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§ l Uppgift 

Förbundsavdelningen Region Väst har till uppgift 

 att sammanföra huvudmän för begravningsverksamheter inom Stor-Göteborg och Bohuslän till regionalt samarbete 

 att verka för regional utveckling vad gäller kyrkogårdspolitik, planering, organisation, utbildning och service 

 att arbeta för information, teknisk och ekonomisk utveckling 

 att främja den kulturhistoriska utvecklingen inom området, samt 

 att i övrigt verka för ökad förståelse och kunskap inom SKKF:s verksamhetsområde.  

§ 2 Verksamhet 

Förbundsavdelningen ska bedriva sin verksamhet efter följande utgångspunkter: 

1. anordna regionala konferenser, temadagar och utställningar etc. i syfte att aktualisera olika frågor inom förvaltningsområdet 

2. i övrigt verka för god utveckling av förvaltningsområdet 
3. främja samarbete med branschorganisationer 

§ 3 Organisation 

Förbundsavdelningens verksamhet handhas av 

1. årsmötet 

2. regionstyrelse 

Beredning av val till regionstyrelse handhas av valberedning. 

§ 4 Deltagare 

I förbundsavdelningens verksamhet kan delta 

1. huvudman inom begravningsverksamhet 
2. begravningsombud 

§ 5 Finansiering 

Verksamheten ska finansieras med avgifter för konferenser och andra aktiviteter. 

§ 6 Regionalt årsmöte 

Högsta beslutande organ inom förbundsavdelningen är årsmötet. 

Vid årsmötet äger tre ombud från varje kyrkogårdsmyndighet inom avdelningens område rätt att delta i besluten. 

Årsmöte ska årligen hållas senast den 30 april. 

I övrigt beslutar regionstyrelsen om sammankallande av årsmötet. 

Årsmötet utser styrelse, revisorer och övriga funktionärer. 

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare 

3. Val av två protokollsjusterare 
4. Fastställande av dagordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

6. Revisionsberättelsen 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Val av ordförande i styrelsen 
10. Val av fyra övriga ledamöter i styrelsen 

11. Val av två ersättare i styrelsen 

12. Val av två revisorer och en revisorsersättare 
13. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 

14. Övriga frågor 

15. Årsmötets avslutande 

Årsmötet ska behandla förslag från styrelsen, eventuella motioner (inlämnade senast en månad före årsmötet), samt 

förslag från kommittéer och arbetsgrupper etc. 

Kallelse utfärdas senast tre veckor före årsmötet. 
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§ 7 Regionstyrelse 

Styrelsen för förbundsavdelningen väljs för ett år. 

Styrelsen ska omfatta fem ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs av årsmötet. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen bör bestå av förtroendevalda och anställda. 

§ 8 Regionstyrelsens uppgift 

Styrelsen ska bereda aktuella ärenden som ska behandlas av årsmöte och konferenser samt handlägga löpande 

ärenden. 

Särskilt följande punkter ska iakttas. 

1. Upprätta förslag till dagordning samt organisera förläggning av årsmöte och konferenser 

2. Ansvara för programarbetet 

3. Lägga fram verksamhetsberättelse för årsmötet 
4. Förslag till finansiering av verksamheten 

5. Ansvara för räkenskaper 

6. Utse firmatecknare 
7. Insyn i kommittéernas och arbetsgruppernas verksamhet 

8. Följa utvecklingen inom kyrkogårds- och krematorieområdet 

9. Avge begärda yttranden 
10. Besluta i övriga ärenden som inte ankommer på årsmötet 

§ 9 Presidiet 

Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren handhar den löpande verksamheten.  

Sekreteraren biträder med upprättande av föredragningslista, utsänder handlingar och förser styrelsen med det 

beslutsunderlag som anses nödvändigt. 

§ 10 Kommittéer och arbetsgrupper 

Om behov föreligger får styrelsen tillsätta kommittéer och arbetsgrupper. 

§ 11 Valberedning 

Valberedning om tre ledamöter väljs vid årsmötet. En ledamot ska vara sammankallande. 

§ 12 Revision 

Två revisorer och en ersättare väljs för samma period som styrelsen. Revisionen ska ske enligt god revisionssed 

i Sverige. 

§ 13Ändring av stadgar 

Ändring av dessa stadgar beslutas av ett årsmöte och godkänns av SKKF:s styrelse. 

§ 14 Upplösning av förbundsavdelningen 

Upplösning av förbundsavdelningen SKKF Region Väst kan ske genom beslut av två på varandra följande 

årsmöten. Eventuella återstående tillgångar efter likvidation överlämnas till SKKF Sveriges kyrkogårds - och 

krematorieförbund. 


