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STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN
Antagna vid ordinarie årsmöte 20 april 2017, reviderade vid ordinarie årsmöte 2021 och vid
ordinarie årsmöte 2022.

§ 1 ÄNDAMÅL
Sociala Missionen är en allmännyttig, ideell förening med förankring i Equmeniakyrkan.
Sociala Missionen ska vara en del av Equmeniakyrkans sociala och diakonala arbete i
samverkan med de lokala församlingarna.
Sociala Missionen vill arbeta för:
-att utifrån kristen tro och evangeliets människosyn verka för att människors grundläggande
behov tillgodoses
-för mångfald och integration
-att stödja människor att kunna ta ansvar för sitt liv och sin sociala situation
-att vara ett komplement till och samverka med samhällets socialtjänst
-att initiera och utveckla nya arbetsformer utifrån aktuella behov i samhället
-att bedriva information och opinionsbildning
Sociala Missionen har samma verksamhetsområde som Equmeniakyrkan region Stockholm.

§ 2 MEDLEMSKAP
Församlingar och föreningar tillhörande Equmeniakyrkan region Stockholm och Equmenia
region Stockholm erbjuds att vara medlemmar i Sociala Missionen.

§ 3 ÅRSMÖTE OCH OMBUDSMÖTE
Årsmöte och Höstmöte anordnas årligen (se §§ 4 och 5) och är de ordinarie formerna för
medlemmarnas styrning och kontroll av Sociala Missionen.
Varje ansluten församling/förening äger rätt att utse ombud enligt följande:
1–100 medlemmar 1 ombud, med ersättare
101–300 medlemmar 2 ombud, med ersättare
301–700 medlemmar 3 ombud, med ersättare
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701–1000 medlemmar 4 ombud, med ersättare
1001-medlemmar 5 ombud, med ersättare
Equmeniakyrkan äger rätt att utse 4 ombud.
Varje ombud har en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning om inte annat begärs.
Extra ombudsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller när minst 10 medlemmar
skriftligen begär att så skall ske.

§ 4 ÅRSMÖTE
Årsmötet är Sociala Missionens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före april
månads utgång. Följande ärenden ska behandlas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
val av två personer som jämte ordförande justerar dagens protokoll
fastställande av röstlängd
beslut om mötets behöriga utlysande
styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redogörelse
revisorernas berättelse
beslut om ansvarsfrihet
val av ordförande i styrelsen för ett år
val av fyra respektive tre styrelseledamöter för två år
meddelande om Equmeniakyrkans styrelseledamot
val av två revisorer och två ersättare för ett år
val av ordförande och två ledamöter i valberedning för kommande årsmöte
behandling av inkomna motioner
övriga av styrelsens beredda frågor
frågor från ombuden

Alla beslutsärenden som skall behandlas vid årsmötet, förutom valfrågor, ska vara beredda
av styrelsen. Val träder i kraft omedelbart efter årsmötet.

§ 5 HÖSTMÖTE
Sociala Missionen skall hålla höstmöte före 15 december. Följande ärenden skall behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)

vad av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
val av två personer som jämte ordföranden justerar dagens protokoll
fastställande av röstlängd
beslut om mötets behöriga utlysande
beslut om budget och verksamhetsplan för det kommande året och preliminär
verksamhetsplan för de närmaste åren
f) behandling av motioner
g) övriga av styrelsen beredda frågor
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h) frågor till ombuden
Alla beslutsärenden som skall behandlas vid höstmötet, skall vara beredda av styrelsen.

§ 6 KALLELSE
Kallelse till ordinarie år- och ombudsmöten (§§ 4 och 5) sker på sätt som styrelsen
bestämmer och skall utsändas till medlemsförsamlingar/-föreningar minst fyra veckor före
mötesdagen. Handlingar till mötet ska finnas tillgängliga på Sociala Missionens hemsida
senast 14 dagar innan mötet, samt skickas till anmälda ombud vid samma tidpunkt.
Kallelse till extra ombudsmöte sker på samma sätt som till ordinarie ombudsmöten.

§ 7 STYRELSEN
Sociala Missionens styrelse har sitt säte i Stockholm. Den består av nio ledamöter, varav åtta
ledamöter utses av årsmötet och en ledamot av Equmeniakyrkan. Ordförande väljs för en
tid av ett år medan styrelsens övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Vid val av
styrelseledamöter gäller som huvudregel att vartannat år utses fyra ledamöter och följande
år utses tre ledamöter. Equmeniakyrkans val av styrelseledamot meddelas vid varje
årsmöte.
Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsmässig då minst fem närvarande ledamöter är
överens om beslutet.
Styrelsen har till uppgift:
-att ansvara för den löpande verksamheten
-att verkställa och följa upp beslut fattade vid års- och ombudsmöten
-att förbereda ärenden till års- och ombudsmöten
-att ansvara för den ekonomiska förvaltningen
-att utse verksamhetschef för Sociala Missionens verksamhet

§ 8 VERKSAMHETSCHEF
Styrelsen utser verksamhetschef för Sociala Missionen. Denne ansvarar för verksamheten
inför styrelsen och svarar för att styrelsens beslut verkställs. Styrelsen fastställer i särskild
ordning ansvar och befogenheter för verksamhetenschefen.

§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsåret skall vara kalenderår.
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§ 10 REVISORER
Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, av vilken en skall vara
auktoriserad och en skall vara förtroendevald. Ersättare för revisorerna skall utses.

§ 11 FÖRSÄLJNING OCH INTECKNING AV FAST EGENDOM
Styrelsen får inte utan beslut av års- och ombudsmöte förvärva, avyttra eller pantsätta fast
egendom.

§ 12 MOTIONER
Motion till ordinarie års- eller ombudsmöte kan väckas av församling eller förening som är
medlem i Sociala Missionen. Motion skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före
mötet.

§ 13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om Sociala Missionens upplösning kan fattas endast vid två på varandra följande
årsmöten. För sådant besluts giltighet fordras att minst hälften av Sociala Missionens
medlemmar är överens om beslutet.
Upplöses Sociala Missionen skall de tillgångar som finns kvar sedan avvecklingen slutförts,
tillfalla Equmeniakyrkan för att användas i diakonalt arbete.
För ändring av denna paragraf skall Equmeniakyrkans styrelse lämna sitt medgivande.

§ 14 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas vid årsmöte vid Sociala
Missionens medlemmar. Förslag om stadgeändring skall vara Sociala Missionens styrelse
tillhanda senast tre månader före årsmötet. För giltigt beslut krävs att minst två tredjedelar
av de i röstningen deltagande ombuden är överens eller att likalydande beslut fattas genom
enkel majoritet vid två på varandra följande ombudsmöten varav ett är årsmöte.

