av det gemensamma medlemsregistret är stiftskretsens registeransvarig eller i
annat fall förbundet.
§9
Handlar medlem uppenbart illojalt mot förbundets syfte eller motverkar förbundets arbete eller dess rykte
kan denne uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av styrelse i församlingsgrupp eller stiftskrets. Beslut avseende uteslutning kan
överklagas till förbundsstyrelsen för KR.
Underlåtenhet att betala medlemsavgift under tre år eller motarbetande av förbundets verksamhet och
ändamål utgör grund för uteslutning.
MEDLEMSAVGIFT och EKONOMISKA FRÅGOR
§ 10
Nivån på medlemsavgifter som beslutas på lokal nivå eller stiftsnivå får ligga högre, men inte lägre än vad
som fastställts för närmast högre organisatorisk nivå. Ansvaret att budgetera och redovisa för användningen
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av medlemsavgifterna åligger samma organisatoriska nivå som tar beslut om avgifterna. Vid utdebitering
av medlemsavgift till förbundet utgör antalet medlemmar, som finns registrerade den 1 oktober det år
utdebiteringen avser, grund för utdebiteringen.
§ 11
Varje styrelse inom KR skall varje år presentera en budget och verksamhetsplan för sitt
verksamhetsområde avseende årets verksamhet.
Varje styrelse på nationell nivå, stiftsnivå och lokal nivå skall utse två firmatecknare.
Endast förbundsstyrelsen har rätt att ta upp lån för Kristdemokrater för en Levande kyrka.
§ 12
Stiftsgrupper och lokala grupper kan om de vill utnyttja en gemensam funktion för bokföring med eget
kostnadsställe, redovisning, revision och registerhantering. Denna gemensamma funktion leds av
förbundets ekonomiansvarige.
§ 13
Revision av förbundets räkenskaper och förvaltning skall årligen göras av två av förbundsstämman valda
revisorer. Dessa skall delge förbundsstyrelsen samt de stiftskretsar vars ekonomi sköts av förbundet sin
redogörelse över genomförd revision.
Revisionen av stiftskretsarnas förvaltning (förvaltningsrevision) görs av revisorer som utses av
stiftsårsmöte.
I de fall en stiftskrets själv förvaltar hela eller delar av sin kassa skall revision av räkenskaperna för dessa
delar årligen göras av revisorer som valts av stiftsårsmötet.
Stiftskretsarnas årsredovisning och revisionsberättelse ska sändas till förbundsstyrelsen senast 30 april.
ÅRSMÖTEN
§ 14
Det åligger ordföranden för varje nivå att en gång per år kalla till ett ordinarie årsmöte.
Kallelse till stiftsårsmöte eller församlingsårsmöte skall sändas till samtliga medlemmar inom den aktuella
gruppen. Kallelse sker skriftligt med brev eller e-post.
§ 15
Extra årsmöte hålls när styrelse eller revisorer finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av gruppens
medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.
I begäran skall också framgå vilket ärende medlemmarna önskar behandlat. Om en stiftskrets inte har hållit
stiftsårsmöte äger förbundsstyrelsen rätt att kalla till stiftsårsmöte.
Motsvarande rätt har stiftskretsens styrelse att kalla till församlingsårsmöte
§ 16
Inbjudan till ordinarie förbundsstämma skall skickas till samtliga medlemmar i nomineringsgruppen,
exempelvis via KR:s medlemsblad. Kallelse till förbundsstämma skall sändas till förbundets ledamöter i
kyrkomötet och för kännedom till deras ersättare samt till ombuden för stiftskretsarna och för kännedom till
ombudens ersättare senast fyra veckor före stämman vilket hålls senast i maj månad.
Meddelande om utsedda ombud och deras ersättare delges snarast möjligt förbundsstyrelsens sekreterare.
§ 17
Kallelse till stiftsårsmöte skall sändas till samtliga medlemmar i stiftskretsen Kallelsen skall ha skickats tre
veckor före tidpunkten för årsmötet vilket hålls senast i mars månad.
§ 18
Kallelse till församlingsårsmöte skall sändas till samtliga medlemmar i församlingsgruppen. Kallelsen skall
ha skickats senast två veckor före tidpunkten för årsmötet vilket hålls senast i februari månad.

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
§ 19
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas i tillämpliga delar:
1. Val av funktionärer vid mötet (ordförande, sekreterare, protokollsjusterare tillika rösträknare och
mötesreferent)
2. Godkännande av kallelse
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
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5. Verksamhetsberättelse föredras och justeras/godkännas
6. Ekonomisk redovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör
9. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
10. Val av ordförande på ett år i styrelsen
11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
12. Val av ersättare i styrelsen
13. Val av två revisorer och minst en ersättare för revisor
14. Val av valberedning för perioden fram till och med nästa årsmöte.
15. Val av ombud med ersättare till förbundsstämma
16. Val av dataskyddsombudsombud/personregisteransvarig
17. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
18. Beslut om budget
19. Beslut om verksamhetsplan/valplan
20. Styrelsens förslag till beslut
21. Beslut med anledning av motioner
22. Övriga frågor
23. Mötet avslutas
Den ekonomiska redovisningen skall omfatta kalenderår.
Året före kyrkoval skall nomineringskommitté och valledare väljas.
Till förbundsstämma äger varje stiftskrets sända ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.
Medlemslistan skall vara avstämd 31 december året före årsmötet.
NÄRVAROFÖRTECKNING
§ 20
Vid varje sammanträde där det sker val eller nominering upprättas en närvaroförteckning över alla
närvarande röstberättigade medlemmar.
Vid beslut om ansvarsfrihet får ledamot i det organ beslutet avser inte delta i besluten.
RÖSTRÄTT
§ 21
Rösträtt vid förbundsstämma har närvarande ledamot i kyrkomötet, förbundsstyrelsens ledamöter och vid
förhinder tjänstgörande ersättare samt de ombud från stiftskretsarna, som utsetts av respektive stiftsårsmöte
eller vid förhinder ombudens ersättare.
Rösträtt vid stiftsårsmöte, församlingsårsmöte och nomineringsmöte har samtliga medlemmar som betalat
medlemsavgift inom den aktuella gruppen före den 31 december året innan
§ 22
För att få rösträtt vid årsmöte, bli nominerad till kandidat på någon av gruppens listor eller vara valbar till
uppdrag inom nomineringsgruppen krävs medlemskap i KR och en vilja att förverkliga nomineringsgruppens handlingsprogram.
Vid varje årsmöte har varje röstberättigad en röst. Rösträtten utövas genom närvaro.

MOTIONER
§ 23
Motion kan lämnas in av varje medlem i förbundet via e-post eller genom annan skriftlig framställning till
ordföranden eller sekreteraren i aktuell styrelse. Den aktuella styrelsen är skyldig att för respektive årsmöte
redovisa och ta upp till behandling förslag som skickats in av medlemmar i den aktuella gruppen.
Motion till förbundsstämman skall vara inlämnad skriftligt senast sex veckor före ordinarie
förbundsstämma skall beredas av förbundsstyrelsen före årsmötet. Motion till stiftsårsmöte och
församlingsårsmöte skall vara inlämnad senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och beredas av aktuell
styrelse före årsmötet.
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NOMINERINGSPROCESS
§ 24
Nomineringsprocessen inför val på lokal nivå, stiftsnivå och på nationell nivå skall ske på ett rättvist,
förtroendeskapande och transparent sätt. Syftet är att arbeta fram valsedlar med namn som kan öka
röstetalet och bidra till en bred kyrklig förankring.
Samtliga medlemmar bör påminnas om möjligheten att nominera kandidater till aktuella valsedlar.
Styrelsen på lokal, stifts- och nationell nivå skall senast på föregående årsmöte framlägga till beslut hur
nomineringsprocessen skall ske.
Nedan presenteras två metoder som utgör miniminivå respektive normalnivå:
a) Miniminivå. Årsmötet på år närmast före kyrkoval uppdrar åt styrelsen eller grupp som årsmötet
utser att sätta samman valsedel.
b) Normalnivå. Styrelsen på lokal, stiftsnivå (och riksnivå) bör kalla till minst två särskilda
nomineringsmöten.
Det första nomineringsmötet bör, inom organisationens samtliga nivåer, genomföras senast ett år före
kyrkovalet.
Vid det första nomineringsmötet skall följande beslut fattas:
1. Val av nomineringskommitté. En nomineringskommitté skall leda nomineringsprocessen inom en
eller flera angivna valkretsar fram till dess att valen genomförts.
2. Val av en valkommitté på 1-3 personer i varje valkrets, varav en bör utses till valledare inom den
aktuella valkretsen.
Vid nästkommande nomineringsmöte skall följande beslut fattas:
1. Fastställande av valplan för aktuell(a) valkrets(ar).
2. Fastställande av valsedel/valsedlar.
Till nomineringsmöte skall samtliga medlemmar inom aktuell(a) valkrets(ar) kallas. Två eller fler kontrakt
kan ha gemensamma nomineringsmöten.
Av kallelsen till nomineringsmöte skall det tydligt framgå vilka val och vilka valkretsar mötet avser.
Inför lokala val bör stiftsgruppsstyrelse utlysa lokalt nomineringsmöte.
VALSEDLAR
§ 25
Valsedlar till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige fastställs vid nomineringsmöte dit alla
medlemmar i nomineringsgruppen, som bor inom den aktuella valkretsen, skall kallas.
Kallelsen med nomineringskommitténs förslag till valsedel skall vara medlemmarna tillhanda senast tre
veckor före tillfället för mötet. De valda ledamöterna och ersättarna i respektive organ utser inom sig
gruppledare.
§ 26
Om provval genomförs skall det ske med inner- och ytterkuvert och vara avslutat senast en månad före
nomineringsmötet.
Information om hur provvalsresultatet skall tillämpas skall skickas ut till berörda medlemmar i samband
med inbjudan att delta i provvalet.

VALPLAN
§ 27
Lokal styrelse, stiftsgruppsstyrelse och förbundsstyrelse bör vid årsmöte samma år som kyrkoval förelägga
årsmötet ett förslag till valplan som skall styra organisationen av valets för- och efterarbete inom gruppens
ansvarsområde.
STYRELSER
§ 28
Antalet ledamöter i styrelse eller fast utskott för hela eller delar av KR skall vara udda till antalet samt
minst tre.
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§ 29
Det årsmöte, som väljer styrelse eller kommitté, skall också utse dess ordförande.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst hälften eller tre ledamöter
begär detta. Styrelse är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder
utom vid val av person då avgörande vid lika röstetal sker genom lottning.
§ 30
Valbar till förbundsstyrelse, stiftgruppsstyrelse eller lokal styrelse av KR är varje medlem som uppfyller
Svenska kyrkans valbarhetskriterier och bor inom den aktuella styrelsens verksamhetsområde.
Gruppledaren för kyrkomötesgruppen adjungeras till förbundsstyrelsen.
§ 31
Ledamot i styrelse inom förbundet väljs för ett eller högst två år. Ordföranden väljs på ett år och övriga
ledamöter väljs på två år. Val bör förrättas så att inte alla ledamöter avgår samtidigt. Vid konstitueringen av
en styrelse väljs därför hälften av övriga ledamöter på ett år.
VALBEREDNING
§ 32
Inför val av styrelse, fast utskott, nomineringskommitté och valledare skall en valberedning utses på minst
tre till fem personer. Det organ, som utser valberedning, skall också utse dess ordförande.
OMBUD ENLIGT KYRKOORDNINGEN
§ 33
Inför ett förestående kyrkoval skall förbundsstyrelsen utse ett ombud och en ersättare som skall vara
nomineringsgruppens Kristdemokrater för en Levande kyrka kontaktperson mot Svenska kyrkan.
Ombudet har ansvaret för att rapportera till Svenska kyrkans organ vilka som skall stå på
nomineringsgruppens listor i de kommande valen. Ombudet har också rätt att utse nomineringsgruppens
företrädare i stift, församling/pastorat med rätt att rapportera uppgifter avseende gruppens valsedlar.
Företrädarna i stift, församling/pastorat skall utses av ombudet efter förslag från berörd grupp.
STADGAR
§ 34
Beslut om förändring av stadgarna fattas med enkel majoritet av förbundsstämman vid två på varandra
följande förbundsstämmor. Beslut får verkställas med omedelbar justering efter den andra stämmans beslut.
Beslutar förbundsstämman om stadgeändring med 3/4 majoritet träder stadgeändring i kraft omedelbart.
UPPLÖSNING
§ 35
Beslut om upplösning av förbundet träffas vid två förbundsstämmor med minst sex månader emellan. Vid
båda stämmorna krävs två tredjedels majoritet. Vid upplösning av lokal grupp skall kvarvarande tillgångar
tillfalla stiftskretsen och vid upplösning av stiftskrets skall kvarvarande tillgångar tillfalla förbundet.
Vid upplösning av Kristdemokrater för en Levande kyrka skall förbundets tillgångar tillfalla organisation
med närliggande kyrklig verksamhet eller ändamål enligt förbundsstämmans beslut.
TOLKNING
§ 36
Vid oenighet om tillämpning och tolkning av dessa stadgar gäller den mening förbundsstyrelsens
arbetsutskott biträder.
----------------Dessa stadgar är antagna enhälligt vid förbundsstämman 11 maj 2019..
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