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STADGAR FÖR REGIONER inom
Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle

Studieförbundet Bildas namn och ideologiska grund
§ 1 Namn
 Namnet ska vara Studieförbundet Bilda [regionnamn] för kyrka och samhälle.
 Bildaregionernas namn fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 2 Syfte och uppdrag
 Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildnings-

arbete som
 •  svarar mot behov i kyrka och samhälle
 •  värnar individens integritet
 •  främjar människans förmåga
  – till självständigt ställningstagande
  – till skapande verksamhet
  – till samarbete och gemenskap
 •  stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv.

 I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive 
identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar.

§ 3 Bildningssyn
 Studieförbundet Bildas verksamhet vilar på folkbildningens grundsyn. Verksamheten är 

fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

 Verksamheten ska värna mångfalden och ett demokratiskt arbetssätt, stärka livslångt 
lärande och kulturell verksamhet samt stimulera ett aktivt kunskapssökande. Det stär-
ker individens möjlighet att påverka både sin livssituation och samhällsutvecklingen. 

 I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mellan människor viktigt. Det är i 
det ömsesidiga erfarenhetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som de verkliga 
bildningsprocesserna äger rum.

Organisation och medlemskap
§ 4 Organisation
 Studieförbundet Bilda organiseras i ett förbund. Inom förbundet finns Bildaregioner som 

var för sig är ideella föreningar samt egna juridiska personer. 

 Bildaregionernas namn och geografiska verksamhetsområde fastställs av förbundssty-
relsen efter yttrande från berörda regionstyrelser.

 Förbundsstyrelsen kan, då särskilda skäl föreligger, fatta beslut om strukturer för re-
gioners samverkan.

Dessa stadgar reglerar regionernas organisation och verksamhet.  
Stadgarna reviderades senast vid förbundsstämman 2018.
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§ 5 Medlemskap
 Bildaregionen är en sammanslutning av lokala och regionala organisationer tillhöriga 

de riksorganisationer som är medlemmar i förbundet samt andra lokala och regionala 
organisationer som ansluter sig till Studieförbundet Bildas syfte och uppdrag samt 
bildningssyn.

 Organisation tillhörig riksorganisation som är medlem i förbundet äger rätt att vara 
medlem i Bildaregionen och ställer anmälan om detta till regionstyrelsen som proto-
kollför medlemskapet.

 Annan organisation som är verksam inom Bildaregionens verksamhetsområde kan be-
viljas medlemskap i Bildaregionen.

 Ansökan om medlemskap ska ställas till regionstyrelsen som efter godkännande från 
förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap.

 Anmälan eller ansökan om medlemskap ska innehålla organisationens stadgar. 

 Medlemsorganisation, som inte är lojal mot Bildas stadgar, kan på förslag från för-
bundsstyrelsen eller efter förslag från regionstyrelsen och efter godkännande av för-
bundsstyrelsen, uteslutas ur Bildaregionen genom regionstyrelsens beslut. Detta beslut 
meddelas regionstämman.

§ 6 Demokratiska strukturer
 
 Bildaregionens beslutande organ är regionstämman och regionstyrelsen. Regionstäm-

man är Bildaregionens högsta beslutande organ. Mellan regionstämmans möten är re-
gionstyrelsen det högsta beslutande organet.

Beslutande organ och ledning
§ 7 Stämma
 Regionstämman är Bildaregionens högsta beslutande organ. Ordinarie regionstämma 

hålls vartannat år senast 15 april, det år som förbundsstämman hålls.

 Kallelse till regionstämman utsändes till medlemsorganisationerna senast 75 dagar före 
regionstämman.

 Motioner till regionstämman kan väckas av organisationer som äger rätt att sända 
ombud till regionstämman. Motionsrätt tillkommer dessutom alla som deltagit i Bildas 
studieverksamhet under föregående eller innevarande verksamhetsår. Motioner ska 
senast 50 dagar före regionstämman vara inlämnade till regionstyrelsen, som ska yttra 
sig över dessa innan de föreläggs regionstämman.

 Föredragningslista, regionstyrelsens verksamhetsplan, förslag till långsiktig verksam-
hetsinriktning, väckta motioner samt styrelsens yttrande över motioner, verksamhets- 
och räkenskapsberättelse jämte revisorernas berättelse, valberedningens förslag till val 
samt eventuella övriga förslag utsänds senast 15 dagar före regionstämman.

 Frågor till regionstyrelsen för muntligt besvarande ska senast 10 dagar före re-
gionstämman vara tillställda styrelsen.
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 Vid ordinarie regionstämma ska föredragningslistan uppta:
 1.  Regionstämmans öppnande
 2.  Val av funktionärer för regionstämman
 3.  Förteckning av ombud och deltagare samt fastställande av röstlängd
 4.  Fråga om kallelse till regionstämman skett stadgeenligt
 5.  Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning
 6.  Regionstyrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelse
 7.  Revisorernas berättelse
 8.  Fastställande av resultat- och balansräkningar samt hur över- eller underskott ska 

disponeras
 9.  Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsens ledamöter
 10. Beslut angående antal ledamöter i regionstyrelsen
 11. Val av ordförande för regionstyrelsen
 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen samt eventuella ersättare
 13. Val av två ordinarie revisorer och två suppleanter, varvid en ordinarie och en supp-

leant ska vara auktoriserad revisor
 14. Val av valberedning
 15. Beslut angående arvoden för styrelseledamöter och representanter i övriga stadge-

reglerade organ
 16. Ställningstagande till motioner
 17. Långsiktig verksamhetsinriktning
 18. Förslag från regionstyrelsen och förbundsstyrelsen 
 19. Meddelande om Bildaregionens verksamhetsplan
 20. Meddelande om Bildaregionens budget för innevarande och kommande år
 21. Frågor till regionstyrelsen
 22. Beslut om tid och plats för nästa regionstämma
 23. Regionstämmans avslutande

 Vid lika röstetal på regionstämman äger sittande ordförande utslagsröst.

§ 8 Extra stämma
 Extra regionstämma inkallas då regionstyrelsen, förbundsstyrelsen eller revisorerna fin-

ner det påkallat eller då minst en tredjedel av Bildaregionens medlemsorganisationer så 
begär. Extra regionstämma behandlar endast föranmälda ärenden.

 Kallelse utsändes snarast, dock senast 30 dagar, efter regionstyrelsens beslut om extra 
regionstämma, och minst 60 dagar före extra regionstämma.

 Föredragningslista och handlingar utsändes senast 15 dagar före extra regionstämma.

§ 9 Representation vid stämma
 Regionstämmans beslutande församling sammansätts enligt följande:

 Varje medlemsorganisation i Bildaregionen äger rätt att utse 2 ombud vardera. Del-
tagare inom icke medlemsanknuten verksamhet har därtill rätt att utse 20 ombud.  
Dessa ombud ska väljas så att de speglar bredden inom den icke-medlemsanknutna 
verksamheten i regionen.

 Förbundsstyrelsen ger anvisningar och riktlinjer för hur val av ombud för deltagarna 
ska ske.

 
 Ledamot av regionstyrelsen äger rätt att delta i regionstämman med rösträtt. Ledamot 

av regionstyrelsen har dock ej rösträtt under punkterna styrelsens ansvarsfrihet, val av 



4 • regionstadgar studieförbundet bilda

regionordförande, val av övriga ledamöter i styrelsen och ej heller vid beslut angående 
styrelseledamöters arvoden.

 Regionens revisorer har yttrande- och förslagsrätt. Anställda i Bilda kan inte väljas som 
ombud till stämman. Personal som arbetar inom regionen har yttrande- och förslagsrätt, 
men ej rösträtt. Förbundets rektor, eller av rektor delegerad, har yttrande- och förslags-
rätt på regionstämman, men ej rösträtt.

 Rätt att närvara med yttranderätt tillkommer medlemsorganisationernas medlemmar. 

 Mötesordföranden kan bevilja annan person än ovan uppräknade yttranderätt under 
enskild punkt.

§ 10 Valberedning
 Regionstämmans val samt val vid extra regionstämma och regionstämma per capsulam 

förbereds av en valberedning på 3–5 personer utsedda vid föregående regionstämma. 
Medlemsorganisationer samt stämmans ombud äger rätt att nominera kandidater till 
valberedningen. Nominering till valberedning kan ske ända fram till punkten Val av 
valberedning på stämman  och skickas eller lämnas till Bildas regionkontor eller läm-
nas till regionstämmans presidium.

 Regionstämman väljer ledamöter och utser valberedningens ordförande bland dem.

§ 11 Styrelse
 Regionstyrelsen ansvarar för Bildaregionens verksamhet.

 Bildaregionens verksamhet ska organiseras och bedrivas i enlighet med av förbundssty-
relsen utfärdade riktlinjer och anvisningar.

 Regionstyrelsen leds av regionens ordförande och utser inom sig en vice ordförande.

 I regionstyrelsens uppgifter ingår att:
 1.  Utse regionchef efter godkännande av förbundsrektor
 2.  På uppdrag av regionstämman fatta styrande beslut för Bildaregionens verksamhet
 3.  Utse för arbetet erforderliga organ
 4.  Fastställa verksamhetsplan för Bildaregionen samt senast den 30 november tillstäl-

la den förbundsrektor för kännedom
 5.  Fastställa budget för Bildaregionen och senast den 30 november tillställa förbunds-

styrelsen denna
 6.  Följa och utvärdera Bildaregionens verksamhet
 7.  Besluta om inrättande av tjänster inom Bildaregionen
 8.  Förbereda regionstämman genom att avlämna skriftlig verksamhets- och räken-

skapsberättelse, lämna förslag på långsiktig verksamhetsinriktning, svara på in-
komna motioner och fastställa övriga handlingar styrelsen ska lägga fram till re-
gionstämman

 9.  Besluta om ansökningar om medlemskap enligt § 5
 10. Inbjuda medlemsorganisationer samt ledare och deltagare till regionalt verksam-

hetsforum
 11. I övrigt stimulera studie- och bildningsverksamheten inom Bildaregionen
 12. Utse ombud till förbundsstämman
 13. Yttra sig över förbundsstyrelsens förslag till ändring av namn och geografiskt verk-

samhetsområde för Bildaregionen
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 Regionstyrelsen består av ordförande och 8–12 ledamöter valda av regionstämman. 
Vid varje regionstämma väljs ordförande och hälften av styrelsens ledamöter. En le-
damots mandattid är 4 år. Vidare kan 2 ersättare väljas. Ersättare har yttrande- och 
förslagsrätt vid alla sammanträden. Ersättare ersätter då ordinarie ledamot är från-
varande. Ersättare tillträder som ordinarie ledamot då ordinarie ledamot lämnar 
sitt uppdrag under pågående mandatperiod. Ersättarens mandattid gäller till nästa 
ordinarie regionstämma. Regionstyrelsen utser efter samråd med valberedningen den 
som ersätter avgående ledamot. Fyllnadsval får ske vid ordinarie regionstämma, extra 
regionstämma eller regionstämma per capsulam under löpande mandatperiod. Fyll-
nadsvalet förbereds av den valberedning som valts inför kommande regionstämma. 
Anställda i Bilda kan inte ingå i styrelsen.

 Kollektivavtalsslutande personalorganisation äger rätt att utse 1 representant som ad-
jungerad ledamot i regionstyrelsen. Denne har yttranderätt och förslagsrätt men inte 
rösträtt samt äger rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

 I regionstyrelsens sammanträden äger förbundsrektor, eller av förbundsrektor delege-
rad, rätt att delta med yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.

 Regionstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna, eller deras ersät-
tare, är närvarande. Vid lika röstetal i en omröstning äger ordförande utslagsröst.

§ 12 Regionchef
 Regionchef är Bildaregionens chefstjänsteman och ansvarar för verksamheten inför re-

gionstyrelsen. Regionchefen är direkt underställd förbundsrektor.

 I regionchefens uppgifter ingår att:
 1.  Leda Bildaregionens arbete i enlighet med stadgarna och i samråd med förbunds-

rektor
 2.  Föredra ärenden inför regionstyrelsen
 3.  Verkställa regionstyrelsens beslut
 4.  Tillsätta tjänster inom Bildaregionen efter samråd med regionstyrelsen
 5.  Fatta beslut om lämplig arbetsorganisation för verksamheten
 6.  Svara inför bidragsgivare för Bildaregionens verksamhet
 7.  Tillse att lagar och förordningar följs i Bildaregionens verksamhet

Ekonomi
§ 13 Finansiering
 Bildaregionens verksamhet finansieras genom inkomster från verksamheten, anslag 

från allmänna medel och bidrag från medlemsorganisationer.

§ 14 Räkenskaper och revision
 Bildaregionens räkenskapsår omfattar kalenderår. Efter avslutat räkenskapsår skall rä-

kenskaperna snarast och senast den 15 februari överlämnas till revisorerna för gransk-
ning. Revisorernas berättelse ska vara klar i sådan tid att de kan ingå i de handlingar 
som utskickas 15 dagar före regionstämman.

§ 15 Fast egendom
 Bildaregion äger rätt att förvärva fast egendom först efter godkännande av förbunds-

styrelsen.
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Förändring av regionindelning och upplösning
§ 16 Förändring av regionindelning
 Sammanläggning, delning eller upplösning av Bildaregion beslutas av förbundsstyrel-

sen efter yttrande från berörda regionstyrelser.

 Sammanläggs Bildaregioner, tillfaller deras egendom, tillgångar och skulder, den sam-
manlagda Bildaregionen. Delas Bildaregion tillfaller dess egendom de nybildade regio-
nerna på så sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

 Regionstyrelsen ska omedelbart till ordinarie eller extra regionstämma hänskjuta frå-
gan om Bildaregionen ska träda i likvidation, om det på grund av inträffade förluster 
eller av annan orsak finns anledning att tro att Bildaregionens ställning äventyras.

§ 17 Ändring av stadgar
 Beslut om ändring av dessa stadgar sker vid Bildas förbundsstämma.

 Före beslut om ändring av stadgar för regioner inom Studieförbundet Bilda skall för-
bundets medlemsorganisationer och Bildaregionernas styrelser tillställas ändringsför-
slag med uppmaning att avge yttrande.

 För ändring av §§ 2, 3, och 17 fordras samstämmiga beslut vid 2 på varandra följande 
förbundsstämmor med minst 2/3 majoritet.

 För ändring av dessa stadgar i övrigt fordras beslut med minst 2/3 majoritet fattat på 
ordinarie förbundsstämma.


