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Stadgar för Svenska missionsrådet
§ 1 Identitet
Svenska missionsrådet (SMR) är en sammanslutning av trossamfund, missions-organisationer och
andra kristna organisationer i Sverige, som samverkar med kyrkor, ekumeniska organ och andra
samarbetsorganisationer i Sverige och andra länder. Samverkan sker för att tydliggöra Guds mission i
världen genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap utifrån en helhetssyn i ett globalt perspektiv. SMR
delar den kristna kyrkans övertygelse i alla tider om Jesus Kristus som Herre och Frälsare, om en
treenig Gud – Fader, Son och Ande – och om världen som Guds skapelse. Utifrån denna övertygelse
söker SMR fullfölja uppdraget som Gud givit de kristna i världen att förkunna de goda nyheterna om
Guds rike.

§ 2 Syfte
Rådet har till uppgift:
att verka för kyrkors, samfunds och kristna organisationers samverkan och enhet.
att förnya och fördjupa den bibliska och teologiska förståelsen av den kristna kyrkans uppdrag i
vittnesbörd, tjänst och gemenskap i ett globalt perspektiv.
att vara en öppen mötesplats med en strategiskt vald agenda för att tydliggöra det kristna uppdraget
och kyrkans roll i det globala samhället för medlemmar, kyrkor, ekumeniska organ och övriga
intresserade, samt att med en profetisk röst delta i det offentliga samtalet i dessa frågor.
att i kontakt med andra ekumeniska organ och anslutna medlemmar representera de gemensamma
intressena i förhållande till in- och utländska organisationer och myndigheter
att i sin verksamhet och samverkan med kyrkor och organisationer bidra till ett internationellt
samarbete i vittnesbörd, tjänst och gemenskap av god kvalité.

§ 3 Medlemskap
För medlemskap i SMR gäller följande kriterier:
att omfatta SMRs grundsats uttryckt i § 1 och stödja SMRs uppgifter uttryckt i § 2,
att ha ett demokratiskt förhållningssätt, folklig förankring och en dokumenterad internationell
samverkan sedan minst 5 år,
att aktivt engagera sig i SMRs arbete vilket innebär:
-

att delta i SMRs mötesplatser,
att ingå i nätverk, arbetsgrupper, utskott och styrelser,
att i tillämpliga fall följa de särskilda villkor avseende vidareförmedling av externa finansiella
resurser som SMR beslutar om,
att stödja det gemensamma arbetet genom medlemsavgift.
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Medlemskap bereds i styrelsen och beslutas i årsmötet. Ett trossamfund/en organisation kan
representeras av en enskild församling eller motsvarande. SMR har inte rätt att ingripa i enskilda
medlemmars inre angelägenheter.

§ 4 Årsmöte
SMRs högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket medlemmar äger rätt att utse röstberättigade
representanter enligt följande:
Grundregeln är att varje medlem har en röst. Dessutom får varje medlem ytterligare en röst om
medlemmen har mer än 15 000 medlemmar eller på årsbasis samlar in mer än 25 miljoner kronor till
internationell verksamhet.
Verksamhetsåret omfattar kalenderår. Årsmöte äger rum senast den 31 maj. Kallelse till årsmöte med
eventuella styrelseförslag skall tillställas medlemmar senast två månader i förväg. Motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ställningstagande till årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av presidium och övriga mötesfunktionärer
Eventuell fråga om medlemskap
Anmälan av medlemmars representanter och röstberättigad närvaro
Presentation av verksamhetsberättelse, inkluderande resultaträkning och balansräkning
Revisorernas berättelse
Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultaträkning och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse
Val av styrelseordförande
Val av två revisorer med ersättare, av vilka minst en ordinarie och minst en ersättare skall
vara auktoriserade revisorer
Val av valberedning
Beslut om verksamhetsinriktning och budgetram
Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Behandling av förslag från styrelsen och inlämnade motioner

Samtliga val träder i kraft direkt efter årsmötet.
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. För beslut om stadgeändring och upptagande av
medlemmar krävs dock 2/3 majoritet.
Val sker öppet om valberedningen är enig och inga andra förslag föreligger. I övriga fall eller då någon
röstberättigad representant så begär förrättas val med sluten omröstning.

§ 5 Rådsmöte
Styrelsen kan vid behov kalla till rådsmöte för behandling av och beslut i angelägna ärenden.
Röstberättigade representanter utses och beslut fattas enligt samma principer som vid årsmöte.
Kallelse till rådsmöte med eventuella styrelseförslag skall tillställas medlemmar senast en månad i
förväg.

§ 6 Styrelse
Årsmötet väljer styrelse. Denna består av nio (9) ordinarie ledamöter samt tre (3) ersättare som
representerar bredden i SMR-organisationernas storlek, tradition och verksamhet. Ordinarie
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mandatperiod är tre år. Omval kan göras en gång för ytterligare en mandatperiod om tre år.
Fyllnadsval får göras för att ersätta ledamot som avgått i förtid. Ledamot som valts in via fyllnadsval
kan väljas om för två ordinarie mandatperioder. Sammanlagd mandattid får uppgå till maximalt åtta
år. En tredjedel av styrelsen väljs varje år. Valbar till styrelse är person från organisation som varit
medlem i SMR minst två år. Konstituering utöver ordförande sker inom styrelsen.
Styrelsen har till uppgift att:









styra rådets verksamhet inom de ramar som fastställts av årsmötet
fastställa verksamhetsplan och budget
i förekommande fall tillsätta utskott och ge direktiv för arbetsgrupper
bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet
utse firmatecknare
tillsätta generalsekreterare
företräda rådet i uttalanden, remissvar och andra opinionsyttringar
fastställa arbets- och delegationsordning

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 7 Styrelsens beslut
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 8 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter och en (1) ersättare. För kontinuitet bör alltid minst en
ledamot kvarstå varje år. Valberedningen skall förbereda vid årsmöte och rådsmöte förekommande
val. Årsmötet upprättar riktlinjer för valberedningens arbete.

§ 9 Revision
Efter verkställd granskning av styrelsens verksamhet och rådets räkenskaper skall revisorerna
upprätta revisionsberättelse med förslag gällande ansvarsfrihet för rådets styrelse.

§ 10 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras lika lydande beslut i två på varandra följande års- och/eller
rådsmöten varav ett ska vara årsmöte.

§ 11 Upplösning
Upplösning av SMR kan ske endast efter lika lydande beslut av två på varandra följande årsmöten. Vid
upplösning av SMR skall rådets tillgångar och skulder fördelas på ett sätt som svarar mot SMRs syfte
enligt § 2 och så som årsmötet beslutar.

