GRUNDREGLER för Ersta diakonkår
Fastställda av Ersta diakonråd 2011-11-10 att gälla från 2012-01-01.
Grundreglerna fastställdes ursprungligen av Ersta diakonisällskaps styrelse att gälla från 1968-01-01.
De är reviderade 1971-01-01, 1978-04-25, 1987-04-28, 1994-12-06, 1998-12-02, 2000-03-10,
2004-03-30, 2005-03-09 (fr.o.m. detta datum fastställdes de av Ersta diakonråd) och 2011-11-10
att gälla från 2012-01-01 (fr.o.m. detta datum fastställs de av Ersta diakonkårs kårstämma).

§ 1. Inledning
Ersta diakonkår är en till Ersta diakonisällskap (sällskapet) hörande gemenskap av
diakonissor och diakoner, som vigts i Svenska kyrkans ordning eller som av ett
domkapitel i Svenska kyrkan förklarats behöriga att utöva uppdraget som diakon.
(Se Kyrkoordning för Svenska kyrkan 32 kap. 1, 2 och 3 §§.)

§ 2. Ändamål
Diakonkåren skall utgöra
 en gemenskap grundad i den kristna tron och kallelsen
 en gemenskap till stöd i tjänsten och till vidare fördjupning i uppdraget
som diakon
 en gemenskap till inbördes omsorg
 en gemenskap till stöd för sällskapets verksamhet
 en gemenskap för att stärka diakonatets och diakonins ställning i Svenska kyrkan.

§ 3. Ledning
Diakonkåren leds av ett diakonråd (§ 11) och en av sällskapet anställd kårsamordnare.
Kårsamordnaren skall vara diakon och medlem i diakonkåren. Diakonkårens ordförande
och kårsamordnaren skall företräda diakonkåren inom och utom sällskapet.

§ 4. Medlemskap
Mom. 1. Medlemskap i diakonkåren kan den diakonissa/diakon söka som är vigd
i Svenska kyrkans ordning eller som av ett domkapitel i Svenska kyrkan förklarats
behörig att utöva uppdraget som diakon och som vill verka för diakonkårens ändamål och
vara medlem i sällskapet.
Mom. 2. Ansökan om medlemskap i diakonkåren ställs skriftligt till diakonrådet.
Denna ansökan utgör samtidigt ansökan om medlemskap i sällskapet.
Mom. 3. Utträde ur diakonkåren sker genom skriftlig anmälan till diakonrådet. Den som
därvid också vill lämna sitt medlemskap i sällskapet meddelar detta till sällskapet.
Mom. 4. Medlem skall hålla kårsamordnaren underrättad om aktuell bostads-, e-postoch arbetsplatsadress.
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§ 5. Kretsar
Mom. 1. Diakonkåren är indelad i kretsar.
Mom. 2. Kretsindelningen följer stiftsindelningen. Flera stift kan, om medlemsunderlaget
är litet, bilda en krets. Sådant beslut anmäls till diakonrådet. Förutom stiftskretsar finns
Erstakretsen.
Medlems kretstillhörighet följer vanligen bostadsorten. Undantag meddelas
kårsamordnaren.
Mom. 3. Kretsen är på lokalplanet uttryck för den gemenskap som diakonkåren utgör.
Vid kretsmöten, konvent, andra gemenskapsformer och enskilt ges möjlighet att följa
verksamheten på Ersta och utvecklingen av diakonin i Svenska kyrkan. I förbön, omtanke
och på annat sätt kan varje medlem vara delaktig i diakonkårens gemenskap.
Mom. 4. Kretsen liksom den enskilda medlemmen utgör remissinstans för diakonrådet.
Mom. 5. Kretsen och den enskilda medlemmen är samarbetspart i diakonkårens
verksamhet (§ 11:5).
Mom. 6. Kretsen väljer inom sig minst en kontaktperson, som utgör kontaktlänk mellan
kretsen och kårsamordnaren och diakonrådet. Kontaktpersonerna har ansvar för kretsens
samlingar och för att nytillkomna medlemmar inlemmas i kretsgemenskapen.
Kontaktpersonerna ansvarar också för kretsens gemensamma åtaganden.
För den enskilda medlemmen finns alltid möjlighet till kontakt med kårsamordnaren och
diakonrådet.

§ 6. Årsavgift
Medlem i diakonkåren erlägger årsavgift. Denna fastställs årligen vid kårstämma (§ 8)
och kan ej understiga den medlemsavgift som sällskapet fastställt. Årsavgiften till
diakonkåren utgör samtidigt medlemsavgift i sällskapet.
Erlagd årsavgift är förutsättning för rösträtt och valbarhet till diakonrådet.
Medlem som ej betalat årsavgift under två på varandra följande år kan uteslutas.

§ 7. Verksamhetsår
Diakonkårens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 8. Kårstämma
Diakonkårens högsta beslutande organ är den årliga kårstämman. Denna skall hållas
under mars månad i samband med diakonkårens kårdagar.
Kallelse till kårstämma, med dagordning och övriga handlingar, skall vara medlemmarna
tillhanda senast en månad före utsatt dag för stämman och sändas med post eller e-post.
Medlem har motionsrätt (förslagsrätt) på stämman. Motion skall vara diakonrådet
tillhanda senast två månader före stämman.
Beträffande förslag om ändring av grundregler gäller vad som sägs i § 15.
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Dagordningen skall innehålla
1. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman.
2. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
7. Kårstämmans synpunkter på verksamhet och ekonomi.
8. Behandling av propositioner och motioner.
9. Förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
10. Val av
a. diakonrådets ordförande
b. vice ordförande
c. övriga ledamöter i diakonrådet
d. ledamöter i valberedningen.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Övriga frågor.

§ 9. Extra kårstämma
Diakonrådet eller medlemmar (minst 10 %) kan skriftligen begära extra kårstämma.
Diakonrådet skall kalla till extra stämma. Kallelse skall ske på samma sätt som vid
ordinarie stämma. Endast de ärenden som föranlett den extra stämman och som finns med
i kallelsen kan behandlas.

§ 10. Röstning
Mom. 1. Vid kårstämma och extra kårstämma har varje medlem, som betalat
föregående års årsavgift en röst.
Mom. 2. Medlem, som är förhindrad att närvara vid kårstämma/extra kårstämma, kan
företrädas av annan medlem genom fullmakt. Fullmaktstagare kan företräda högst
ytterligare två medlemmar. Fullmaktsformulär sändes med handlingarna till stämman.
Poströstning kan endast tillämpas vid upplösning av diakonkåren (§ 16).
Mom. 3. Omröstning, som inte gäller val, kräver majoritet, dvs. en röst över hälften. Vid
lika röstetal avgör stämmo-ordförandens röst.
Vid omröstning, som gäller val, antas det förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal
avgör lotten.
Begär någon medlem sluten omröstning skall detta ske.
Mom. 4. Vid ändring av grundregler eller upplösning av diakonkåren gäller vad som sägs
i §§ 15 och 16.
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§ 11. Ersta diakonråd
Mom. 1. Diakonrådet är diakonkårens beslutande och verkställande organ mellan
kårstämmorna.
Mom. 2. Diakonrådet skall bestå av sju ledamöter. Ledamöterna skall vara medlemmar
av diakonkåren. Ledamöterna väljs av kårstämman för en tid av två år med växelvis
avgång. Ledamot kan omväljas. Stämman väljer ordförande och vice ordförande i
diakonrådet. Diakonrådet väljer sekreterare inom eller utom sig.
Mandatperioden räknas fr.o.m. stämman.
Mom. 3. Diakonrådet är beslutsmässigt, då minst fyra ledamöter är närvarande.
Ordförandens röst avgör vid lika röstetal.
Mom. 4. Diakonrådet sammanträder på ordförandens kallelse.
Mom. 5. Diakonrådet och kårsamordnaren ansvarar för diakonkårens angelägenheter och
för att beslutade ärenden verkställs. Detta ansvar fördelas mellan diakonrådet och
kårsamordnaren enligt av diakonrådet upprättad delegationsordning.
Diakonrådet och kårsamordnaren kan till sig knyta arbetsgrupper av medlemmar, som
utgör samarbetsparter i verksamheten.
Mom. 6. Kårsamordnaren är ständigt adjungerad till diakonrådet.
Diakonrådet har rätt att till sig adjungera för visst ärende lämplig person.

§ 12. Ersta diakonråd: uppgifter
Utöver vad som tidigare sagts har diakonrådet till uppgift
 att avge yttranden i frågor som av sällskapets styrelse, annat organ eller direktor
överlämnas till diakonrådet,
 att behandla sådana frågor som enligt grundreglerna faller inom diakonkårens
ändamål,
 att ta initiativ till utredningar och förslag i ärenden som ligger inom diakonkårens
kompetensområde,
 att behandla inkomna motioner från medlemmarna,
 att hålla kontakt med diakonstudenterna.
För beslut vars verkställighet kräver ekonomisk insats skall diakonrådet tillse att
erforderliga medel finns tillgängliga eller anskaffas.

§ 13. Valberedning
Mom. 1. Kårstämman utser bland diakonkårens medlemmar en valberedning om tre
ledamöter, av vilka en skall vara sammankallande. Valberedningen utses för ett år i
sänder. Valberedningen skall förbereda val vid stämma och övriga valärenden.
Valberedningen har att beakta, att det bland de föreslagna kandidaterna om möjligt skall
finnas en spridning vad gäller kompetens, typ av tjänst, geografisk hemmahörighet och
ålder.
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Mom. 2. Kårens medlemmar skall beredas tillfälle att senast 2 månader före kårstämma
komma in med förslag till kandidater.

§ 14. Samarbetsavtal
Former för samarbete mellan diakonkåren och sällskapet regleras genom skriftligt avtal.

§ 15. Ändring av grundregler
Förslag till ändring av dessa grundregler kan väckas av såväl diakonrådet som medlem.
Medlems förslag skall skriftligt delges diakonrådet senast två månader före utsatt
kårstämma.
Blir förslaget godkänt av minst 2/3 av diakonkårens vid stämman, personligen eller
genom given fullmakt, närvarande röstberättigade medlemmar, skall det vila till nästa
stämma. Godkänns förslaget även då med minst 2/3 majoritet är det antaget.

§ 16. Upplösning av Ersta diakonkår
Kårstämma kan besluta, att diakonkåren skall upplösas. Sådant beslut fattas vid två på
varandra följande ordinarie stämmor.
Röstning skall ske genom personlig närvaro vid stämman eller genom poströstning före
stämman. Den som avgett sin röst genom poströstning har möjlighet att vid stämman
återta densamma och istället rösta genom personlig närvaro.
Blir förslaget om upplösning godkänt av minst 2/3 av de av diakonkårens röstberättigade
medlemmar som är personligen närvarande eller som röstat genom poströstning, skall det
vila till nästa ordinarie stämma. Godkänns förslaget även då med minst 2/3 majoritet är
det antaget.
Vid beslut om upplösning skall samtidigt beslut fattas om fördelning av diakonkårens
tillgångar.
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