
 
 

 
STADGAR FÖR INTERRELIGIÖSA RÅDET I STOCKHOLM 

(Organisationsnummer 802512–1677) Med hemort i Stockholms stad 
 

§ 1. Ändamål 

Interreligiösa Rådet i Stockholm (nedan kallat IRiS) vill värna religionsfriheten och 

människans värde och värdighet. 

IRiS har till syfte att i Stockholm med omnejd 

• främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare 

• verka för respekt och förståelse för religiöst liv och påvisa mångfalden inom de 

olika traditionerna 

• verka för att minska polarisering och lyfta fram de religiösa traditionernas roll 

som positiv samhällskraft och kulturbärare 

• vara samtalspart till företrädare för Stockholms kommun i olika 

samhällsfrågor 

• i det lokala sammanhanget verka för demokrati och mänskliga rättigheter 

 
§ 2. Medlemskap 

Medlemmar i IRiS utgörs av representanter med mandat från trossamfund i Stockholm med 

omnejd, som bejakar rådets syfte, beskrivet i ändamålsparagrafen. Årsmötet fattar beslut 

om medlemskap på förslag av styrelsen. Ansökan om medlemskap skall ha inkommit senast 

31 december kalenderåret innan årsmötet. 

Medlem kan uteslutas, om legitima skäl för detta föreligger, genom beslut av ¾ av 

årsmötet.  Exempel på legitima skäl är att medlem inte betala två på varandra följande 

medlemsavgifter eller verkat i strid med ändamålsparagrafen. 

 

§ 3. Styrelse 

Styrelsen består av 7-9 personer, som väljs på två år med möjlighet till omval två gånger. 

Följande funktioner skall finnas i styrelsen: ordförande, sekreterare och kassör. 



 
 

 

En bred representation av de i rådet ingående samfunden, liksom en jämn könsfördelning 

skall eftersträvas. Styrelsen skall hålla minst fyra möten om året varav ett är årsmöte. 

Personer kan adjungeras till styrelsens möten. Adjungerade har yttranderätt men inte 

rösträtt. Beslut sker i enkel majoritet av de vid mötet närvarande och styrelsen är 

beslutsmässig vid hälften +1. 

 
§ 4. Årsmöte 

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet, med dagordning, 

årsberättelse och kassaredogörelse utsänds senast två veckor före årsmötet. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 

för årsmötet 

3. Frågan om årsmötet vederbörligen sammankallats. 

4. Föredragande och godkännande av styrelsens årsberättelse 

5. Föredragande av kassaredogörelse och revisionsberättelse samt 

beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Val av styrelse. Ordförande väljs av årsmötet, för övrigt 

konstituerar styrelsen sig själv. 

7. Beslut om firmatecknare 

8. Val av revisor och revisorssuppleant 

9. Val av valberedning 

10. Medlemsavgift 

11. Behandling av motioner 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutande 

14.  

 
§ 5. Medlems rätt att inge motion 



 
Medlem kan väcka förslag till årsmötet (motion). Motionen skall avfattas skriftligen och 

inlämnas till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. 

 

 

§ 6. Verksamhetsår 

Verksamhetsår omfattar kalenderår. 

 

§ 7. Medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställs av årsmötet. 

 

§ 8. Stadgeändring 

Ändring av stadgar för IRiS kan ske efter beslut med ¾ majoritet vid två på varandra 

följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. 

 

§ 9. Regler för upplösning 

Föreningen Interreligiösa Rådet i Stockholm kan upplösas genom majoritetsbeslut vid två på 

varandra följande årsmöten. Det sista årsmötet fattar beslut om hur eventuella tillgångar 

skall disponeras. 

 


	STADGAR FÖR INTERRELIGIÖSA RÅDET I STOCKHOLM

