Instruktion för den Svenska direktionen i Lojo församling
Denna instruktion har godkänts av kyrkofullmäktige i Lojo församling
den 8 /10 / 2013

1§
Den Svenska direktionen i Lojo församling, i det följande benämnd direktionen, är ett organ
för befrämjande av församlingsverksamhet, bland den svenskspråkiga befolkningen inom
Lojo församling.
2§
Direktionen tillsättes av kyrkofullmäktige och dess verksamhet övervakas av kyrkorådet. Sin
uppgift utför direktionen genom att inom ramen för kyrkorådets behörighet och den fastställda
budgeten
1)
bevaka de svenskspråkigas intressen i församlingen,
2)
vara ett rådgivande organ i frågor rörande det svenskspråkiga församlingsarbetet
och den svenskspråkiga servicen,
3)
ta initiativ till och framföra till kyrkorådet förslag och önskemål angående
utvecklandet av denna verksamhet och service bland unga och vuxna,
4)
inbjuda gudstjänstförrättare, anordna speciella kyrkliga sammankomster,
utfärder med mera liknande,
5)
uppgöra förslag till budget,
6)
i övrigt verkan för främjande och berikande av församlingslivet bland den
svenskspråkiga befolkningen.
3§
Direktionen består av ordförande, åtta (8) medlemmar och deras personliga suppleanter
utsedda av kyrkorådet för två (2) år.
Till direktionens möten kallas kyrkorådets ordförande och en av kyrkorådet utsedd medlem
samt de svenska förtroendemännen och de anställda, som ansvarar för det svenska
församlingsarbetet. Dessa äger yttranderätt vid direktionens möten och har rätt att få en
avvikande åsikt intagen i direktionens protokoll.
Avlider medlem av direktionen eller förlorar han sin valbarhet eller nödgas han av annan
orsak avgå innan hans mandatperiod utgått, bör kyrkorådet utse medlem i hans ställe.
4§
Inom sig väljer direktionen vid sitt första möte för varje år viceordförande och sekreterare.

Sekreteraren kan också vara en av församlingens tjänstemän. Mötets protokoll justeras av
följande möte.
Ordförande ombesörjer att en kopia av mötesprotokollen inom 5 dagar efter mötet överlämnas
till kyrkorådet.
5§
Ordförande och vid förfall för denne viceordförande sammankallar direktionen till möte.
Möteskallelse sker på sätt som direktionen besluter på sitt första möte. Kallelse går också
samtidigt till alla i § 3 mom. 2 nämnda personer. Direktionen kan också vid sammanträde
besluta om tidpunkten förföljande möte.
6§
Direktionen är beslutför, då utöver ordförande eller viceordförande minst fyra (4) medlemmar
är närvarande.
7§
Ärendena vid direktionens sammanträden avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
ordförandens röst. Personval sker i sluten omröstning. Faller rösterna lika avgör lotten.
8§
För verkställandet av direktionens beslut ansvarar ordföranden, såframt icke vid
sammanträdet beslutes annorlunda i något ärande.
9§
Direktionen kan tillsätta arbetsgrupper för bestämda ändamål samt till sådana och sina
sammanträden kalla sakkunniga.
10 §
Förslag till ändringar i detta reglemente kan göras av direktionen. De bör för att bli gällande
godkännas av kyrkorådet.

