Stadgar för
Örebro Kristna Samarbetsråd
antagna vid Rådsmöten
den 20 mars 1996 och
den 5 april 2000

"Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten:
en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett
och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud
och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och
finns i allt." (Ef 4:3-4)
"Inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras
ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du,
fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall
världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett
mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är
ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall
världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har
älskat mig." (Joh 17:20-23)

§ 1. Sammansättning
Örebro
Kristna
Samarbetsråd
(ÖKS),
här
nedan
kallat
"Samarbetsrådet", är en sammanslutning av kristna församlingar och
kårer i Örebro.
Samarbetsrådet är anslutet till riksorganisationen Hela Människan.
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§ 2. Syfte
Samarbetsrådets syfte är att i Örebro, utifrån den enhet som redan är
given i Kristus (Ef 4:1-6),
- vara uttryck för och verka för kristen enhet;
- främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling;
- vara mötesplats för kristna församlingar och kårer för gudstjänst,
bön, dialog, samråd och samverkan;
- vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det lokala
planet.
§ 3. Uppgift
Samarbetsrådets uppgift är att:
- verka för ömsesidig respekt för och kunskap om de olika
trossamfundens egenart och traditioner, som de kommer till uttryck i
lokala församlingar och kårer;
- stärka och fördjupa redan etablerad samverkan samt initiera och
värna om nya tillfällen till ömsesidigt berikande gemenskap och
gemensamt kristet vittnesbörd;
- söka finna vägar för en fördjupad samsyn och enhet mellan
församlingar och kårer i Örebro;
- att som till riksorganisationen Hela Människan ansluten organisation
på en ekumenisk bas söka utveckla det diakonala arbetet i Örebro;
- bistå församlingar och kårer i deras kontakt med kommunala organ
samt andra organisationer i Örebro;
- vara remissinstans och kontaktorgan i kyrkliga frågor som berör
Örebro;
- slå vakt om religionsfriheten i Örebro.
§ 4. Medlemskap
Kristen församling eller kår kan, om den vill verka i enlighet med
Samarbetsrådets stadgar, bli medlemsorganisation i Samarbetsrådet.
Den bör dock ha varit verksam i Örebro åtminstone en tolvmånaders2

period och kunna inlämna en skriftlig redogörelse för sin konfession
och verksamhet.
Beslut om medlemskap fattas vid Rådsmöte efter beredning av
styrelsen.

§ 5. Beslut
De beslut som Samarbetsrådet fattar är bindande för medlemsorganisationerna endast i den mån dessa själva godkänner dem eller
utrustat sitt ombud med fullmakt att besluta i deras namn.
§ 6. Organisation
Samarbetsrådets angelägenheter handhas dels av Rådsmötet, som är
högsta beslutande organ, dels av styrelsen.
§ 7. Rådsmöte
Ordinarie Rådsmöte hålls varje år före april månads utgång. Extra
Rådsmöte hålls när styrelsen finner anledning därtill eller när minst
fem medlemsorganisationer så begär.
Kallelse jämte föredragningslista utfärdas av styrelsen och utsändes
minst en månad före Rådsmötet.
Varje medlemsorganisation utser två röstberättigade ombud till
Rådsmötet.
Vid extra Rådsmöte får beslut fattas endast i sådana ärenden som
upptagits på utsänd föredragningslista.

Vid ordinarie Rådsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Upprop av ombud.
2. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringspersoner för
Rådsmötet.
3. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
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5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det
närmast föregående kalenderåret.
6. Inval av nya medlemsorganisationer.
7. Val av ordförande för Samarbetsrådet för ett år.
8. Val av minst tre och högst fem ledamöter i styrelsen för en tid av två
år. Av dessa skall minst en komma från Svenska kyrkan och minst två
från övriga församlingar och kårer.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
10. Val av valkommitté.
11. Ärenden framlagda av styrelsen.
12. Till Rådsmötet ställda förslag, som inkommit skriftligt till styrelsen
senast 1 februari det år Rådsmötet hålles.
§ 8. Styrelsen
Styrelsen består av Samarbetsrådets ordförande, som tillika är
styrelsens ordförande, och ytterligare minst sex och högst tio
ledamöter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöter + en (inklusive
ordföranden) är närvarande.
Styrelsen utser
kassaförvaltare.

inom

sig

vice

ordförande,

sekreterare

och

Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsen skall i god tid före ordinarie Rådsmöte tillhandahålla
revisorerna Samarbetsrådets räkenskaper för det närmast föregående
räkenskapsåret.
§ 9. Samarbete med andra organ
Samarbetsrådet bör söka samarbete med kristna institutioner och
andra lokala organ av ekumenisk karaktär.
Representanter för dessa bör kallas till Rådsmöten och adjungeras till
styrelsen med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt.
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§ 10. Arbetsgrupper, utskott
För att främja angelägna arbetsuppgifter enligt §§ 2-3 i
Samarbetsrådets stadgar kan styrelsen utse särskilda arbetsgrupper
och/eller utskott.
Representanter för sådana arbetsgrupper och utskott bör adjungeras
till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt.
Utskottet Hela Människan i Örebro är ett ständigt utskott, som arbetar
efter en av Samarbetsrådets styrelse fastställd arbetsordning.
§ 11. Ekonomi
Samarbetsrådets verksamhet finansieras genom bidrag från medlemsorganisationer och ekumeniska organ, gåvor, anslag och övriga
inkomster.
§ 12. Revisorer
Styrelsens förvaltning och Samarbetsrådets räkenskaper granskas av
två revisorer som utsetts av Rådsmötet.
§ 13. Valkommitté
Vid ordinarie Rådsmöte utses en valkommitté bestående av tre
personer, av vilka minst en skall komma från Svenska kyrkan och
minst en från övriga församlingar och kårer.
Valkommittén förbereder nästkommande Rådsmötes val av styrelse
genom att begära in förslag på kandidater.
§ 14. Stadgeändring
Ändring av Samarbetsrådets stadgar kan endast ske genom beslut
med 2/3 majoritet vid ordinarie Rådsmöte. Förslag om stadgeändring
skall meddelas i kallelse till Rådsmötet.
§ 15. Upplösning
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Örebro Kristna Samarbetsråd kan upplösas endast genom beslut med
3/4 majoritet av två på varandra följande Rådsmöten, varav det ena
ordinarie.
Förslag om upplösning skall meddelas i kallelse till båda Rådsmötena.
Vid Samarbetsrådets upplösning skall dess ekonomiska tillgångar
överföras till Sveriges Kristna Råd, som har att besluta om i vilken
mån de skall återföras till i Örebro verksamma organisationer med så
brett ekumeniskt underlag som möjligt.
Dessa stadgar är antagna vid ordinarie Rådsmöten 1996-03-20 och
2000-04-03
Ändringar gjorda 2010-03-18 i § 7 och 8 angående antalet ledamöter i
styrelsen.

6

