
STADGAR FÖR DIAKONIA, TVÅ HUVUDMÄN 
Antagna 2014-06-15

§1 ORGANISATION

Diakonia är en ideell förening (org. nr. 802017-3517) som bedriver internationellt 
bistånds- och utvecklingsarbete på kristen grund. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm.

§2 HUVUDMÄN

Diakonia har två huvudmän: Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.

§3 VÄRDEGRUND

Enligt evangelierna var Jesu mission en odelbar helhet av förkunnelse och 
gärningar. Med förlåtelsens ord löste han människor från skuld och gav dem en ny 
framtid. Genom att hela det trasiga i tillvaron och bota människor gav han en ny 
utgångspunkt för livet.

På samma sätt som Jesus var sänd av Fadern för att återupprätta skapelsen och 
enskilda människor, sänder han sina lärjungar i Andens kraft till jordens yttersta 
gräns och till tidens slut. Skapelsen och alla dess delar hotas av ondska, splittring, 
lidande och död. Människans synd och ondskans makt visar sig såväl i brustna 
relationer mellan grupper och enskilda människor som i strukturer i vår värld. Kyrkan 
är kallad att i Jesu efterföljd bära budskapet om syndernas förlåtelse, försoning och 
nytt liv för att i ord och handling göra Jesu egen bön tydlig: ”Låt din vilja ske på 
jorden så som i himlen”.

Därför är varje ord och handling som uttrycker Guds vilja med världen viktig och 
bidrar till att göra visionen om Guds rike tydlig i harmoni med evangeliet. Guds 
församling, den nya gemenskapen med Kristus som centrum, är kallad att ge 
tydlighet och synlighet åt Guds vilja om mänsklighetens enhet över alla gränser.

Jesus själv såg lidandet och hörde människors rop från vägkanten. På samma sätt 
måste kyrkan vara beredd att ständigt se, höra och söka sig till de situationer och de 
förhållanden där Guds vilja med det mänskliga livet sätts ur spel, där 
människovärdet hotas eller där relationer bryts sönder. Hunger, sjukdom, förtryck 
och allt annat lidande är tydliga rop som kräver kyrkornas svar genom 
gränsöverskridande diakoni. Utan handlingar i Guds rikes namn, som berör 
människors vardag, förfelar kyrkan sin kallelse.

§4 UPPDRAG

Diakonia är ett av uttrycken för den kristna församlingens kallelse att i Jesu Kristi 
kärlek tjäna människor över alla gränser. Detta innebär att dela bördor och därmed 
vittna om den kristna tron genom ett nätverk av medmänskliga relationer.

Diakonias uppgift är att söka Guds vilja och utifrån den kristna värdegrunden utföra 
sitt uppdrag genom att:

– verka för människors befrielse och upprättelse och för att rättfärdiga, rättvisa och 
jämställda strukturer skapas eller återupprättas.
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– analysera vilka krafter som ligger bakom orättvisor, ojämlikhet och konflikter ur 
både ett bibelteologiskt och ett samhällsperspektiv, samt söka alternativa lösningar,

– angripa fördelningsfrågorna i världen genom att blottlägga orättfärdiga strukturer 
och verka för en rättvis fördelning av resurser.

§5 FASTSTÄLLANDE AV POLICYDOKUMENT OCH TEOLOGISKA DOKUMENT

Årsmötet fastställer policydokument som utvecklar innebörden av Diakonias 
värdegrund och uppdrag samt de dokument som förtydligar den teologiska grund 
Diakonia verkar från.

Övriga policydokument fastställs av styrelsen.

§6 ÅRSMÖTE

Diakonias högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen är årsmötets 
verkställande organ. Ordinarie årsmöte hålls före juni månads utgång och kallas 
skriftligen tre månader dessförinnan. Årsmöteshandlingarna ska vara huvudmännen 
tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Huvudman kan motionera till årsmötet. 
Motioner till årsmötet skall ha inkommit till Diakonias styrelse senast 15 februari. 
Styrelsen ska besvara motion och det skriftliga svaret ska lämnas i samma tid som 
övriga handlingar till årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

a. val av mötesordförande, sekreterare, två justeringspersoner och två 
rösträknare. Mötesordförande alterneras vartannat år mellan de bägge 
huvudmännen.

b. årsmötets stadgeenliga utlysande

c. fastställande av röstlängd
varje huvudman rapporterar vem som har ansvaret i händelse av medling

d. verksamhetsberättelse

e. revisionsberättelse

f. fastställande av resultat och balansräkning

g. beslut med anledning av årets ekonomiska resultat

h. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, i förekommande fall, fastställande av 
policydokument som utvecklar innebörden av Diakonias värdegrund och 
uppdrag samt de dokument som förtydligar den teologiska grund Diakonia 
verkar från.

i. beslut om inriktningsplan och inriktningsbudget för kommande år

j. val av ordförande och vice ordförande

k. val av övriga styrelseledamöter

l. val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

m. val av verksamhetsrevisorer

n. val av valberedning
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o. förslag från styrelsen

p. motioner

Vid extra årsmöte ska förutom de ärenden som föranlett det extra årsmötet 
punkterna a, b och c behandlas.

Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet om inget annat beslutas.

Varje huvudman utser fyra representanter med var sin röst.

Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt på årsmötet.

§7 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte ska hållas när årsmötet beslutar det, revisorerna begär det, när 
styrelsen beslutar det eller efter skriftlig begäran till generalsekreteraren från en eller 
båda huvudmännen.

§8 STYRELSE

Årsmötet väljer styrelsen. Styrelsen, med förankring hos huvudmännen, består 
av sju personer. Ordförande och vice ordförande väljs på två år. Övriga 
styrelseledamöter väljs på tre år med två ledamöter år ett, två ledamöter år två och 
en ledamot år tre.

Styrelsen leder organisationen idémässigt och tar initiativ till förändringar. Styrelsen 
representerar Diakonia och har Diakonias intressen för ögonen.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamötena är närvarande. 

Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, vid personval avgör lotten.

Styrelsen har till uppgift att: efter av årsmötet uppdragna riktlinjer beträffande 
övergripande verksamhets- och budgetramar leda arbetet, avge årsredovisning, 
anställa chefer på avdelningsnivå, besluta om firmatecknare och attesträtt, besluta 
om delegationsordning inom organisationen samt bereda ärenden som ska 
behandlas vid årsmötet.

Styrelsen verkar för att skapa regelbundna mötesplatser, idéforum, för aktiva inom 
Diakonias sfär.

Styrelsen ska sträva efter att Diakonia har ett tillräckligt stort eget kapital för att 
kunna täcka kostnader för verksamheten under ett år.

§9 GENERALSEKRETERARE

Generalsekreterare utses av årsmötet på förslag av styrelsen.

Generalsekreterarens uppgift är att företräda Diakonia inför myndigheter och 
allmänheten, att tillse att verksamheten utförs i enlighet med de av årsmötet och 
styrelsen fastlagda riktlinjerna samt att ansvara för att årsmötets och styrelsens 
beslut verkställs.
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§10 VALBEREDNING

Valberedningen består av fyra ledamöter, två från vardera huvudman. Mandattiden 
är två år, med val av två ledamöter år ett och två år två. Instruktion för 
valberedningen beslutas av årsmötet.

§11 VERKSAMHETSREVISORER

Verksamhetsrevisorerna är tre till antalet. Instruktion för verksamhetsrevisorerna 
beslutas av årsmötet.

§12 MEDLARGRUPP

Vid oenighet mellan huvudmännen vid behandling av frågor i ordinarie eller extra 
årsmöte, som kan vara till hinder för Diakonias uppdrag (§4) eller verksamhet ska 
en medlargrupp inkallas. Huvudmännen utser en medlarperson var, utanför 
huvudmännens ombud, som tillsammans med generalsekreteraren utgör 
medlargruppen. Medlargruppens uppgift är att lägga fram ett förslag som löser 
oenigheten. Om fyra ombud i representantskapet begär medlargruppens insats, så 
ska den inkallas.

§13 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Diakonias räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december. För granskning av 
Diakonias ekonomiska förvaltning utser årsmötet en auktoriserad revisor med 
suppleant. Vid slutrevisionen ska verksamhetsrevisorerna och styrelsen vara 
representerade.

§14 STADGEÄNDRING

Ändring av stadgarna kan endast ske genom enhälligt beslut vid två på varandra 
följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§15 UPPLÖSNING

För upplösning av Diakonia fordras beslut vid två på varandra följande ordinarie 
årsmöten. Beslutet ska fattas enhälligt vid båda tillfällena. I kallelserna till båda 
dessa årsmöten skall anges att frågan om Diakonias upplösning ska behandlas.

För disposition av tillgångar som är relaterade till statliga och andra bidrag med 
återbetalningskrav, skall särskilda förhandlingar föras med berörd myndighet.

Eget kapital skall vid upplösning disponeras för internationellt bistånds- och 
utvecklingsarbete enligt § 3 och § 4, Diakonias värdegrund och uppdrag.
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