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ARBETSORDNING FÖR NÄTVERKET FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN FiSK 

 

Antagen 2008-09-27 vid möte i Stockholm. 

Reviderad 2010-10-02 vid möte i Stockholm. 

Reviderad 2013-10-19 vid möte i Stockholm 

 

Arbetsordningen gäller för FiSK på nationell nivå. 

 

 

§ 1 Ändamål 

 

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett partipolitiskt obundet nätverk som samlar liberaler 

som är engagerade i och för Svenska kyrkan. Nätverket vill vara ett forum för de medlemmar 

som är förtroendevalda i Svenska kyrkan på lokal, regional och nationell nivå och för alla som 

på olika sätt verkar ideellt i Svenska kyrkan. Nätverkets syfte är att utifrån liberala och 

frisinnade värderingar verka för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium 

om Jesus Kristus.  

 

 

§ 2 Medlemskap 

 

Var och en som omfattar en liberal samhällsåskådning och är medlem i Svenska kyrkan har 

rätt till medlemskap i FiSK.  

 

 

§ 3 Ekonomi 

 

Ingen medlemsavgift tas ut. Nätverket mottar och beslutar om de bidrag som 

nomineringsgruppen för FiSK erhåller från Svenska kyrkan på nationell nivå samt eventuellt 

övriga intäkter.  

 

§ 4 Riksmöte 

 

Riksmötet, som är nätverkets högsta beslutande organ, består av ombud utsedda stiftsvis av 

nätverkets medlemmar samt ledamöterna i kyrkomötet för nomineringsgruppen FiSK.  

 

 

§ 5 Val av ombud 

 

Varje stift representeras av stiftets kyrkomötesledamot/kyrkomötesledamöter samt ytterligare 

två utsedda ombud. För kyrkomötesledamoten/kyrkomötesledamöterna är hennes/hans 

ersättare i kyrkomötet ersättare i riksmötet. För varje övrigt ombud utses minst två ersättare. 

Namn på tjänstgörande ombud ska meddelas vid inledningen av riksmötet. 

 

 

§ 6 Ordinarie riksmöte 

 

Ordinarie riksmöte, riksårsmöte, äger rum en gång varje år. Tid och plats bestäms av 

styrelsen. 
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§ 7 Extra riksmöte 

 

Extra riksmöte äger rum inom tre månader efter begäran om detta av minst en tredjedel av 

stiftsorganisationerna eller efter styrelsens beslut. Extra riksmöte får endast fatta beslut i 

ärenden som angivits i kallelsen. 

 

 

§ 8 Beslut och deltaganderätt 

 

Rösträtt vid riksmöte har ombud samt kyrkomötesledamöter. Rätt att närvara, yttra sig och 

framställa förslag har varje medlem i nätverket. Omröstning sker öppet. Vid personval sker 

omröstning med slutna valsedlar om röstberättigad begär det. 

 

Som mötets beslut gäller den mening som fått flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening 

som ordföranden biträder, utom vid personval, då lottning sker. Vid val då endast en person 

ska väljas fordras absolut majoritet av avgivna röster. Om ingen av kandidaterna får absolut 

majoritet sker förnyat val mellan de två kandidater som erhållit flest röster. 

 

 

§ 9 Kallelse 

 

Ordinarie riksmöte utlyses med angivande av tid och plats senast två månader i förväg via e-

post till alla medlemmar som har e-postadress angiven i nätverkets kontaktregister och med 

brev till alla övriga medlemmar samt genom annons i tidningen NU och på nätverkets 

hemsida. Kallelse och föredragningslista sänds med e-post enligt ovan senast fyra veckor före 

riksmötet.  

 

 

§ 10 Dagordning 

 

Vid ordinarie riksmöte ska följande ärenden förekomma 

 

1 Riksmötet öppnas 

2 Val av ordförande, en vice ordförande och sekreterare för mötet 

3 Val av två protokollsjusterare 

4 Fråga om mötet behörigen utlysts 

5 Fastställande av föredragningslista 

6 Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och ekonomigranskarens rapport 

7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut angående 

uppkommet över- respektive underskott 

8 Fråga om ansvarsfrihet 

9 Förslag från styrelsen 

10 Val för tiden intill nästa ordinarie riksmöte  

a) ordförande 

b) vice ordförande 

c) fem övriga ledamöter i styrelsen, alla ordinarie 

d) en ekonomigranskare 

e) tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 
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f) övriga eventuellt förekommande val 

 

11 Under riksmötet väckta frågor som riksmötet beslutar behandla 

12 Riksmötet avslutas. 

 

 

 § 11 Förslag från medlemmar och styrelsen 

 

Medlem kan framlägga förslag, som kan behandlas av riksmötet. Förslag ska vara inlämnade 

till styrelsen senast sex veckor före riksmötet. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna 

medlems förslag till riksmötet. Styrelsen har rätt att framlägga egna förslag till riksmötet. Alla 

förslag och styrelsens yttranden över medlems förslag ska sändas till medlemmarna med e-

post (enligt ovan § 9) senast fyra veckor före riksmötet. 

 

 

§12 Styrelsen 

 

Styrelsen kan till sig adjungera en eller flera personer för viss tid. Styrelsen ska särskilt utöver 

vad som nämns i denna arbetsordning 

a) ansvara för att riksmötets beslut verkställs 

b) utse sekreterare 

c) utse kassaförvaltare 

d) utse ansvarig för hemsidan 

e) besluta om budget 

f) avge svar på eventuella remisser 

g) till ordinarie riksmöte lägga fram berättelse över nätverkets verksamhet 

under tiden från föregående riksmöte. 

 

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning 

sker öppet. Vid personval sker sluten omröstning om någon ledamot så begär. Vid lika 

röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval då lottning sker. 

 

 

§13 Ändring av arbetsordningen 

 

För ändring av nätverkets arbetsordning fordras beslut med tre fjärdedels majoritet av 

antalet avgivna röster vid ett ordinarie riksmöte.  

 

 

§ 14 Nedläggning 

 

För beslut om nedläggning av nätverket fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet 

av antalet avgivna röster vid ett ordinarie riksmöte. Nätverkets tillgångar ska tillfalla 

Svenska kyrkans internationella arbete. 

 

 

    

 

 

 


