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STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN 

 
 

§ 1 Ändamål (*) 

Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn 
med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, genomföra, skapa intresse och 
förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt 
livssituation.  

(*) Paragrafen kan inte ändras utan årsstämmobeslut inom Hela Människans 

§ 2 Organisation 

Organisationens namn är Hela Människan. Organisationsnummer: 802000–6394 

Hela Människan är en ekumenisk organisation där kyrkor, samfund och dess 
ungdomsorganisationer eller andra kristna organisationer är huvudmän. Dessa beslutar om och 
står, som huvudmän, bakom Hela Människans målsättning och stadgar. Samverkan med lokala 
enheter sker och regleras genom särskilda stadgar och samarbetsavtal. 

§ 3 Uppdrag  

 Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom: 

• Diakonal handling 

• Diakonal mobilisering  

• Diakonal opinionsbildning 

§ 4 Uppgift  

Hela Människan ska genomföra socialt arbete på kristen grund. Organisationen ska utgöra ett 
forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan. Hela Människan Sverige utgör 
organisationens övergripande strategiska och samordnande funktion och har till uppgift att verka 
i enlighet med § 1 och 3.  

Arbetet sker på uppdrag av huvudmännen och i samverkan med de till Hela Människan anslutna 
lokala enheterna. Arbetet genomförs också i nära samarbete med andra ideella organisationer 
och offentliga aktörer. 
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§ 5 Samverkansavtal 

Hela Människans styrelse beslutar och tecknar samverkansavtal med enheter och organisationer 
som ansöker om medlemskap i Hela Människan. 

Samverkansavtalet kan avslutas av endera parten om så begärs eller om respektive verksamhet 
bryter mot beslutade stadgar, uppenbart skadar motparten eller motarbetar dess intressen och 
ändamål. 

§ 6 Representation vid stämma 

1. Hela Människans högsta beslutande organ är stämman bestående av ombud valda av Hela 
Människans huvudmän och till Hela Människan anslutna lokala enheter. 

2. Huvudmännen utser sammanlagt totalt 40 ombud. Varje huvudman utser ombud till stämman 
i proportion till sitt medlemsantal, maximalt 10 stycken i enlighet med av Hela Människans 
styrelse fastställd fördelning.  Därutöver kan ersättare utses 

3.  Med medlemsantal avses för Svenska kyrkan redovisat antal tillhöriga, för övriga kristna kyrkor 
avses redovisat antal betjänade enligt Nämnden för statsbidrag till trossamfund, SST. För 
huvudmännens ungdomsorganisationer avses officiellt redovisat medlemstal till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

 4. De anslutna enheterna utser sammanlagt totalt 20 ombud. Dessa utses vid särskilda 
beredningsmöten, enligt § 7. 

5.  Ledamot av Hela Människans styrelse kan inte utses som ombud eller ersättare till stämma. 

§ 7 Beredningsmöte 

1.  Beredningsmöte avhålls i anslutning till stämman och regleras i förhållande till antalet lokala 
enheter, i enlighet med av Hela Människans styrelse fastställd fördelning. 

 2.  De anslutna enheterna har rätt att skicka 2 representanter vardera till beredningsmötet. 
 Därutöver kan ersättare utses. 

3.   Ledamot av Hela Människans styrelse kan inte utses som representant eller ersättare till 
beredningsmötet. 

§ 8 Stämma 

1.  Hela Människan håller ordinarie stämma vartannat år.  

2. Kallelse: Kallelse till stämma och beredningsmöte utsänds till huvudmän och anslutna lokala 
enheter senast sex månader före mötet.  

Av kallelsen skall framgå aktuell ombudsfördelning samt förutsättningar för de lokala enheternas 
beredningsmöte. 



Stadgar fastställda av årsstämman 2013-04-28 
Reviderade 2015-05-08, 2017-05-06,  

2019-05-10, 2021-05-07 
 

 3 

3. Handlingar: Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag från styrelsen, 
motioner åtföljda av styrelsens yttranden samt förslag till dagordning utsänds till registrerade 
ombud senast fyra veckor före stämman. 

4. Motioner: Motion till ordinarie stämma kan väckas av huvudmännen samt de till Hela 
Människan anslutna lokala enheterna och deras styrelser.  

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra månader före mötet 

5. Närvaro- och yttranderätt: Ledamot i styrelsen och valda representanter från lokala enheter, 
som ej utsetts till ombud vid beredningsmötet, äger rätt att delta i Hela Människans stämma med 
yttrande- och förslagsrätt. 

Motionsställare har yttranderätt i egen motion.  

6. Beslutsordning: Beslut vid stämman fattas med acklamation eller genom votering. Om votering 
begärs skall den ske öppet utom i ärenden som avser personval. Utgången bestäms genom enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, där avgörandet skall 
ske genom lottning.   

7.  Föredragande: Generalsekreteraren är föredragande på stämman. 

§ 9 Extra stämma  

Extra stämma kan inkallas om styrelsen så finner nödvändigt eller när huvudmän och anslutna 
lokala enheter, motsvarande minst en tredjedel av huvudmännen eller de lokala enheterna, så 
begär. 

§ 10 Ärenden för stämman 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av mötesfunktionärer och protokolljusterare 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Beslut om verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse 

6. Beslut med anledning av revisorernas berättelse 

7. Beslut angående ansvarsfrihet 

8. Beslut i förekommande fall om en kyrkas/ett samfunds huvudmannaskap i Hela Människan 

9. Fastställande av strategisk plan för kommande verksamhetsperiod  

10. Beslut om rambudget 

11. Val av styrelsens ordförande 
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12. Val av styrelsens övriga ledamöter 

13. Val av två revisorer och två ersättare 

14. Val av valberedning, tre - fem personer 

15. Behandling av motioner 

16. Tid för nästa stämma och beredningsmöte 

§ 11 Styrelse  

Styrelsen för Hela Människan – som har sitt säte i Stockholm - består av ordförande och åtta - tio 
ledamöter, samt tre ersättare. Styrelsens ledamöter skall fördelas så att minst sex ordinarie 
ledamöter med två ersättare representerar huvudmännen och två ledamöter med en ersättare 
från de till Hela Människan anslutna lokala enheterna. Därutöver äger styrelsen rätt att adjungera 
en personalrepresentant  

Valbar är den som tillhör någon av Hela Människans huvudmän på riks- eller lokalplanet. Anställda 
inom Hela Människan kan inte väljas till styrelsen.  

Styrelsen konstituerar sig själv, ordföranden undantagen. För att styrelsen skall vara 
beslutsmässig krävs att mer än hälften av styrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare är 
närvarande. 

Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, på ordförandens    
kallelse eller när minst en tredjedel av ledamöterna så begär. 

Generalsekreteraren är föredragande i styrelse och presidium. 

§ 12 Styrelsens uppgifter 

 Styrelsen skall övergripande ansvara för Hela Människans verksamhet och ekonomi samt förvalta 
 föreningens tillgångar, framlägga verksamhetsrapport vid stämman, anställa generalsekreterare, 
 fastställa arbetsordning, delegationsordning och policydokument. 

§ 13 Verksamhets- och förvaltningsår 

 Verksamhets- och förvaltningsår är kalenderår. 

 Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två av stämman valda revisorer, av vilka 
 minst en skall vara auktoriserad/godkänd revisor. 

§ 14 Stadgar 

 Beslut om stadgeändring fattas av Hela Människans stämma.  

 För giltigt beslut erfordras minst två tredjedels majoritet vid en stämma alternativt enkel 
 majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum. 

 Förslag om stadgeändring skall vara Hela Människans styrelse tillhanda senast sex månader före 
 stämman.  
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§ 15 Utträde och uteslutning 

Lokala enheter som önskar utträda ur Hela Människan ska skriftligen anmäla detta till Hela 
Människans styrelse. En lokal enhet som ansöker om utträde ur Hela Människan anses samtidigt 
säga upp sitt samverkansavtal med Hela Människan. Den lokala enheten anses ha utträtt vid den 
tidpunkt som uppsägningstiden enligt samverkansavtalet löper ut. 

Utan att anmälan om utträde föreligger får Hela Människan utesluta en lokal enhet om den – 
trots påminnelse – underlåter att följa vad som föreskrivs i Hela Människans stadgar eller 
gällande samverkansavtal mellan enheten och Hela Människan, eller om den lokala enheten 
uppenbarligen skadar Hela Människan eller motarbetar dess intressen och ändamål. Beslut om 
uteslutning fattas av Hela Människans styrelse. 

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän den lokala enheten har fått tillfälle att yttra sig 
inom viss, av styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas. 

§ 16 Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan Hela Människan och en lokal enhet får inte väckas vid allmän domstol.  
Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande 
kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för 
kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för 
eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna. 

§ 17 Upplösning 

1.  Beslut om Hela Människans upplösning fattas, efter remiss till dess huvudmän, med minst två 
tredjedelars majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum. 

2.  I händelse av upplösning skall Hela Människans tillgångar, sedan alla skulder och förbindelser 
reglerats, användas för likartad verksamhet. I första hand inom de till Hela Människan vid 
upplösningen anslutna huvudmännen. 
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