STADGAR 2016

Stadgar för Kyrkans Akademikerförbund
Antagna av KyrkAs förbundsfullmäktige 2016
§ 1 Förbundets ändamål och syfte
Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) har som ändamål att främja Svenska kyrkans uppdrag, genom att
utifrån ett fackligt perspektiv tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter.

§ 2 Förbundets organ
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige, som högsta beslutande
organ, anger ramar och policy för förbundet, dess verksamhet och ekonomi.
Förbundsfullmäktiges verkställande organ är förbundets styrelse, förbundsstyrelsen, som utses av
förbundsfullmäktige.

§ 3 Medlemskap
1. Kyrkans Akademikerförbund är en organisation, vars verksamhet bygger på värderingar som
kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det förutsätts att förbundets medlemmar delar dessa
värderingar.
Härav följer att medlemskap i Kyrkans Akademikerförbund inte är förenligt med att vara medlem i eller
verka för organisation som är antidemokratisk, rasistisk eller våldsbenägen.
2. Förbundet organiserar innehavare av tjänster inom Svenska kyrkan, där det normalt krävs minst treårig
eftergymnasial utbildning. Förbundet organiserar även studerande på universitets- och högskolenivå, vilka
avser inträda i Svenska kyrkans tjänst. Medlemskap kan i övriga fall beviljas efter individuell prövning av
förbundsstyrelsen.
Ett medlemskap kan vara aktivt, pensionärs, vilande eller dubbelanslutet.
Med aktivt medlemskap avses yrkesaktiv medlem som betalar avgift grundad på inkomst samt studenter.
Med student avses medlem som studerar på universitets- och högskolenivå, vilken avser att inträda i
Svenska kyrkans tjänst.
Med pensionärsmedlemskap avses medlem som gått i pension.
Med vilande medlemskap avses medlem som för viss tid lämnar sin anställning inom Svenska kyrkan med
avsikt att återvända.
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Med dubbelanslutet medlemskap avses medlem som utöver det yrkesaktiva medlemskapet i KyrkA även
innehar ytterligare fackligt medlemskap där förbundet ingått dubbelanslutningsavtal.
Rösträtt och valbarhet till förtroendeuppdrag tillkommer endast medlem med aktivt medlemskap.
3.1 Inträde i förbundet sker genom skriftlig ansökan till förbundskansliet och genom betalning av aktuell
medlemsavgift.
3.2 Person som ansöker om medlemskap i förbundet och kommer från annat avtalsområde kan beviljas
inträde i förbundet utan iakttagande av karenstid.
4. Medlem är berättigad att begära KyrkAs stöd i de frågor, som faller inom förbundets
verksamhetsområde.
Förbundets stöd kan inte begäras i fråga som uppkommit innan inträde i förbundet beviljades.
Förbundsstyrelsen kan dock bevilja sådant stöd om särskilda skäl föreligger.
5.1 Medlem kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet i följande fall efter beslut av
förbundsstyrelsen med två tredjedels majoritet:
a. Den som ger uttryck för att inte dela de i § 3 mom.1 angivna värderingarna.
b. Den som uppträder på sådant sätt att förbundets anseende och/eller verksamhet skadas
(bristande lojalitet).
c. Den som inte inom föreskriven tid och efter särskild påminnelse erlagt aktuell medlemsavgift.
5.2 Uteslutning medför inte befrielse från skyldighet att betala förfallen medlemsavgift.
5.3 Den som tidigare varit medlem men uteslutits kan erhålla nytt medlemskap efter beslut av
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fastställer i varje enskilt fall villkor för återinträdet.
6. Medlem i förbundet kan efter skriftlig ansökan erhålla utträde ur förbundet. Utträde erhålles vid
utgången av ansökningsmånaden.
7. Förbundsstyrelsen fastställer vid behov övriga villkor för medlemskap i förbundet.

§ 4 Kretsar
1. Medlemmarna organiseras i kretsar på följande sätt:
a. Stiftskretsar.
b. Svenska kyrkans verksamhet på nationell nivå med anställning inom Sverige (krets 14).
c. Svenska kyrkans verksamhet i utlandet när svensk anställning föreligger (utlandskretsen).
2. Kretsstyrelsen kan besluta om fackklubbar omfattande medlemmar inom kretsens verksamhetsområde.
Stadgar och riktlinjer för klubbens verksamhet fastställs av kretsstyrelsen.
3. Medlem som studerar väljer själv vilken stiftskrets denne önskar tillhöra under studietiden.
4. Medlemmar med pensionärsmedlemskap tillhör kretsen för det stift där de är folkbokförda.
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5. Medlemmar med vilande medlemskap tillhör kretsen för det stift där de är folkbokförda.
6. Kretsen ska inom sitt område tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. På delegation från
förbundsstyrelsen svarar kretsen för förhandlingar, information och överläggningar med arbetsgivare inom
kretsens verksamhetsområde.
6.1 Stadgar för kretsen ska överensstämma med miniminivån i denna paragraf (§ 4) eller vara godkända av
förbundsstyrelsen och får inte strida mot bestämmelserna i förbundets stadgar eller beslut av
förbundsfullmäktige. Stadgeändring beslutas av årsmötet med två tredjedels majoritet av avgivna röster.
6.2 För kretsen ska finnas en styrelse med minst fem ledamöter (för utlandskretsen minst tre ledamöter). I
styrelsen bör medlemmar tillhörande olika yrkesområden samt studerande vara representerade.
6.3 Styrelsens uppgift är att: leda och handha kretsens verksamhet, verkställa årsmötets beslut samt till
förbundsstyrelsen föreslå fackliga förtroendemän, regionala och lokala skyddsombud.
6.4 Kretsen är valkrets för val till förbundets förbundsfullmäktigemöte.
6.5 Krets ska hålla ordinarie årsmöte före april månads utgång. Förbundsstyrelsen kan godkänna annat
datum för årsmötet.
6.6 På årsmötet ska, förutom val av styrelse, frågan om styrelsens årsberättelse samt ansvarsfrihet för
styrelsen behandlas.
6.7 Extra årsmöte ska äga rum då styrelsen beslutar det eller då minst en femtedel av medlemmarna
begärt det. Detta möte får endast behandla det eller de ärenden som föranlett mötet och som angivits i
kallelsen.
7. Kretsarna äger rätt till anslag enligt riktlinjer och direktiv antagna av förbundsfullmäktige och/eller
förbundsstyrelsen.
8. Kretsarna insänder till förbundsstyrelsen verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år samt
löpande under året styrelse-, årsmötes- och förhandlingsprotokoll.
9. Beslut om upplösning av krets fattas av förbundsstyrelsen, varvid befintliga tillgångar ska tillfalla
förbundet.

§ 5 Val av fullmäktige
Förbundsfullmäktigeledamöter utses på följande sätt:
1. Val av förbundsfullmäktige görs av krets ordinarie årsmöte året innan ordinarie förbundsfullmäktige
sammanträder. Det bör eftersträvas att fullmäktiges sammansättning återspeglar medlemskollektivet.
Ledamot utses för en tid av två år räknat från den 1 januari det år ordinarie förbundsfullmäktige
sammanträder.
Kretsstyrelsen fattar beslut om fyllnadsval mellan årsmöten.
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Mandatfördelningen baseras på det antal medlemmar krets har den 1 januari före det år ordinarie
förbundsfullmäktige sammanträder. Med medlem enligt denna paragraf avses medlem med aktivt
medlemskap.
Mandatfördelningen till förbundsfullmäktige sker enligt följande:
- 200 medlemmar

tre ledamöter

201 - 300 medlemmar

fyra ledamöter

301 - 400 medlemmar

fem ledamöter

401 - 500 medlemmar

sex ledamöter

501 - 600 medlemmar

sju ledamöter

601 - 700 medlemmar

åtta ledamöter

För varje ytterligare hundratal medlemmar utses ytterligare en ledamot.
2. Ledamot i förbundsfullmäktige, som lämnar den krets ledamoten företrädde vid valet, upphör därmed
att vara ledamot i förbundsfullmäktige.
3. För varje ledamot av förbundsfullmäktige utses en ersättare.

§ 6 Fullmäktigesammanträde
1. Förbundsfullmäktige sammanträder senast under juni månad vartannat år, på kallelse av
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare deltar i förbundsfullmäktiges förhandlingar, men har inte
beslutsrätt.
Förbundsfullmäktige kallas till extra sammanträde då förbundsstyrelsen eller minst en tredjedel av
förbundsfullmäktigeledamöterna så begär.
Kallelse till förbundsfullmäktigesammanträde ska sändas till varje ledamot senast tre veckor före
sammanträdesdagen. Förbundsstyrelsen kan kalla till extra sammanträde med kortare kallelsetid.
Ersättare inkallas endast vid förfall för ordinarie ledamot.
Förbundsordförande öppnar och leder förbundsfullmäktigemötet till dess att förbundsfullmäktige valt ett
presidium för mötet.
2. Vid förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde ska följande ärenden förekomma:
a. Val av förbundsfullmäktiges presidium bestående av ordförande, vice ordförande samt
sekreterare.
b. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare.
c. Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt frågan
om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
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d. Fastställande av strategisk verksamhetsplan med övergripande målsättningar relaterade till
inkomst- och utgiftsstat för kommande två kalenderår.
e. Fastställande av medlemsavgift.
f. Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsens ledamöter och förtroendevalda revisorer.
g. Behandling av ärenden som i kallelse till sammanträdet upptagits av förbundsstyrelsen.
h. Behandling av motioner som enskild medlem, fackklubb eller kretsstyrelse inlämnat senast den 15
mars sammanträdesåret.
i. Behandling av ärenden som ej upptagits i kallelsen kan ske om förbundsfullmäktige så beslutar
med två tredjedels majoritet av de närvarande.
j. Val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen samt fyra personliga ersättare för en mandatperiod om
fyra år. Avgår ledamot eller ersättare före periodens utgång sker fyllnadsval för den återstående
mandatperioden vid kommande förbundsfullmäktige.
k. Val av två förtroendevalda revisorer och ersättare för dessa för en mandatperiod om två år.
l. Val av förbundsordförande och vice förbundsordförande väljs för en mandatperiod om fyra år.
Dessa väljs med växelvisa mandatperioder varför valen sker vid olika ordinarie
förbundsfullmäktigesammanträden. Till vice förbundsordförande kan endast väljas ledamot av
förbundsstyrelsen. Avgår förbundsordförande före mandatperiodens utgång inträder vice
förbundsordförande i ordförandes ställe till nästkommande förbundsfullmäktige.
m. Val av valberedning efter förslag från respektive krets för en mandatperiod om två år.

§ 7 Förbundsstyrelse
1. Förbundsordförande leder förbundsstyrelsens verksamhet.
2. Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande, vice
förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens förste vice ordförande och sju ledamöter, valda av
förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen utser inom sig förbundsstyrelsens andre vice ordförande.
Två ersättare kallas enligt rullande schema till förbundsstyrelsens sammanträden, utom vid sammanträden
som varar mer än en dag. Ersättarna som är närvarande tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro. Om
endast en ersättare ska tjänstgöra vid ordinarie ledamots frånvaro, inträder denna i den ordning
förbundsstyrelsen vid varje tillfälle beslutar. Den personliga ersättaren kallas endast in om ordinarie
ledamot avsagt sig uppdraget eller av annan anledning avgått. Den personliga ersättaren tjänstgör som
längst till nästkommande förbundsfullmäktige.
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare tillträder och frånträder sina mandat vid det halvårsskifte som
infaller närmast efter förbundsfullmäktigemötet.
3. Förbundsstyrelsens ordförande jämte förste och andre vice ordförande utgör förbundsstyrelsens
arbetsutskott.
Arbetsutskottet har till uppgift att förbereda förbundsstyrelsens sammanträden. Förbundsstyrelsen kan
delegera beslutanderätt till arbetsutskottet.
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4. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande förutom
sammanträdesordförande. Vid lika röstetal gäller den mening sammanträdesordförande biträder.
5. Förbundsstyrelsen inrättar vid behov arbetsgrupper för särskilda frågor.
6. Förbundsstyrelsen har till uppgift att:











verkställa av förbundsfullmäktige fattade beslut
ansvara för förbundets verksamhet mellan förbundsfullmäktigemötena
såsom förbundets styrelse med uppmärksamhet följa förbundets angelägenheter och besluta om
de åtgärder som kan främja förbundets ändamål
på förslag av krets utse fackliga förtroendemän, regionala och lokala skyddsombud
avge förslag och yttranden
upprätta årlig verksamhetsplan med tillhörande budget samt förvalta förbundets tillgångar
framlägga verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde
uppta till omprövning beslut av krets, som strider mot lag, avtal, stadgar eller KyrkAs policy samt
att fatta beslut om nödvändiga åtgärder
ansvara för förbundets förhandlingsverksamhet
delegera beslutsärenden till förtroendevald eller kanslichef enligt delegationsordning

8. Förbundsordförande och förbundsstyrelsen är ansvarig för att förbundets verksamhet bedrivs på ett
effektivt sätt i enlighet med förbundsfullmäktiges intentioner.
9. Förbundsstyrelsen ska senast den 15 april varje år överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper
till revisorerna, vilka inom en månad avger revisionsberättelse samt före maj månads utgång de år
förbundsfullmäktige ej hålls, informera ordförandemötet och kretsar om årsredovisning och
revisionsberättelse.

§ 8 Ordförandemöte
Ordförandemötet har en rådgivande funktion i förhållande till förbundsstyrelse.
Ordförandemötet kallas till överläggningar av förbundsstyrelsen minst två gånger per år.

§ 9 Jäv
En ledamot eller anställd får inte delta i handläggningen av ett ärende som rör personen eller dennes
make/maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller något av
personen närstående intresse.
Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till
personens opartiskhet i ärendet.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne, ska självmant ge detta
tillkänna.
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§ 10 Reducerad medlemsavgift
Förbundsstyrelsen kan efter ansökan besluta om nedsättning av medlemsavgift.

§ 11 Hedersmedlem
Förbundsfullmäktige kan på förslag av förbundsstyrelsen utse hedersmedlem, som på ett synnerligen
förtjänstfullt sätt främjat förbundets verksamhet.

§ 12 Huvudorganisation
Förbundsfullmäktige beslutar om anslutning till huvudorganisation. Då huvudorganisation så begär vid
befarad eller pågående konflikt äger förbundsstyrelsen fatta beslut om uttag av särskild avgift av
medlemmarna.

§ 13 Arbetslöshetskassa
Medlem med aktivt medlemskap bör tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, då
vederbörande har stadgeenlig rätt till medlemskap i kassan.

§ 14 Beslut
Beslut i förbundet fattas med enkel majoritet, vilket innebär att förslaget ska erhålla minst hälften av
antalet avgivna röster för att antas, om inte stadgarna anger annat.
Vid personval tillämpas relativ majoritet, vilket innebär att den eller de ledamöter som erhåller högsta
röstetal blir valda.
Vid omröstning äger varje röstberättigad medlem eller ledamot en röst. Röstning sker öppet om inte
sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid
personval avgör dock lotten.
Röstning med fullmakt är inte tillåten. Vid rådgivande medlemsomröstning är röstning per post, eller på
annat sätt insänd röst giltig endast då ett sådant förfarande angivits på förhand.

§ 15 Ändring av stadgarna
Ändring av förbundets stadgar kan ske på förslag av förbundsstyrelsen eller genom motion till
förbundsfullmäktige. För att föreslagen ändring ska bli gällande fordras minst två tredjedelar bland
samtliga röstberättigade ledamöter på förbundsfullmäktige.
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§ 16 Upplösning
Förslag om förbundets upplösning kan väckas av förbundsstyrelsen eller genom motion. Tillstyrkan av
förslag om förbundets upplösning från förbundsstyrelsen till förbundsfullmäktige kräver att minst tre
fjärdedelar av förbundsstyrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsen ska samtidigt lägga fram
förslag till användning av förbundets tillgångar.
Förbundsfullmäktigebeslut om förbundets upplösning och dess tillhörigheters användning ska, för att bli
gällande, i oförändrat skick beslutas av ordinarie förbundsfullmäktige och bekräftas av därpå följande
ordinarie eller extra förbundsfullmäktige som kan hållas tidigast tolv månader efter ordinarie
förbundsfullmäktige. För beslut om förbundets upplösning krävs vid varje tillfälle minst två tredjedels
majoritet bland samtliga röstberättigade ombud.

Förslag till kretsstadgar
Kretsens verksamhet regleras genom dessa stadgar jämte § 4 i KyrkAs stadgar samt eventuellt övriga
tillämpliga beslut inom förbundet.
1. Medlemmarna i Kyrkans Akademikerförbund organiseras i kretsar.
2. Kretsen ska inom sitt område tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. På delegation från
förbundsstyrelsen svarar kretsen för förhandlingar, information och överläggningar med arbetsgivare inom
kretsens verksamhetsområde.
3.1 För kretsen ska finnas en styrelse med minst fem ledamöter och högst nio ledamöter (för
utlandskretsen tre ledamöter) och valfritt antal ersättare. Styrelsens mandatperiod är fyra år räknat från
årsmöte till årsmöte. Val av styrelse sker vartannat år med hälften av antalet styrelseledamöter och
ersättare.
Styrelsen bör spegla kretsens struktur, och medlemmar tillhörande olika yrkesområden bör vara
representerade.
3.2 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
3.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse
arbetsutskott.
3.4. Styrelsens uppgift är att:




leda och handha kretsens verksamhet
verkställa årsmötets beslut
till förbundsstyrelsen föreslå fackliga förtroendemän samt regionala och lokala skyddsombud

4. Om krets utsett fackklubb, är denna underställd krets.
5. Kretsstyrelsen väljer ledamöter till förbundets förbundsfullmäktigemöte. Föreskrifterna återfinnes i § 5 i
förbundets stadgar.
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6.1 Krets ska hålla ordinarie årsmöte före april månads utgång. Förbundsstyrelsen kan godkänna annat
datum för årsmötet.
6.2 Kallelse till årsmötet ska utsändas senast tre veckor före årsmötet.
6.3 Ärende som medlem vill ha behandlat på årsmötet, ska skriftligen anmälas till styrelsen senast två
veckor före årsmötet.
6.4 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:





a.
b.
c.
d.
e.

mötets öppnande
styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet
ärenden som styrelsen lägger fram för årsmötet
val (vartannat år)
val av halva antalet styrelseledamöter – val (vart fjärde år)
val av fullmäktige
val av ordförande
val av revisorer
val av valberedning med representanter från olika yrkesområden

6.5 Vid val tillämpas sluten omröstning om någon så begär och lotten avgör vid lika röstetal. I övriga
ärenden sker omröstning öppet och ordförande har utslagsröst. Poströstning är ej tillåten (gäller ej
utlandskretsen).
6.6 Extra medlemsmöte ska äga rum då styrelsen beslutar det eller då minst en femtedel av medlemmarna
begärt det. Detta möte får endast behandla det eller de ärenden som föranlett mötet och som angivits i
kallelsen.
Kretsarnas ekonomi, rapportering till förbundsstyrelsen, samt eventuell upplösning av krets regleras av
förbundets stadgar § 4 mom. 6 - 9.
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