Instruktion för distriktsrådet och Öppet forum
Inledande bestämmelser
1§

Distriktsrådet och Öppet forum är organ för samråd och
medlemsinflytande i frågor som rör den lokala
församlingsgemenskapen. Distriktsrådet har beslutanderätt i vissa
frågor enligt vad som framgår av församlingens delegationsordning,
och av särskilda beslut i kyrkorådet.

2§

Kyrkorådet beslutar om distriktens geografiska utsträckning.

Distriktsrådets ledamöter
3§

Kyrkorådet beslutar om antalet ledamöter i distriktsrådet.

4§

Valbar till distriktsrådet är den som
1. är medlem i Svenska kyrkan
2. har fyllt 16 år när valet sker

5§

Ledamöterna och ordföranden väljs för ungefär ett år i taget.

6§

Kyrkorådet väljer ledamöter i distriktsrådet och distriktsrådet väljer en
av ledamöterna att vara ordförande inom sig.
Kyrkorådet har genom denna instruktion delegerat till distriktsrådet att
utse ordförande. Valet av ordförande på delegation kan återkallas om
arbetet i distriktsrådet inte fungerar.

Distriktschefen
7§

Distriktschefen är den som kyrkoherden har utsett att vara arbetsledare
för personalen i distriktet och ska närvara vid alla
distriktsrådssammanträden.

Distriktsrådets uppgifter
Den årliga verksamhetsplaneringen
8 § Distriktsrådet ska formulera förslag till distriktschefen i frågor som rör
församlingens verksamhet i distriktet och som är av större betydelse på
kort och lång sikt. Distriktsrådet ska delta i samråd med distriktschefen
inför den årliga verksamhetsplaneringen.

Gudstjänstlivet i distriktet
9§

Distriktsrådet ska särskilt formulera förslag som rör utformningen av
gudstjänsterna i distriktet.
I den mån kyrkorådet har delegerat till distriktsrådet att göra det ska
distriktsrådet besluta och samråda med kyrkoherden i frågor som rör
utformningen av gudstjänsterna i distriktet. Kyrkoherden får utse
distriktschefen eller någon annan anställd att företräda kyrkoherden vid
samråd angående utformningen av gudstjänsterna i distriktet.

10 § Distriktsrådet ska utse gudstjänstvärdar som ska tjänstgöra vid
gudstjänster i distriktet.
11 § Distriktsrådet ska besluta om kollektändamål vid gudstjänster i
distriktet i de fall som kyrkorådet har delegerat till distriktsrådet.
Övriga uppgifter
12 § Distriktsrådet ska även besluta i andra ärenden som kyrkorådet genom
särskilda beslut delegerat till distriktsrådet.
Distriktsrådets sammanträden
13 § Distriktsrådet beslutar om tider för rådets ordinarie sammanträden.
Sammanträden ska även hållas när distriktsrådets
ordförande/distriktschefen anser att det behövs.
14 § a) Distriktschefen kallar till rådets sammanträden.
b) Ordförande för distriktsrådet leder rådets sammanträden.
15 § Distriktschefen eller den som distriktschefen utser ska närvara vid
distriktsrådets sammanträden.
16 § Kyrkoherden har rätt att närvara vid distriktsrådets sammanträden.
17 § Distriktschefen ska se till att det förs minnesanteckningar vid
distriktsrådets sammanträden. Distriktschefen bestämmer hur
minnesanteckningarna ska föras.
18 § När distriktsrådet beslutar i ärenden på delegation från kyrkorådet får
endast ledamöter som vid beslutstillfället fyllt 18 år delta i beslutet.
19 § När distriktsrådet beslutar i ärenden på delegation från kyrkorådet ska
distriktschefen se till att det förs ett särskilt protokoll.

20 § I protokollet ska anges vilka beslut som fattats och vilka ledamöter som
deltagit i besluten. Protokollet ska justeras av två ledamöter och av
distriktschefen. Protokollet ska anmälas till kyrkorådet.

Öppet forum
21 § Öppet forum är ett öppet möte i distriktet.
22 § Öppet forum ska hållas vid minst två tillfällen per år. Distriktsrådet
bestämmer när Öppet forum ska hållas.
23 § Distriktschefen inbjuder till Öppet forum.
24 § Till Öppet forum inbjuds alla medlemmar i Svenska kyrkan som är
boende inom distriktet och alla som i övrigt kan antas vara intresserade
av verksamheten i distriktet.
25 § Inbjudan till Öppet forum ska ske genom anslag på en anslagstavla
inom distriktet och genom hemsidan, information i församlingsblad
eller liknande information som når många av Svenska kyrkans
medlemmar inom distriktet.
26 § Öppet forum leds av den/dem som distriktsrådet utser härför.
27 § Vid Öppet forum ska
1. Distriktsrådet och distriktschefen redogöra för de frågor av större
betydelse för verksamheten i distriktet som de bedömer bli aktuella
under det kommande året.
2. Distriktsrådet och distriktschefen i en öppen dialog ta emot
synpunkter i dessa och andra frågor som rör verksamheten i
distriktet från de närvarande.
28 § Vid ett Öppet forum i respektive distrikt ska en representant för
kyrkorådet ta emot nomineringsförslag på ledamöter i distriktsrådet för
den kommande valperioden. Kyrkorådet bestämmer inom vilken
tidsperiod detta möte ska hållas.

