Stadgar
Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan
§1 Syfte
Yrkesföreningen är en nationell fack- och partipolitiskt obunden
sammanslutning för pedagogiskt yrkesverksamma inom Svenska kyrkan.
Yrkesföreningen ska företräda medlemmar samt arbeta för
församlingspedagogernas uppdrag och yrkesetik. Föreningen ska främja
församlingspedagogikens utveckling.
§2 Organisation
Yrkesföreningens medlemmar företräds av en styrelse utsedd vid årsmötet i
mars månad. Styrelsen kan fritt samverka med parter som främjar föreningens
syften.
§3 Medlemskap
Medlem kan den som har församlingspedagogisk examen enligt Svenska
kyrkans ordning bli genom att ställa sig bakom föreningens syfte genom att
betala den medlemsavgift som årsmötet antar.
Stödmedlem är den som ställer sig bakom föreningens syfte och betalar den
medlemsavgift som årsmötet antar.
Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet
att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer undantagna.
§4 Representation
Valbar till förtroendeuppdrag är medlem i yrkesföreningen med undantag för
föreningens revisorer.
§5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften löper per räkenskapsår och beslutas av årsmötet.
§6 Beslut
När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Sluten omröstning tillämpas då
någon så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.

§7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse och
årsmöteshandlingar skickas ut senast sex veckor före årsmötet. Motioner ska
vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Varje medlem har
motionsrätt.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
•       Mötets behöriga utlysande
•       Justering av röstlängd samt adjungering.
•       Val av ordförande för årsmötet
•       Val av vice ordförande för årsmötet
•       Val av sekreterare för årsmötet
•       Val av vice sekreterare för årsmötet
•       Val av två justerare tillika rösträknare
•       Fastställande av föredragningslista
•       Framläggande av styrelsens verksamhets- och kassarapport
•       Framläggande av revisionsberättelse
•       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•       Behandling av propositioner
•       Fastställande av eventuell medlemsavgift
•       Behandling av inkomna motioner
•       Fastställande av verksamhetsplan
•       Beslut om budget
•       Val av yrkesföreningens ordförande för ett år
•       Val av två ordinarie ledamöter för två år, samt eventuella fyllnadsval.
•       Val av suppleanter för ett år
•       Val av två revisorer för ett år
•       Val av revisorsuppleanter för ett år
•       Val av valberedning, antal och sammankallande
•       Övriga frågor
§8 Rösträtt
Rösträtt vid årsmötet har närvarande medlemmar i yrkesföreningen,. Rösträtt
kan utövas genom fullmakt.

§9 Styrelsen
Styrelsen är yrkesföreningens beredande, planerande, verkställande och
förvaltande organ samt beslutande organ då årsmötet ej är samlat.
Styrelsen består av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och två
suppleanter. För att kunna väljas till förtroendeuppdrag i styrelsen skall man
vara medlem. Mandattiden för ordinarie ledamöter är två år. Varav två
ledamöter väljs nya vartannat år. Mandattiden för suppleanter är ett år.
Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande jämte tre ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal.
§10 Förvaltning
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12
§11 Revision
För granskning av yrkesföreningens verksamhet och räkenskaper utser
årsmötet två ordinarie revisorer jämte suppleanter. Styrelsen ska senast två
månader före årsmötet överlämna räkenskaperna, bokslut,
verksamhetsberättelse, protokoll och övriga handlingar till revision.
Revisionsberättelse ska lämnas senast en månad före årsmötet.
§12 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring ska fattas med enkel majoritet vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten eller ¾ majoritet av antalet angivna röster vid ett
ordinarie årsmöte.
§13 Upplösande
Beslut om yrkesföreningens upplösande ska fattas med minst 2/3 majoritet vid
två på varandra följande årsmöten. Vid ett upplösande ska föreningens
tillgångar överlämnas till Svenska Kyrkans Unga riksförbund för att främja
utbildning.
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