
 

 

STADGAR FÖR VÅRSTA DIAKONKÅR 
 
Dessa stadgar har antagits av Vårsta diakon- och diakonisskår vid årsmöte  
1991-04-13 med justeringar vid årsmöten 1993-04-24, 1998-03-14, 2000-04-08, 
2001-03-31, 2007-04-21, 2008-04-12 och 2012-04-21 
Ersätter Vårsta systerkårs stadgar antagna vid systermöte 1969-02-08 med 
justeringar vid årsmöte 1978-04-07. 
 
 
§ 1 
Till Vårsta Diakonkår hör, i Svenska kyrkans ordning vigda diakoner och 
diakonissor, som fått sin utbildning vid Vårsta diakonigård i Härnösand. 
Medlemskap för andra diakoner kan beviljas efter ansökan till kårrådet. 
Begäran om utträde ur kåren insändes skriftligen till kårrådet. 
Diakonistuderande vid Vårsta inbjuds att vara studerandeansluten medlem 
med nedsatt avgift och med yttranderätt. Detta gäller även den som 
genomgått diakoniutbildning vid Vårsta i avvaktan på diakonvigning. 
 
§ 2 
Varje diakon/diakonissas målsättning bör vara att gärningen präglas av 
kristlig kärlek och glad beredvillighet. 
Vårsta Diakonkår har till uppgift: 
 

a) att hjälpa sina medlemmar att gestalta det livsvariga kallet i 
kyrkans diakonat 
b) att utgöra en andlig gemenskap, en stödjande och inspirerande 
kraft, sprungen ur kristen tro och kallelse till diakoni 
c) att utgöra en gemenskap till förkovran, fortbildning och uppbyggelse 
i diakoniuppgiften 
d) att utgöra en gemenskap till inbördes omsorg och uppmuntran när 
någon på grund av sjukdom eller andra förhållanden sviktar i kraft 
och frimodighet 
e) att för Vårsta Diakonigård vara en förebedjande och stödjande 
gemenskap 
f) att vara remissorgan för Vårsta diakonigårds styrelse i frågor 
rörande diakoni, diakonat och diakonigårdens verksamhet 
g) att vara remissorgan för andra organ i kyrka och samhälle 
h) att ta initiativ till utredningar, framställningar och förslag som ligger 
inom kårens kompetensområde och kan anses höra till dess intressen 
och uppgifter. Förslagsrätt tillkommer varje enskild medlem 
i) att hålla diakondagar med årsmöte 

 
Vårsta Diakonkår är en ideell sammanslutning och icke ett fackligt 
förhandlingsberättigat förbund. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 3 
Diakonkårens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Kallelse till årsmöte tillställes kårens samtliga medlemmar minst en månad 
före årsmötet. 
Följande ärenden skall behandlas och avgöras: 
 
- val  av ordförande, sekreterare samt två justeringspersoner för årsmötet 
- årsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse samt frågan om ansvars- 
  frihet 
- val  av ledamöter till Vårstas styrelse enligt vad i § 11 sägs 
- val av ledamöter till kårrådet enligt vad i § 5 sägs 
- val av två revisorer och en revisorssuppleant 
- val av valberedning enligt vad i § 5 sägs 
- fastställande av årsavgift 
- beslut om eventuella gåvor 
- av kårrådet beredda och framlagda förslag 
- motioner inlämnade minst en månad före årsmötet 
- fastställa budget för kommande år 
 
Ärende som inte tagits upp på dagordningen får ändå behandlas och avgöras 
på årsmötet om så beslutas med 2/3 majoritet. 
 
§ 4 
Diakonkårens beslutande och verkställande organ mellan årsmötena är 
kårrådet, som utses genom val inom kåren. 
Kårrådet skall bestå av 7 ledamöter. Kårrådet är beslutsmässigt då minst 4 
ledamöter är närvarande. 
Till kårrådets sammanträde skall adjungeras en diakonistuderande, utsedd 
av de elever som vid varje tillfälle finns på Vårsta. 
Kårrådet äger att för behandling av viss fråga med sig adjungera i ärendet 
väl insatt person. 
 
§ 5 
Ledamöter i kårrådet väljs för en tid av 4 år. Av de valda ledamöterna avgår 
hälften vartannat år. Valperioden räknas från och med kårens årsmöte. 
 
Av årsmötet utsedd valberedning om 3 personer skall bereda Kårens 
medlemmar att inkomma med förslag till kandidater. Därefter presentera 
samtliga kandidater men förorda lämpliga personer. Därefter ges 
medlemmarna tillfälle att i slutna kuvert per post insända sina röstsedlar 
senast dagen före årsmötet.  
 
Vid val av ledamöter förklaras de valda som nått högsta röstetal. Varje 
upptaget namn räknas lika oavsett inbördes ordning på röstsedeln. Vid lika 
röstetal skiljes genom lottning. 
 
Valberedningen skall föreslå ordförande och sekreterare till årsmötet. 
 
Valberedningen skall även presentera förslag till 2 revisorer och 1 
revisorssuppleant för årsmötet.  



 

 

§ 6 
Kårrådet sammanträder minst två gånger om året. 
Kårrådet utser inom sig ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig 
kassör. Ordförande, sekreterare och en ledamot utgör arbetsutskott. 
Ordförande är sammankallande till kårråd och arbetsutskott. 
Kassör utom kårrådet adjungeras ständigt till kårrådets sammanträden. 
Kårrådet äger därjämte rätt att utse representanter för Kåren i utskott och 
styrelser lydande under Vårsta Diakonigård. 
 
§ 7 
Arbetsutskottet har 

a) att mellan kårrådets sammanträden handlägga kårens angelägen- 
heter samt redovisa vidtagna åtgärder för kårrådet och diakonkåren 
b) att årligen utge medlemsmatrikel 

 
§ 8 
Medlem erlägger årsavgift. 
Beslut om årsavgiftens storlek fastställs av kårens årsmöte på förslag av 
kårrådet. För besluts giltighet krävs 2/3 majoritet. 
För att ekonomiskt stödja Vårsta beslutar årsmötet likaså på förslag av 
kårrådet om gåva till Vårsta diakonigård. För besluts giltighet fordras även 
här 2/3 majoritet. 
 
§ 9 
Diakonkårens räkenskaper skall föras per kalenderår och avslutas före 
utgången av därpå följande februari månad. 
 
§ 10 
För granskning av diakonkårens räkenskaper utser kårens årsmöte två 
revisorer och en ersättare. 
Kårens räkenskaper med räkenskapssammandrag samt kårrådets protokoll 
skall överlämnas till revisor årligen senast den 1 mars. 
Revisorerna skall överlämna sin berättelse till kårrådet före kårens årsmöte, 
som prövar frågan om ansvarsfrihet. 
 
§ 11 
Val av diakonkårens representanter i Vårstas styrelse sker vart tredje år på 
samma sätt som val av kårråd enligt § 5 i dessa stadgar. Av kåren valda 
ledamöter i Vårstas styrelse förväntas bevaka och främja kårens intressen. 
 
§ 12 
Förslag till ändring i dessa stadgar eller om diakonkårens upplösning skall 
efter beredning av kårrådet utsändas till medlemmarna jämte yttrande, 
varefter beslut fattas vid nästkommande årsmöte. 
 
§ 13 
I händelse av diakonkårens upplösning skall dess tillgångar under en tid av 
två år förvaltas av Stiftelsen Vårsta Diakonigård, som efter denna tid äger 
disponera tillgångarna. 


