
    
REGLEMENTE 

 
Göteborgs kyrkliga stadsmissions valförsamling 
antaget av Föreningen Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions  
Vänner 2018-08-27 och Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift 2018-06-13  

 
 
 
1 § Valförsamlingen har till uppgift att utse styrelse för Stiftelsen Göteborgs kyrkliga 
stadsmission till det antal och i den ordning som framgår av stadgarna för stiftelsen. På 
samma sätt ska valförsamlingen även utse styrelsens ordförande, revisorer och ersättare för 
revisorerna. 
 
2 § Valförsamlingen ska eftersträva en god bredd i kompetensområdena bland ledamöterna i 
stiftelsestyrelsen.  
 
Likaså att ledamöterna har lämplighet och intresse för att verka för stiftelsens ändamål. 
 
Styrelsen bör besitta kompetens och erfarenhet från bl.a. följande områden:  
Diakonalt arbete (präst eller diakon), socialt arbete, vård, omsorg, arbetsmarknad, politik, 
forskning, akademin, näringsliv och affärsdrivande verksamhet, marknadsföring, 
kommunikation och opinionsbildning. 
 
3 § För att inväljas och vara ledamot i styrelsen krävs medlemskap i Svenska kyrkan. 
 
4 § Valförsamlingens presidium ska inför val ha samrått med sittande ordförande i 
stiftelsestyrelsen samt direktor. 
 
5 § Valförsamlingen består av ledamöter utsedda för en period av fyra år räknat från och med 
den 1 april året efter det år då val till Svenska kyrkan äger rum.  
Av ledamöterna utser 
Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift två ledamöter. 
Föreningen Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions Vänner tre ledamöter. 
Församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan vilka vid mandatperiodens start har ingått 
avtal om samarbete med stiftelsen inbjuds att utse en ledamot vardera. Dessa ledamöter kan 
även utses under pågående mandatperiod. 
 
Ersättare utses till det antal respektive organisation själv bestämmer. 
 
6 § Valförsamlingen sammanträder när behov föreligger av val enligt 1 §. 
 
7 § Valförsamlingen väljer för mandattiden ordförande och vice ordförande. Fram till dess att 
ordförande valts utövas ordförandeskapet av en sammankallande vilken utses av Föreningen 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions Vänner. 
 
8 § Ordföranden kallar till sammanträde efter samråd med vice ordföranden. 
 



    
9 § Kallelse ska vara skriftlig och ledamöterna till handa senast två veckor före 
sammanträdesdagen. 
 
10 §  Valförsamlingen är beslutför om minst hälften av ledamöterna eller tjänstgörande 
ersättare är närvarande. 
 
11 §  Protokoll ska föras på ordförandens ansvar. 
 
12 §  Valförsamlingen får tillsätta en valberedning. 
 
13 §  Organisation som utser ledamöter i valförsamlingen svarar för respektive ledamöters 
eventuella arvoden och övriga ersättningar.  
 
 
 
Övergångsbestämmelse 
När valförsamlingen år 2018 för första gången efter Stiftelsen Göteborgs kyrkliga 
stadsmissions ändring av § 5 i sina stadgar ska utse ledamöter ska valförsamlingen utse 
ordförande och tre övriga ledamöter för en period av fyra år och resterande tre övriga 
ledamöter för en period om två år för att skapa den växelvisa avgången med tvåårsintervall. 
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