Stadgar för EPOK- En Partipolitiskt Obunden Kyrka
Att antas första gången vid bildandemöte 2020-12-17
§ 1 Föreningens namn

EPOK- En Partipolitiskt Obunden Kyrka

är en ideell förening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningens säte är Nora Bergslagsförsamling. Årsmötet hålls på plats som styrelsen beslutar
om.
§ 3 Organisationen
EPOK är en ideell förening öppen för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan. Den är partipolitiskt
obunden och dess nomineringsgrupp följer Svenska kyrkans ordning. Stadgarna beskriver syfte och
arbetsordning för föreningen.

§ 4 Ändamål
EPOK ska verka
•
•
•
•
•
•

för en folklig kyrka
för att vara en självklar del av människors dagliga liv
vara en röst åt dem som inte hörs
för uppmuntran av ideellt arbetande och anställda
för ett gott, öppet och transparent samarbetsklimat
för en hög delaktighet
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•
•

•
•
•

för att bejaka kyrkorna utanför centralorten och motverka en centralisering
för att bejaka Svenska kyrkans ordning om kvinnor och mäns lika tillträde till
prästämbetet och visa respekt för varje människas värde och värdighet
oberoende kön, etnicitet, religion, social ställning, ålder eller
funktionsnedsättning
för att delta i kyrkoval och företräda människor som stöder föreningens ändamål
för att verka för att nomineringar till kyrkopolitiska uppdrag ska upprättas så att
jämn könsfördelning och god spridning sker både åldersmässigt och geografiskt
för att initiera en öppen debatt och aktiviteter kring kyrkofrågor och delta i
samhällsdebatten

§ 5 Medlemskap och medlemsavgift
Person som delar föreningens ändamål enligt §4 och är medlem i Svenska kyrkan kan bli
medlem i EPOK genom att meddela intresse, namn och kontaktuppgift.
Eventuell medlemsavgift för medlemskap beslutas av årsmöte Styrelsen kan pröva och även i
vissa fall avslå medlemskap,
EPOK efterlever GDPR- (General Data Protection Regulation) vilket innebär att alla behov av
utdrag från medlemsregister för förening endast hanteras av styrelsen
§ 6 Beslutande organ:
Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ
Förvaltningen handhas av en självständig styrelse bestående av tre (3) till 6 (sex) ordinarie
ledamöter med en mandattid om två (2) år med växelvis tillsättning samt två (2) till fyra (4)
suppleanter med en mandattid om ett (1) år. Samtliga valda ska vara medlemmar i Svenska
kyrkan under hela mandatperioden
Som styrelsemedlem är man representant för EPOK och uppfattas som sådan i olika
sammanhang (möten, konferenser, på Internet mm), varför man måste vara väldigt tydlig i
dessa sammanhang med om det är en enskild åsikt eller som medlem i EPOK
Som styrelsemedlem skall du:
Delta i sammanträden och hålla övriga styrelsemedlemmar uppdaterade om politiska frågor
och situationer. Samt vid behov aktualisera för beslut.
Arbeta med öppenhet, det råder ingen sekretess inom styrelsen, däremot ska känsliga frågor
beredas med sekretess.
Vara delaktig i styrelsearbetet mellan styrelsemötena
Vara beredd att delta och leda i arbetsgrupper för olika projekt
På konstituerande styrelsemöte beslutas om firmatecknare och övriga ansvarsområden,
inklusive medlemsansvarig som alltid ska utses
Styrelsen har rätt att adjungera annan person vid behov, även icke medlem.
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Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska
angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det
senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt minst, 2 gånger/år eller om
minst två styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 50% av styrelsen är
närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
mötesordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma
tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig eller i förening.
Protokoll ska föras vid sammanträden. Styrelsen beslutar om sitt arbetssätt. Används mail,
Facebook eller annat sätt för styrelsearbete och beslut ska samtliga i styrelsen haft chans att i
möjligaste mån ha åsikter. Beslut som tas på detta sätt ska protokollföras vid
kommande ordinarie styrelsemöte. Protokoll ska vara undertecknade av ordförande,
sekreterare samt en justerare Elektronisk justering godkänns med lämpligt system.
§ 7 Räkenskaper jäv och revision
Räkenskapsår motsvarar kalenderår.
Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska
vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsens årsredovisning ska
överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 februari.
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en till två på årsmötet utsedda revisorer.
Revisorer får inte ha familjeanknytning eller ingå i samma hushåll. Detsamma gäller ordinarie
ledamöter respektive valberedare. Revisorer samt valberedare får inte heller ha
familjeanknytning eller ingå i samma hushåll som ledamot/suppleant i styrelsen.
Revisorerna för EPOK har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, stämmo- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och
revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall vara inlämnad till styrelsen
senast 10 dagar före årsmötet.
§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, hålls årligen före den 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen har möjlighet att anordna årsmöte på webben och vid extraordinära förhållanden
som inte kan påverkas besluta om annan tid och plats och andra villkor i form av att ny
anmälan ej behöver ske och ny kallelse skickas ut.
Skriftlig kallelse via mail eller post ska avsändas till alla medlemmar senast 3 veckor före
ordinarie årsmöte
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Handlingar ska finnas tillhanda 1 vecka före årsmöte och extrastämma.
Vid årsmöte har alla medlemmar närvarorätt, förslagsrätt och, yttranderätt och rösträtt.
Styrelsen har möjlighet att besluta om anmälningsplikt till årsmöte samt anordna årsmöte på
webben
Vid extraordinära förhållanden som inte styrelsen kunnat påverka har styrelsen rätt att
besluta om annan tid och plats och andra villkor i form av att ny anmälan ej behöver ske och
inte nya tidsramar för kallelse inklusive nya handlingar
Eventuella motioner till årsmötet skall vara respektive styrelsen tillhanda senast två (2) veckor
före årsmötet. Motionerna ska vara beredda av styrelsen i form av ett yttrande
Dagordning för årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas i den ordning styrelsen beslutar
Handlingar en vecka i förväg.
Mötets öppnande
Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet
Fastställande av röstlängd för mötet
Beslut om mötet utlysts enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Styrelsens redovisning av verksamheten
Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen med resultat- och balansräkning
Fastställande av resultat- och balansräkning
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret och räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av eventuell medlemsavgift
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret
Val av ordförande på ett (1) år
Val av tre (3) till sex (6) ordinarie styrelseledamöter på två (2) år,varav hälften väljs jämna
årtal och hälften udda
Val av två (2) till fyra (4) styrelsesuppleanter på ett (1) år
Val av två (1-2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år
Val av valberedning, två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande
Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
Val av nomineringskommitté, punkten tas upp endast år före valår. Undantag val 2021
Fastställande av lista till val, punkten tas upp endast valår.
Behandling av propositioner och motioner
Övriga ärenden som anges i kallelse
Mötets avslutande
§ 9 Beslut vid årsmöte
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Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 13 och § 17. Vid lika röstetal avgörs
frågan genom lottning. Beslut får fattas endast i frågor som funnits med i kallelsen till mötet

§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsens majoritet eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller
när minst 2/3 av medlemmarna så begär. På extra årsmöte får endast de ärenden som
angivits i kallelsen behandlas.
Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall skickas till
medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet.
Extra årsmöte kan hållas tidigast fyra (4) veckor efter ordinarie årsmöte.
§ 11 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär
detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening som mötesordföranden biträder, vid val och årsmöte sker dock avgörandet
genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för
förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet med
undantag för §13 och §17
§ 12 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom sänds in minst sex (6)
veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. Förslaget skickas också in till
riksorganisationens sekreterare för att partistyrelsen ska godkänna förslag till ändringen.
Förslagets antagande fordras två tredjedelars (2/3) majoritet av avgivna röster. Vid lägre
röstetal erfordras majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten varav minst ett (1) ska
vara ordinarie årsmöte. Minst två (2) månader ska förflyta mellan årsmötena.
§ 13 Vilande förening
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Om länsföreningen vill besluta att under en period lägga föreningen vilande, ska
riksorganisationen omgående informeras. En styrelse som förblir sittande under hela
perioden väljs och en person utses för kontakter med riksorganisationen. Föreningen kan
återupptas vid ett extra årsmöte vid valfri tidpunkt.
§ 14 Utträde
Medlem som önskar utträda ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Eventuell erlagd medlemsavgiften återbetalas ej
§ 15 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, brutit mot stadgarna, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Exempel som innebär skada är spridning
av falska uppgifter om föreningen, Upprepat uttalar sig i frågor som om det är partiets åsikt
trots att partiet inte står bakom uttalandet. Uteslutning kan även ske av representant som
valts till kyrkoråd eller fullmäktige om denne underlåter att delge information till övriga valda
representanter
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts Beslut om uteslutning får inte fattas förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7
dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom
7 dagar efter beslutet. Beslutet och underlag skickas även till revisorer
§ 16 Upplösning av föreningen
Upplösning av EPOK kan endast ske genom beslut med majoritet på två (2) på varandra
följande årsmöten, varav minst ett (1) ska vara ordinarie. Minst två (2) månader ska förflyta
mellan årsmötena.
För upplösning av EPOK krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Innan EPOK kan upphöra skall bokslut ha upprättats om sådant finns och godkänts av
revisorerna. Vid beslutet om upplösningen fattar årsmötet också beslut om hur tillgångar och
skulder skall disponeras. Överblivna medel användas till ett gott kyrkligt ändamål. Den vid
upplösningen sittande styrelsen föreslår lämpligt ändamål. Kopia av det årsmötesprotokoll
som innehåller beslut om upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering
av föreningen
Dessa stadgar antogs 2020-12-17 vid årsmötet i Nora
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