STADGAR
Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH

Antagna vid SKrHs förbundsmöte den 24 maj 2008 i Furuboda och vid
förbundsmöte den 7 juni 2009 i Jönköping.
Något reviderade vid förbundsmöte (årsmöte) 31 juli 2014 gällande § 7 och § 9
samt tillägg vid § 2
Något reviderade vid förbundsmöte 26 juli 2018 gällande § 2, § 6, § 10 mon 3
§ 1. Organisationens namn
Sveriges Kristna Handikappförbund (nedan benämnt SKrH) har organisationsnummer
88 26 00 – 3256. Förbundets namn var tidigare De Handikappades Missionsförening,
DHM. Förbundets internationella namn är Christian Disability Union of Sweden
§ 2. Mål och syfte
SKrH är en ekumenisk sammanslutning av föreningar, församlingar, nätverk och
enskilda, som arbetar utifrån kristen människosyn och ett miljörelaterat
handikappbegrepp.
SkrH vill
 göra församlingar och samfund medvetna om att människor med
funktionsnedsättning är en naturlig del av den kristna gemenskapen.
 möjliggöra denna gemenskap genom att visa på praktiska åtgärder och verksamheter
 synliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 ge möjlighet till medlemmar att ansöka om bidrag för rekreation, rehabilitering eller
kurs
§ 3. Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan erhållas av föreningar, församlingar, nätverk och enskilda
som delar SKrHs målsättning.
§ 4. Ekonomi
SKrHs verksamhet finansieras av medlemsavgifter, gåvor, testamenten och anslag.
Medlemsavgiftens storlek fastställs av förbundsmötet
§ 5. Organisation
Mom 1
SKrH bedriver sitt arbete genom riksorganisation, föreningar, församlingar, nätverk
och enskilda.
Mom 2
Högsta beslutande organ är förbundsmötet. SKrH håller förbundsmöte med
idékonferens varje år. Tid och plats beslutas av styrelsen

§ 6. Representation
Mom 1
Varje närvarande medlem äger rösträtt vid förbundsmötet
Mom 2
Varje deltagande medlem äger en röst
Mom 3
Enskilda medlemmar, församlingar och organisationer har förslags- och yttranderätt.
Mom 4
Ledamöter i styrelsen äger förslags- och yttranderätt, samt rösträtt, dock ej i beslut om
ansvarsfrihet
§ 7. Styrelsen
Mom 1
SKrHs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter.
Mom 2
I styrelsen bör finnas personer med funktionsnedsättning samt personer med
välmeriterad erfarenhet av funktionsnedsättning i familjen eller på annat likvärdigt
sätt.
Mom 3
Ordföranden väljs av förbundsmötet för en tid av ett år.
Mom 4
Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Halva antalet varje år.
Mom 5
Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter, bland
dem ordföranden, är närvarande och en majoritet av den totala styrelsen är ense om
besluten.
Mom 6
Av SKrH anställd person är ej valbar till styrelsen.
Mom 7
Styrelsen har sitt säte på den plats där ordföranden är bosatt.
Mom 8
SKrHs firma tecknas av den eller de personer som styrelsen därtill utser.
§ 8 Räkenskaper
SKrHs räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Tillsammans med
verksamhetsberättelsen skall räkenskaperna varje år lämnas till revision.
Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna före februari månads utgång.
§ 9 Revision
För granskning av SKrHs förvaltning väljs på förbundsmötet två revisorer samt
ersättare för dem, för en mandattid av ett år. Revisorerna skall till styrelsen före mars
månads utgång avge berättelse över granskningen.

§ 10 Förbundsmötet
Mom 1
SKrH håller förbundsmöte varje år på tid och plats som styrelsen beslutar.
Mom 2
Kallelse till förbundsmöte skall ske senast 3 månader före mötet.
Mom 3
Möteshandlingarna skall finnas tillhanda senast en månad före förbundsmötet, dels på
hemsidan och dels sändas till dem som så begär
Mom 4
Kallelse till extra förbundsmöte skall tillsammans med föredragningslista utskickas
minst en månad före mötet
Mom 5
Motioner till förbundsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12 året före.
§11. Föredragningslista
Vid förbundsmötet skall förekomma
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av dagordning och röstlängd
3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Val av rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelser för det gångna
året
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balans och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av förbundets och styrelsens ordförande
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisorer och ersättare
13. Val av valberedning med sammankallande
14. Motioner
15. Beslut om medlemsavgift
16. Styrelsens förslag
17. Övriga frågor
§ 12. Val
Mom 1
Alla personval, liksom övriga frågor, avgörs genom öppen omröstning om inget annat
begärs.
Mom 2
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.

§ 13 Stadgeändring
Mom 1
Förslag till ändringar i dessa stadgar skall tillställas styrelsen före december månads
utgång året före det år då förbundsmöte hålles.
Mom 2
Ändringar i dessa stadgar sker genom beslut av förbundsmötet med 2/3 majoritet sedan
SKrH-föreningar och nätverk före januari månads utgång det år förbundsmöte hålles,
fått förslaget på remiss åtföljt av styrelsens yttrande.
Mom 3
Avser förslaget ändring av paragraferna 13 eller 14 i dessa stadgar, erfordras beslut
med 2/3 majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten varav det ena skall vara
ordinarie.
§ 14 Upplösning
Mom 1
För beslut om upplösning av Sveriges Kristna Handikappförbund fordras att minst 2/3
av de närvarande röstberättigade vid två på varandra följande förbundsmöten, varav
det ena skall vara ordinarie, röstar för beslutet.
Mom 2
Upplöses SKrH skall de tillgångar som finns, sedan avvecklingen slutförts, i första
hand tillfalla de av förbundets föreningar eller nätverk som fortsätter arbetet enligt
förbundets målinriktning (se § 2) Om inga sådana finns beslutar förbundsmötet hur
eventuella tillgångar skall användas.

