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STADGAR FÖR SAMARBETSORGANET  

KYRKOGÅRDSFRÅGOR I REGION ÖST (KRÖ) !
1. Geografisk omfattning 

Det regionala samarbetet för kyrkogårdsfrågor omfattar organiserade kyrkogårdsför-
valtningar inom Linköpings stift, Visby stift samt södra delarna av Strängnäs stift. !
Medlemmar är de huvudmän som erlägger den av konferensen fastställda årliga med-
lemsavgiften. !

2. Samarbetsorganets beteckning 
Samarbetsorganet betecknas med – Kyrkogårdsfrågor i Region Öst – (KRÖ). !

3. Årsmötet 
KRÖ:s ledning utövas av en styrelse, som väljes av regionala årsmötet för en tid av 4 
år. Mandattiden är den samma som gäller för kyrkoval. !
Ärendena vid årsmötet skall vara förberedda av styrelsen för avgörande. Om årsmötet 
så beslutar, kan dock beslut fattas utan föregående behandling av styrelsen. !
I samband med årsmötet anordnas en konferens, värdskapet för konferensen skall cir-
kulera mellan de deltagande huvudmännen !

3.1 Deltagande och rösträtt vid årsmöten !
Varje huvudman i de samverkande orterna utser en förtroende och en tjänsteman med 
rösträtt vid årsmötet. Berörd huvudman har rätt till deltagande av ytterligare represen-
tanter. 

4. Styrelse !
Styrelsen består av fyra (4) tjänstemän och fem (5) förtroendevalda. !
Ordföranden utses av årsmötet. !
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. !
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. !
Styrelsen kan utse lokala kontaktombud inom regionen.  !
Vid den första årsmötet i varje mandatperiod väljes styrelsen. !
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelse-
ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda 
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!!!
4.1 Valberedning 

Årsmötet utser en valberedning bestående av minst 2 ledamöter. !
5. Stadgar 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som sty-
relsen. !
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgiv-
na röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens till-
gångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta 
föreningens handlingar m.m. skall arkiveras. !

6.0 Beslut 
De beslut som fattas av regionala årsmötet är av rådgivande karaktär i förhållande till 
de anslutna huvudmännen. Ärendena vid årsmötet skall vara förberedda av styrelsen 
för avgörande.  !

7.0 Finansiering 
Kostnader för styrelsen finansieras genom årlig medlemavgift. Medlemsavgiften fast-
ställs av årsmötet. !
Medlemsavgiften kan även täcka andra kostnader beslutade av styrelsen. !
Kurser och konferenser finansieras genom deltagaravgifter. !

7.1 Ekonomisk ersättning 
Ekonomisk ersättning skall utgå till de huvudmän vars tjänstemän ingår KRÖ:s styrel-
se. !
Arvodesersättning skall utgå till förtroendevald som deltar i KRÖ:s styrelse. !
Den ekonomiska ersättningen till huvudmännen och de förtroendevalda fastställs av 
årsmötet. !

2. Verksamhetsår och revision  
Verksamhets- och räkenskapsår löper fr.o.m. den 1 januari t o m 31 december.  !
Två revisorer och en suppleant skall väljas för samma period som styrelsen. 
Verksamheten och räkenskaperna granskas av bägge revisorerna. !

 Revision skall ske i enlighet med god revisionssed. !
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8.0 Målsättning för verksamheten 
Målsättning för verksamheten skall vara att regionalt påverka begravningsverksamhe-
tens utveckling vad gäller kyrkogårdspolitik, planering, arkitektur, organisation, ut-
bildning och service. 
Genom olika åtgärder bör den regionala verksamheten arbeta för likartad taxepolitik, 
gemensam information, teknisk och ekonomisk samverkan, samt god service inom 
hela regionen. !!
I de fall huvudmannen inte omfattas av hela den borgerliga kommunen inom orten i 
fråga, bör den anslutna huvudmannen lämna information och på lämpligt sätt bistå ej 
anslutna församlingar inom kommunen i övrigt med råd och konsultationer etc. såvitt 
gäller kyrkogårdsfrågor. !

8.1 Övergripande planering 
KRÖ skall verka för att en enhetlig planeringsmetodik tillämpas i berörda förvaltning-
ar i stiftet för marknadsförsörjning, personal, teknik och ekonomi. !
Samverkan bör förekomma vid upphandling av utrustning etc. !

2. Kulturhistoriska värden 
KRÖ bör verka för att de kulturhistoriska värdena på kyrkogårdar och begravnings-
platsen bibehålls. !

3. Utbildning 
KRÖ skall verka för att medarbetare inom begravningsverksamheten erhåller god vi-
darutbildning. !


