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Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 
 

§1 Namn 
Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för 

SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar reviderades senast 1989-05-07. Dessa stadgar 

är antagna 2016-05-12. 

Förbundet har organisationsnummer 802000-7335.  

§2 Mål och verksamhet 
SKKF är en politiskt och konfessionellt obunden organisation som verkar inom området 

begravningsverksamhet, kyrkogårdar, begravningsplatser och deras kulturhistoria.  

Förbundets mål är att vårt samhälle ska präglas av goda begravningsseder, ett värdigt 

omhändertagande av avlidna samt en god kyrkogårdskultur.  

SKKF verkar både nationellt och internationellt. SKKF ska uppnå sitt syfte genom  

 att bedriva information, utbildning, konsultativa tjänster och utredningar,  

 att följa verksamheten och ta initiativ till forskning och utveckling,  

 att påverka utformningen av lagar, normer och bestämmelser samt besvara remisser, 

 att publicera sig genom t.ex. konferenser, studieresor, utställningar, temadagar, 
tidskrifter och digitala medier, 

 att verka för olika gravskick samt påverka utformning av begravningsplatser och 
krematorier, 

 att verka för bildande av regionala avdelningar bland kyrkogårdsvårdande 
organisationer samt  

 att bedriva annan verksamhet som ligger i linje med syftet. 

§3 Medlemmar och medlemsförmåner 
Förbundet vänder sig till myndigheter och andra organisationer som verkar inom det område 

och med det syfte som anges i § 2.  

Medlem i SKKF är den som anmäler sig och som erlägger medlemsavgift. Medlemsavgift erläggs 

årligen vid den tidpunkt som fastställs av styrelsen. 

Medlem som vill utträda ska anmäla detta till förbundets kansli. Medlem som inte har erlagt 

medlemsavgiften anses ha utträtt ur förbundet. Medlem som verkar mot förbundet syfte kan 

uteslutas efter beslut av styrelsen. 

Medlem har rätt att anlita förbundet för upplysningar och utredningar. Avgift utgår enligt en av 

styrelsen fastställd taxa. 
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§4 Organisation  
Förbundet har sitt säte i Stockholm och verksamhetsåret är kalenderår. En mandatperiod löper 

från och med dagen efter att ett ordinarie förbundsmöte avslutas till och med dagen när nästa 

ordinarie förbundsmöte avslutas.  

Förbundsmöte 

Förbundsmötet är SKKF:s högsta beslutande organ. Ledamöter till förbundsmötet väljs av 

medlemmarna enligt § 5. 

 Förbundsmötet utgörs av 24 ledamöter och 12 ersättare med 4 års mandatperiod,  

 ordinarie förbundsmöte ska hållas senast den 15 juni varje år.  
 

Styrelsen 

Styrelsen är SKKF:s verkställande organ 

 styrelsen består av 1 ordförande, 8 ledamöter, 4 ersättare och verkställande direktören 
(vd), 

 ordförande, ledamöter och ersättare väljs av förbundsmötet för en mandatperiod om 
högst 2 år,  

 som förtroendevald till styrelsen kan även utses en person som inte är förtroendevald av 
eller anställd av medlem. 

 

Revisionen 
Revisionen består av ett registrerat revisionsbolag, samt en förtroendevald revisor med en 

ersättare. 

 Revisionsbolag, samt förtroendevald revisor och dennes ersättare väljs på 
förbundsmötet för en mandatperiod om 1 år, 

 till förtroendevald revisor och ersättare kan utses en person som inte är anställd av 
medlem.   

 

Valberedningen 

Valberedningen bereder val av förtroendevalda till förbundsmötet, styrelsen och revisionen. 

Valberedningen består av en ordförande, tre ledamöter och två ersättare,             

 väljs av förbundsmötet för en mandatperiod om 1 år, 

 består endast av personer som är förtroendevalda av eller anställda av medlem.  

Regional avdelning 

Medlemmar i förbundet kan inom ett visst geografiskt område bilda en regional avdelning för 

att lösa gemensamma frågor. En sådan avdelning ska anta en egen stadga. Stadgan får inte stå i 

strid med förbundets syfte och ska godkännas av styrelsen. 

§5 Val av ledamöter till förbundsmöte  
Val av ledamöter till förbundsmötet ska hållas vart fjärde år med början år 2018 vid en tidpunkt 

så att valförrättning kan hållas senast den 15 maj samma år.  



Beslutad av fullmäktige 2020-05-14 

4 

En medlem får föreslå egna kandidater som ledamöter till förbundsmötet genom att anmäla 

dessa till valberedningen senast den 1 mars det år som förbundsmöte ska hållas.  

Medlemmarna väljer ledamöter och ersättare till förbundsmötet. Endast personer som är 

förtroendevalda av eller anställda av medlem är valbara.  

Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.  

Medlemmar kan rösta digitalt eller per post. Styrelsen tillhandahåller en valsedel som innehåller 

valberedningens förslag samt möjlighet för medlem att föreslå egna kandidater till 

förbundsmötet.  

En medlem får stryka och lägga till namn på valsedeln. Medlemmen får rösta på högst 24 

ledamöter och 12 ersättare. En valsedel som innehåller fler än 24 namn som ledamöter 

och/eller fler än 12 namn som ersättare är ogiltig.  

De personer som får flest röster väljs som ledamöter och ersättare till förbundsmötet. Vid lika 

röstetal avgör lotten. 

Styrelsen utser en valförrättare som ansvarar för att öppning av valsedlar, identitetskontroll och 

rösträkning sker på ett korrekt sätt.  

§6 Förbundsmötet  
Förbundsmöte hålls varje år. Styrelsen kallar till förbundsmöte digitalt eller per post. Samtliga 

handlingar inklusive kallelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag och förslag till 

stadgeändringar ska vara ledamöterna till handa senast 15 dagar före mötet.  

Vid förbundsmötet äger varje ledamot en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. 

Omröstning ska ske om någon så begär. Omröstningen sker öppet om inte någon yrkar på sluten 

omröstning. Vid omröstning vinner det förslag som får flest röster. Vid lika röstetal vinner det 

förslag som ordföranden biträder utom vid val där lotten avgör.  

Styrelsens ledamöter som inte är ledamöter i förbundsmötet har rätt att närvara, har 

yttranderätt men inte rösträtt. 

Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmöte kan väckas av medlem eller revisor. Ett 

sådant förslag ska vara styrelsen till handa senast den 15 februari om förslaget avser 

stadgeändring och i annat fall senast den 15 mars. Styrelsen ska avge sitt yttrande till inkomna 

förslag.  

Vid förbundsmötet ska följande behandlas och protokollföras 
1. val av ordförande och sekreterare 
2. val av justerare tillika rösträknare 
3. beslut om förbundsmötet är stadgeenligt kallat 
4. fastställande av röstlängd 
5. föredragning av vd:s verksamhetsrapport 
6. föredragning av styrelsens ekonomiska rapport 
7. föredragning av revisionsberättelsen 
8. fastställande av resultat- och balansräkning 
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9. disposition av årets resultat enligt den fastställda resultaträkningen 
10. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och vd 
11. förslag från medlemmar och revisor 
12. beslut om medlemsavgift 
13. beslut om arvode till förtroendevalda 
14. val av ordförande för styrelsen  
15. val av ledamöter och ersättare till styrelsen 
16. val av revisionsbolag samt en förtroendevald revisor med en ersättare 
17. val av ordförande, ledamöter och ersättare till valberedningen  
18. övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till förbundsmötets prövning 
 

Inga andra ärenden än de i kallelsen angivna får behandlas om inte mötet beslutar annorlunda.  

Beslut om ett extra förbundsmöte kan fattas av revisorerna eller om minst 4 ledamöter i 

styrelsen begär det eller om minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Styrelsen ska vid en 

sådan begäran omedelbart utlysa ett nytt förbundsmöte. Vid ett extra förbundsmöte ska 

punkterna 1-4 ovan behandlas tillsammans med de ärenden som motiverat det extra 

förbundsmötet. 

§7 Styrelsen 
SKKF:s  verksamhet leds av en styrelse som är ansvarig inför förbundsmötet. Styrelsen utser 
inom sig en vice ordförande.  

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som har att bereda ärenden till styrelsemötena och 
besluta i löpande ärenden enligt styrelsens delegationsordning.  

Vid styrelsens och vid förekommande arbetsutskotts sammanträden ska protokoll föras.  

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Om minst två ledamöter eller VD så begär, 

ska ordföranden kalla styrelsen till sammanträde.  

Styrelsen är beslutsför när hälften av styrelsen är närvarande och de är ense om beslutet. Är fler 

än hälften av styrelsen närvarande gäller som styrelsens beslut den mening som har fått flest 

röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  

Beslut fattas i styrelsen genom öppen omröstning och avgörs genom enkel röstövervikt. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. Om styrelsen genom ledamöters avgångar inte längre blir 

beslutsför ska styrelsen kalla till ett extra förbundsmöte.  

Per capsulam-beslut får endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande 

styrelsesammanträde. För beslut krävs tre fjärdedelars majoritet. Vid nästa ordinarie 

styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i 

protokollet. 

SKKF:s  firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.  

För skötseln av den löpande förvaltningen finns ett kansli. Chef för kansliet är VD. Styrelsen 

anställer och entledigar VD, som har motsvarande uppgifter när det gäller övrig personal vid 

kansliet.  
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VD ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 

och anvisningar. VD ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med 

underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut. Frågor som är av större vikt eller principiell 

betydelse ska alltid avgöras av styrelsen. En sådan fråga får dock avgöras av VD efter samråd 

med ordföranden om styrelsens beslut inte utan olägenhet kan avvaktas. I sådana fall ska 

styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. VD ska vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att SKKF:s  bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 

medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. VD är föredragande vid styrelsens och 

arbetsutskottets sammanträden.  

Styrelsen ska före den 1 maj varje år avge förvaltningsberättelse, balansräkning samt resul-

taträkning. Redovisningshandlingarna ska vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.  

Styrelsen ska föreslå förbundsmötet att besluta om ersättningar för förtroendevalda. 

§8 Valberedning 
För nominering av förtroendevalda ska det finnas en valberedning. Vid valberedningens 
sammanträden ska protokoll föras. Valberedningen ska i sina nomineringar till ledamöter i 
styrelsen skapa kontinuitet så att inte mer än halva styrelsen byts vid ett val. Valberedningen ska 
till styrelsen överlämna förslag till  

 förbundsledamöter senast den 1 april det år som val till förbundsmötet ska ske. 
  förtroendevalda i styrelsen och revisionen senast den 1 april.  

 

§9 Revision 
Revisionen granskar styrelsens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen. Revisionen ska 

utföras enligt god revisionssed och revisorerna ska avge berättelse senast den 15 maj. 

§10 Stadgeändring 
För ändring av förbundets stadgar krävs minst två tredjedelars majoritet vid ordinarie 

förbundsmöte. 

§11 Upplösning 
Förbundet kan upplösas genom beslut som fattas på två varandra följande ordinarie 

förbundsmöten. Beslut om upplösning av förbundet ska biträdas av minst fyra femtedelar av de 

röstande. 

Vid förbundets upplösning ska överblivna medel överlämnas till en organisation som har ett till 

förbundet angränsande syfte. 


