KOMMENTARER TILL NORMALSTADGAR FÖR LOKALAVDELNING
I SVENSKA KYRKANS UNGA
§ 1 SYFTE
Denna paragraf förklarar vad som är utgångspunkten för Svenska Kyrkans Unga.
§ 2 ORGANISATION
Att lokalavdelningen beskrivs som en lokal förening betyder inte att den måste vara knuten till en församling, det
går också bra att bilda en lokalavdelning utifrån ett gemensamt intresse.
§ 3 MEDLEMSKAP
Man blir inte medlem i Svenska Kyrkans Unga automatiskt, för att man är med på ett läger eller deltar i
lokalavdelningens verksamhet, medlemskapet ska registreras på Medlemssidorna.
De tre första paragraferna i stadgarna är gemensamma för alla delar av Svenska Kyrkans Unga, för
lokalavdelningar, distrikt och riksförbund. Det betyder att de bara kan ändras efter beslut på Stora årsmötet. Enda
undantaget är att det är möjligt att göra tillägg under §3 i meningen ”Endast medlem kan väljas till
förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna”. Kontakta distriktskansliet för mer information.
§ 4 REPRESENTATION
Med medlem avses alltid den som är under 30 år.
§ 5 BESLUT
Med enkel majoritet menas minst hälften av dem som röstar i en fråga.
§ 6 BESLUTANDE ORGAN
Kontaktpersonerna eller styrelsen är ansvariga för att kalla till lokalavdelningens årsmöte.
Årsmötet är till för att ge alla medlemmar möjlighet att tycka till om lokalavdelningens inriktning och verksamhet.
Årsmötet ska hållas senast sista februari, men tidigare går också bra. Anledningen till att kallelsen ska skickas ut
senast fyra veckor innan årsmötet, är att alla medlemmar ska kunna ha möjlighet att komma.
Välj en ordförande som leder årsmötet, en sekreterare som skriver ner det som bestäms i ett protokoll och en
justerare som läser protokollet för att kontrollera att sekreteraren har skrivit rätt. Samtliga skriver under
protokollet när det är klart. Justeraren kan också ha till uppgift att vara rösträknare under årsmötet.
Lokalavdelningens demokratiska styrning kan ske på olika sätt, beroende på hur förutsättningarna ser ut. Det
måste finnas två kontaktpersoner och lokalavdelningen måste ha ett årsmöte, men sedan är det upp till
medlemmarna att komma fram till vilken form för demokrati som passar bäst. Lokalavdelningen kan välja att ha
en styrelse, medlemsmöten eller någon annan form som fungerar bra. Även om det finns en styrelse ska två
kontaktpersoner utses. Registeransvarig ska också väljas på årsmötet.
Vartannat år får lokalavdelningen välja ombud till Stora årsmötet, som är riksförbundets årsmöte. För att få skicka
ombud måste lokalavdelningen vara aktiv. Med detta menas att man under året innan ska ha haft minst fem
medlemmar, två kontaktpersoner, en registeransvarig och ha rapporterat verksamhet. Alla dessa uppgifter ska
finnas på Medlemssidorna. Den som åker som ombud på Stora årsmötet ska representera den lokalavdelning
han/hon tillhör.
§ 7 FÖRVALTNING
Om lokalavdelningen har en egen ekonomi väljs också en kassör på årsmötet. Någon i styrelsen eller en av
kontaktpersonerna kan utses till kassör. Det behöver inte vara kassören som sköter bokföringen med in- och
utbetalningar, men det kan vara det. Vill lokalavdelningen ha hjälp av någon annan att ha hand om pengarna kan
man utse någon annan till detta, den personen kallas då för kassaförvaltare.

§ 8 EXTRA ÅRSMÖTE
Ett extra årsmöte ska inte ta upp alla frågor som brukar behandlas på ett vanligt årsmöte, utan bara de ärenden
som är anledning till att man valt att kalla till ett extra årsmöte.
§ 9 STADGEÄNDRING
Stadgarna är lokalavdelningens mest grundläggande spelregler, därför är det viktigt att inte fatta allt för snabba
beslut om förändringar. Ändringar i stadgarna kan få konsekvenser för hela lokalavdelningen, därför är det viktigt
at det finns en stor enighet om de ändringar som görs. Eftersom de tre första paragraferna är gemensamma, får
lokalavdelningen inte anta stadgar som strider mot andemeningen i dem. Ändring av stadgarna ska föras in på
Medlemssidorna så snart som möjligt. Det går också bra att skicka dem till förbundskansliet.
§ 10 UPPLÖSNING
Att lägga ner en lokalavdelning är ett stort beslut. Det är viktigt att det finns tid för att tänka på om det är vad
man verkligen vill, därför säger stadgarna att beslut om upplösning ska fattas på två årsmöten.
Om en lokalavdelning inte medlemsrapporterar på två år kan den uteslutas av förbundsstyrelsen. Om
lokalavdelningens verksamhet skadar Svenska Kyrkans Ungas syfte kan den också uteslutas.

