Stadgar för Religionspedagogiskt idéforum
Reviderade stadgar efter beslut vid ordinarie årsstämma 2009-03-17 (första läsningen) samt extra
stämma 2009-09-15 (fastställda)
1§

Namn, firma och säte

Föreningens namn (firma) är Religionspedagogiskt idéforum. RPI är till form och inriktning en ideell
förening. Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
2§

Syfte

Föreningen har till syfte att främja religionspedagogisk och religionsdidaktisk undervisning, utbildning
och forskning med inriktning på lärande och undervisning inom kyrka, skola och hem.
3§

Medlemskap

Föreningen är ett samverkansorgan för organisationer som delar dess syfte. Önskan om medlemskap
anmäls till styrelsen och bekräftas av representantskapet samt träder i kraft så snart den av representantskapet beslutade årsavgiften erlagts.
4§

Verksamhet

Föreningen utövar sin verksamhet genom att
•
•
•
•
•
•

5§

anordna seminarier, hemsida, tidning;
informera om aktuell forskning och litteratur;
erbjuda mötesplatser för dem som anordnar utbildning och bedriver forskning;
främja utveckling och förnyelse av religionsundervisning i kyrka, skola och hem med särskild inriktning på att skapa
förståelse i en växande religiös mångfald;
främja publicering och spridning av religionspedagogisk/-didaktisk litteratur;
samverka och underlätta kontakter med andra nätverk, nationellt och internationellt.

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
6§

Representantskap

Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet. Detta består av ett ombud för vardera medlemsorganisation.
7§

Årssammanträde

Föreningen håller sitt årssammanträde före mars månads utgång. Kallelse utsänds till samtliga medlemmar minst sex veckor i förväg.
Vid årssammanträdet skall följande ärenden behandlas:
a.
verksamhetsberättelse för föregående år
b.
räkenskaper för föregående år
c.
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och direktor
d.
val av ordförande i föreningen och dess styrelse
e.
val av direktor, tillika ledamot av styrelsen
f.
val av styrelse: minst fyra ytterligare ledamöter
g.
val av två revisorer jämte en ersättare för dessa
h.
fastställande av årsavgift för nästkommande år.
i.
frågor som inkommit till styrelsen senast tre veckor innan årssammanträdet
Samtliga val avser ett år.

8§

Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ.

Styrelsen består av ordföranden, direktor och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare samt – vid behov – personer för övriga uppgifter. Styrelsen är
beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
9§

Direktor

Direktor ansvarar för det löpande arbetet i föreningen i enlighet med verksamhetsplan och beslut av
ombudsförsamling och styrelse.
10 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande ombuden vid två på
varandra följande sammanträden med representantskapet, varav det ena skall vara ordinarie årssammanträde.
11 § Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande
ombuden vid två på varandra följande sammanträden med representantskapet, varav det ena skall vara
ordinarie årssammanträde. Tillgångar skall vid upplösning överlämnas till den eller de organisationer,
som representantskapet utser, att användas för ändamål som anges i 2 och 4 §§ i dessa stadgar.
***
RPI bildades som evangelisk organisation 1953; Stadgar föreligger från 1956;
Reviderade stadgar 1967;
RPI ombildades till ekumenisk organisation 1980;
Nya stadgar med vidgat medlemskap 1988;
Nya stadgar med ändrad formell status 1998;
Reviderade stadgar efter beslut vid årssammanträde den 23 mars samt vid extra sammanträde den 30 okt. 2001.
Reviderade stadgar efter beslut vid ordinarie årsstämma den 17 mars 2009 samt vid extra sammanträde den 15 sept. 2009.

