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Stadgar för Skolkyrkan i Lindeskolans gymnasieregion 
 

§ 1 Arbetsuppgifter 

Att på ekumenisk grund ta ansvar för ett kristet arbete bland eleverna på gymnasiet i 
Lindeskolans gymnasieregion för Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner samt 
förmedlar kontakter mellan skolor och församlingar. 

Att vara arbetsgivare för skolpastor på Lindeskolan. 

Att tillsammans med skolpastorn dra upp riktlinjer för verksamheten. 

§ 2 Medlemmar 

Skolkyrkan är en ideell förening. 

Varje kristen församling i Lindeskolans gymnasieregion äger medlemskap och rösträtt genom att 
anmäla sitt intresse och ekonomiskt stödja verksamheten. Medlemskap upphör automatiskt om 
församlingen avstår från att ge bidrag till Skolkyrkan. 

Föreningen tar tacksamt emot stöd av olika slag från andra intresserade organisationer eller 
privatpersoner utan att det ger medlemskap i Skolkyrkan. 

§ 3 Beslutande organ 

Representantskapsmötet (RM) är Skolkyrkans högsta beslutande organ. RM anställer skolpastor. 
Ordinarie RM skall hållas i augusti, om möjligt före skolstarten. Varje medlemsförsamling har 
rätt att skicka två representanter till RM. 

Skriftlig kallelse skickas av styrelsen senast en månad före mötet till församlingens ordförande 
eller motsvarande. 

På ordinarie RM skall följande punkter behandlas: revision, budget, utdebitering för kommande 
kalenderår, verksamhetsberättelse, val av styrelse, revisorer, valberedning samt övriga frågor. 

Frågor som skall behandlas på RM bör vara styrelsen tillhanda senast 31 maj. 

Extra RM kan kallas av styrelsen för t.ex. anställande av skolpastor eller då minst sex 
församlingar begär det. 

§ 4 Verksamhets-  och räkenskapsår 

 Verksamhetsåret skall löpa från 1 juli – 30 juni. 

 Räkenskapsåret skall följa kalenderåret. 

§ 5  Styrelse 

Styrelsen som väljs av ordinarie RM skall bestå av det antal RM beslutar mellan sex-åtta 
ordinarie ledamöter och tre-fem ersättare. Styrelsens ledamöter och ersättare bör väljas så att 
varje kommun blir representerad, liksom olika samfund och kyrkor. Ordförande och kassör väljs 
till sina uppgifter av RM.  
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Styrelsen är beslutsmässig när minst 2/3 av ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall ha minst 
ett sammanträde per termin. Kallelse skickas till ledamöterna senast två veckor före 
sammanträdet. Utöver förtroendevalda ingår skolpastorn med rösträtt i styrelsen, samt vid behov 
de personer som styrelsen kallar att delta med yttrande- och förslagsrätt. 

§ 6 Revision 

 Revision skall göras av två revisorer valda av RM. Revisionen skall vara genomförd 10 augusti. 

§ 7 Stadgeändring 

Ändring eller komplettering av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande 
RM, varav minst ett skall vara ordinarie. För att beslut skall kunna fattas fordras minst 2/3 
majoritet för förslag om ändring. 

§ 8 Upplösning 

Beslut om upplösning av Skolkyrkan skall fattas av två på varandra följande ordinarie RM. För 
att beslut om upplösning skall kunna fattas fordras minst 2/3 majoritet för förslaget. Eventuella 
tillgångar beslutar mötet om. 

 


