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Stadgarna reviderade i samband med riksstyrelsemötet den 24 september 2006
i anslutning till beslut tagna vid International Convention i San Diego 2006.
Stadgarna reviderade i samband med riksstyrelsemötet den 14 mars 2009 i
anslutning till beslut tagna vid International Convention i Chicago och efter
påpekande från International Constitution Committee 2006-2008.
Stadgarna reviderade i samband med riksstyrelsemötet den 9 april 2011
i anslutning till beslut tagna vid International Convention i Spokane 2010.
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KAPITEL 1
INLEDANDE BESTÄMMELSER
1.

Det officiella namnet på organisationen är The Delta Kappa Gamma Society International.
Organisationen kan också benämnas Föreningen, Delta Kappa Gamma, DKG eller ∆ΚΓ.
Namnet på vår förening kommer från begynnelsebokstäverna
i tre grekiska ord, nämligen:
∆

Didáskoloi = lärare

Κ

Kleidoúkoi = nyckelbärare

Γ

Gynaíkes = kvinnor

2. Den svenska riksföreningen skall vara en sammanslutning av
lokala kretsföreningar (chapters), vilka var och en benämns med
en bokstav ur det grekiska alfabetet eller en kombination av grekiska
bokstäver. Varje krets namnges av den svenska riksföreningen.
3. Föreningens officiella symbol är nålen bestående av en vertikal ellips
över vars mitt ∆ΚΓ symboliserar kvinnliga utbildare i nyckelposition.
Över de grekiska bokstäverna återfinns en lagerkrans som symboliserar
ära och värdighet. Under samma bokstäver återfinns ett kärl symboliserande kunskapen. (Se framsidan av stadgarna).
För information om föreningens namn och symboler hänvisas till ISR 1.
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4. Föreningen skall förverkliga den internationella organisationens
syften (7 Purposes) nämligen:
att

förena kvinnliga pedagoger från hela världen i sann andlig
gemenskap

att

hedra och utmärka kvinnor som gjort eller gör förnämliga insatser inom
något utbildningsområde

att

främja yrkesintressena för kvinnor i utbildningens tjänst

att

föreslå, arbeta för och stödja lagar som främjar utbildningsområdet
och dess kvinnliga yrkesutövare

att

inrätta stipendier för framstående kvinnliga forskare inom
pedagogikens område genom att stödja doktorander och studerande
från andra länder.

att

stimulera medlemmarnas personliga och yrkesmässiga utveckling
samt uppmuntra deras deltagande i lämpliga aktiviteter

att

informera medlemmarna om aktuella frågor inom ekonomi, politik,
samhälls- och yrkesliv så att de kan samarbeta effektivt inom en
världsorganisation.

5. Föreningens uppgift (Mission Statement) är att stödja yrkesmässig och personlig utveckling för
kvinnliga utbildare och främja god utbildning.
6. Föreningens vision (Vision Statement): kvinnliga pedagoger i samverkan för
utbildning i hela världen.

7. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.
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KAPITEL 2
BESLUTANDE ORGAN
1

Riksföreningens beslutande organ är riksmötet (State Convention),
riksstyrelsen (State Executive Board) och den valda
riksstyrelsen/ arbetsutskottet (State Administrative Board).

2

Kretsarnas (chapters) motsvarande organ är kretsårsmötet och
kretsstyrelsen.

KAPITEL 3
MEDLEMSKAP
1

Medlemskap erhålles efter inbjudan. Ny medlem godkänns
på sätt som kretsen bestämmer. Blivande medlem skall vid
inbjudan upplysas om att medlemskapet fordrar aktivt deltagande
i kretsarbetet.

2

Var och en som blir medlem (member) i en krets tillhör därmed
såväl den svenska riksföreningen som den internationella
organisationen.

3

Medlemskapet är aktivt, passivt (reserve) eller hedersmedlemskap.

3a

Aktiv medlem skall vara en kvinna som är yrkesverksam inom utbildningsområde
eller är pensionerad från sådan verksamhet. En aktiv medlem ska delta i
föreningens verksamhet.

3b

Medlem som på grund av fysiska och/eller geografiska hinder inte kan
delta aktivt har möjlighet att ansöka om reservmedlemskap/passivt medlemskap
(reserve membership). Ansökan måste godkännas av en majoritet inom
kretsen. Passiv medlem kan begära att återgå till aktivt medlemskap.

3c

Hedersmedlemskap (honorary membership) kan erbjudas kvinnor
som inte uppfyller kraven för aktivt medlemskap men som har gjort
värdefulla insatser inom utbildningsområdet. Hedersmedlemmar kan
deltaga i föreningens alla aktiviteter men får inte inneha valda förtroendeuppdrag. Hedersmedlem väljs av krets eller riksorganisationen på sätt som respektive styrelse beslutar.
Avgiften för hedersledamot är en engångsavgift. Om hedersleda6

mot utnämns på kretsnivå ligger kostnaderna på kretsen.
Om utnämningen föreligger på riksnivå ligger kostnaden på riksföreningens budget. (ISR 4.23)
4

En medlem kan överföras från en krets till en annan efter anmälan
till den internationella huvudorganisationen (International Headquarters).

5

Medlemskap upphör på grund av utebliven årsavgift, utträde eller död.

6

En tidigare medlem återinträder i den krets, dit hon vänder sig.

7

Inom varje krets skall föras en förteckning, utvisande såväl nuvarande
medlemmar som tidigare, vilkas medlemskap upphört eller överförts till
annan krets.

KAPITEL 4
EKONOMI
1

Räkenskapsåret löper från 1 juli till 30 juni.

2

Alla medlemmar utom hedersledamöter betalar inträdesavgift till föreningen.
(ISR 4.21)

3

Årsavgiften till den svenska riksföreningen skall betalas av aktiva
och passiva (reserve) medlemmar. I årsavgiften ingår:
a)

den internationella årsavgiften som rekommenderas av Executive Board
och faställs av international convention. (ISR 4.11)

b)

den nationella årsavgiften som fastställs på riksmöte

c)

den internationella och nationella stipendieavsättningen.
(IC Article IVSection F.2 och ISR 4.22).

4

Därutöver beslutar respektive krets om avgift för sin egen verksamhet.
Beslut härom fattas på kretsens årsmöte.

5

Den totala årsavgiften erlägges av varje medlem senast den 31 oktober
till respektive kretskassör. Medlem som inte har betalat sin årsavgift
senast den 1 november kan uteslutas.

6

Kretsens medlemmar bestämmer själva om de vill betala in extra bidrag
för att stödja projekt i kretsen eller i riksorganisationen.
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KAPITEL 5
KRETSORGANISATION
1

Varje krets må följa egna regler, vilka skall överensstämma med
den internationella konstitutionen (IC Article V Section A och B,
Article IX Section A och ISR 9.1) och de svenska stadgarna.

2

Val av kretsstyrelse äger rum vid årsmöte under jämna år. Kretsstyrelsen,
som alla måste vara medlemmar av föreningen, består av ordförande,
vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuell ledamot. Utöver där
valda ledamöter ingår föregående periods kretsordförande i styrelsen.
Vid årsmötet skall också 2 revisorer och ny valkommitté (valberedning) väljas.

3

Valperioden är 2 år och omval skall förekomma endast i undantagsfall.
Ingen ledamot utom kassören får inneha samma post längre än 2 perioder
i följd.

4

Kretsordföranden (Chapter President) företräder kretsen som röstberättigad medlem i riksstyrelsen (State Executive Board). Ersättare får
utses om hon inte kan deltaga i riksstyrelsemötet.

5

För ledamöternas arbetsbeskrivning se IC Article VI Section C.

KAPITEL 6
RIKSMÖTEN
1

Svenska riksföreningens medlemmar samlas till ordinarie riksmöte
(State Convention) varje udda år för beslut i ekonomiska frågor och
för val av riksstyrelse (se Kapitel 7 punkt 5). Kallelse till kretsarna
utsändes senast 1 månad före möte.

2

Till kallelsen skall fogas valberedningens förslag till ny riksstyrelse,
redogörelse för föreningens ekonomiska läge samt styrelsens förslag
till budget för kommande period.

3

Riksmöte kan äga rum även jämna år men då utan val av riksstyrelse.
Dessutom kan extra riksmöte sammanträda om riksmötet eller riksstyrelsen
finner detta nödvändigt. Sådant möte kan också påkallas av revisorerna
eller av 5 kretsar gemensamt. Kallelse till extra möte skall utsändas senast
2 veckor före mötet och skall informera om orsaken.

4

På riksmöte har föreningens samtliga medlemmar rätt att närvara och rösta.
Riksstyrelsens medlemmar äger dock icke att rösta i frågor rörande ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisorer.
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5

Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. Val vid riksmöte
skall alltid ske slutet, om antalet kandidater överstiger antalet platser att
besätta.

6

Särskild sluten omröstning skall ske, när sådan begärs av minst 1/4 av de
på mötet närvarande medlemmarna. Vid sådan omröstning har varje på
mötet representerad krets en röst för varje påbörjat 5-tal medlemmar
enligt medlemsförteckning vid senaste årsskiftet. Röstlängd för sådan
särskild omröstning skall finnas upprättad.

7

Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet, såvida det icke gäller
stadgeändring (se kapitel 10) eller fråga om föreningens upplösning.
(se kapitel 11). Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal utom vid
personval. Där sker avgörandet genom lottning.

8

Riksstyrelsens ordförande skall fungera som ordförande vid riksmöten,
om icke annat beslutas.

9

Vid ordinarie riksmöte förekommer följande ärenden:
a)

val av 2 mötessekreterare

b)

val av 2 protokollsjusterare

c)

godkännande av röstlängd

d)

frågan om mötets behöriga utlysande

e)

föregående riksmötes protokoll

f)

riksstyrelsens verksamhetsberättelse

g)

revisorernas berättelse

h)

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

i)

budgetbehandling

j)

bestämmande av årsavgift

k)

val av riksordförande

l)

val av övriga ledamöter i riksstyrelsen: vice riksordförande,
rikssekreterare, rikskassör, övrig ledamot (se Kapitel 7 punkt 1)

m)

val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant

n)

tillsättande av valberedning

9

o)

förslag och motioner som inkommit till riksmötet senast 8 veckor
före mötet.

p)

övriga ärenden

q)

tid och plats för nästa riksmöte

En fråga som inte upptagits på föredragningslistan kan behandlas
om riksmötet så beslutar och det inte rör sig om stadgeändring
eller föreningens upplösning.
10

Riksordföranden och övriga ledamöter i riksstyrelsen väljs för en period
av 2 år. Omval får förekomma endast i undantagsfall.

11

De av riksmötet valda revisorerna skall fortlöpande granska riksstyrelsens
förvaltning och räkenskaper. Om nytillträdande riksstyrelse begär, skall
revision ske i samband med styrelseskiftet.

12

Berättelse över företagen revision avges till riksmötet, som därefter
beslutar om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.

KAPITEL 7
RIKSSTYRELSEN
1

Riksföreningens styrelse (State Executive Board) består av ordförande
(President), vice ordförande (Vice President), sekreterare (Secretary)
och kassör (Treasurer), alla valda, samt eventuellt andre vice ordförande
(Second Vice President) och/eller ledamot, också valda vid riksmötet.
Dessutom ingår med rösträtt närmast föregående riksordförande
(Immediate Past President) och samtliga kretsordförande
(Chapter Presidents) samt utan rösträtt en s.k. parlamentariker
(Parliamentarian) d.v.s. sådan särskild rådgivare beträffande
föreningspraxis och stadgefrågor som riksordförande äger rätt att
utnämna. Vid årsmötet väljes 2 revisorer, revisorssuppleant
och en nyvalskommitté (valberedning). Endast aktiva medlemmar är
behöriga att inneha ett uppdrag.
Valperioden skall vara 2 år och ingen ledamot utom kassören och
sekreteraren bör inneha samma post längre än 2 perioder i följd. Den
arbetsbeskrivning som står i IC Article VI Section C gäller för ledamöterna.
För utbildning av funktionärer etc. se IC Article X Section C.1 och
ISR 4.85 g, h

2

Riksstyrelsen (State Executive Board) sammanträder, när ordföranden
finner lämpligt, dock minst 1 gång per år.
10

3

Riksstyrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av dess röstberättigade
ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst, såvida det icke gäller personval.
Där sker avgörandet genom lottning.

4

Riksstyrelsen uppgift är att:
a) fungera som förbindelselänk mellan de svenska kretsarna och den
internationella huvudorganisationen
b) vara föreningens högsta beslutande organ mellan riksmöten
c) verkställa riksmötets beslut
d) tillsammans med expansionskommittén organisera bildandet och
ombildandet av kretsar enligt principbeslut av riksmötet
e) utse ersättningsfunktionärer när så erfordras
f) utse kommittéer
g) utlysa riksmöten
h) ansvara för föreningens ekonomi och framlägga budgetförslag för
riksmötet
i) vid riksmötet avge verksamhetsberättelse
j) till riksmötet inkomma med förslag och motioner från kretsstyrelser och
enskilda medlemmar och därtill foga egna yttranden
k) besluta hur riksföreningens firma skall tecknas.

5

Riksstyrelsens arbetsutskott AU (State Administrative Board) utgörs
av riksstyrelsens ledamöter, valda vid senaste årsmötet, jämte eventuell
parlamentariker. Utskottet skall verkställa riksstyrelsens beslut, förbereda
ärenden samt besluta i brådskande ärenden och löpande frågor. Utskottet
sammanträder på kallelse av riksordföranden.

6

Arbetsutskottet skall också i samråd med finanskommittén utarbeta det
budgetförslag, som skall behandlas på riksmötet.

7

I riksstyrelse och arbetsutskott kan beslut fattas genom röstning per brev,
om så erfordras.

8

Alla möten, sammankomster och beslut skall redovisas i protokoll.

9

Riksordföranden skall företräda föreningen utåt. Hon fungerar som
ordförande vid riksmöten samt leder riksstyrelsens och arbetsutskottets
verksamhet. Hon är ex officio medlem av alla kommittéer utom
valberedningen.
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10

Riksordföranden representerar den svenska riksföreningen såsom
medlem i den internationella föreningens styrelse (International Executive
Board).

11

Som ersättare för riksordföranden fungerar riksstyrelsens vice ordförande.
I övrigt fördelas riksstyrelsens uppgifter mellan ledamöterna på lämpligt sätt.

12

Vid inställande av möte genom oförutsedda omständigheter må
styrelseangelägenheter avhandlas per post, telefonkonferens eller e-post.

KAPITEL 8
KOMMITTÉER
1

Vid riksstyrelsens sida kan finnas följande kommittéer:
medlemskap och expansion
finans
information och marknadsföring
stipendier
program (Educational Excellence)
Dessa kommittéer utses av styrelsen.

2

När behov uppkommer, kan riksstyrelse eller riksmöte utse tillfälliga
kommittéer för särskilda ändamål (ad hoc committees).

3

Kommittéerna skall avlägga rapport över sin verksamhet. Ad
hoc kommitté avlägger rapport först när uppdraget slutförts,
varefter kommittén upplöses.

4

Inom kretsarna kan finnas samma typ av kommittéer.
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KAPITEL 9
ÖVRIGA ÅTAGANDEN
1

Riksföreningen skall i enlighet med internationella konstitutionens regler
bygga upp och förvalta investeringsfond och stipendiefond. Den svenska
föreningen har i enlighet därmed inrättat stipendiefond, en fond för
säkerhetskapital och en fond för disponibelt kapital.

2

Krets kan enligt samma regler bygga upp en egen stipendiefond.

3

Riksstyrelsen ansvarar för att matrikel över riksföreningens
medlemmar utkommer vartannat år.

4

Riksstyrelsen ombesörjer att minst 2 nummer av den svenska
”Delta Kappa Gamma Information/INFO” publiceras årligen.

5

Riksföreningen respektive kretsen skall till sin ordförande överlämna
riksordförandenålen/kretsordförandenålen vid installationen.

KAPITEL 10
STADGEÄNDRINGAR
1

Ändringar eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas med 2/3 majoritet
av de röstande vid 2 på varandra följande riksmöten, varav det ena skall
vara ett ordinarie.

2

Förslag till tillägg eller ändringar skall ha inkommit till riksstyrelsen senast
2 månader före riksmöte. Förslaget jämte styrelsens yttrande skickas ut till
kretsarna tillsammans med kallelsen till mötet.

3

Riksstyrelsen äger utan riksmötets hörande göra de ändringar i stadgarna,
som föranleds av ändringar i den internationella konstitutionen. Kretsarna
skall informeras, när sådana ändringar gjorts.

KAPITEL 11
UPPLÖSNING AV SVENSKA RIKSFÖRENINGEN
1

Beslut om upplösning av svenska riksföreningen sker vid riksmöte i samma
former som beslut om stadgeändring. Dock gäller, att dessa beslut skall fattas
genom sådan särskild omröstning, som beskrivs i stadgarnas Kapitel 6, punkt 6.
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2 Vid upplösning av svenska riksföreningen skall, efter samråd med internationella
huvudorganisationen, beslutas om hur föreningens tillgångar och fonder skall
användas och fördelas.

UPPLÖSNING AV KRETS
1 Riksstyrelsen fattar beslut om upplösning av en krets efter det att en anhållan
om upplösning av kretsen skickas från kretsordförande till riksordförande, som
vidarebefordrar anhållan till riksstyrelsen.
2

Beslut om upplösning av en krets sker vid riksstyrelsemöte.

3

Medlemmar som vill stanna kvar i föreningen hänvisas till annan krets.

4

Kretsens charterbrev skall returneras till riksordförande för vidarebefordran till
Internationella kontoret.

5

Till rikskassören överförs alla kretsens återstående medel.

6

Kretsens paraphernalia och kretsens handlingar skall bevaras i riksorganisationens
arkiv och vara tillgängliga vid behov.

7

Riksföreningen beslutar om den grekiska bokstaven skall återanvändas.
Jmf. Constitution XII, XIII; International Standing Rules 5.12)

TILLÄGG
Dessa stadgar följer Constitution and International Standing Rules, utgåva 2006,
till vilka hänvisas. Dessutom finns Handbook utan bindande status.
För tolkning internationellt hänvisas till ”Robert´s Rules of Order” och
för svensk föreningspraxis till Uno Larssons ”Stora föreningshandboken” och för
kommentarer till den svenska föreningslagstiftningen, t.ex. Carl Hemströms
”Organisationernas rättsliga ställning”.
Dessa stadgar har utarbetats mellan kretsarna och den stadgekommitté som
tillsattes vid riksmötet i Växjö den 15 maj 1983 och som utgjordes av:
Kicki Osvald-Sandström, ordförande
Vanja Burlin
Karin Fredriksson
Anna Holmberg
Christina Ljungars Persson
Anne-Charlotte Melin
riksordförande Lisbeth Wieslander

Eta
Iota
Alpha
Delta
Zeta
Epsilon
Eta
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Stadgarna har reviderats av en ad hoc stadgekommitté som tillsattes av
riksmötet i Örebro den 16 mars 1996 och som utgjordes av:
Lisbeth Wieslander, ordförande
Gunilla Fenne
Lillemor Fredholm
riksordförande Gunhild Kihlberg

Eta
Epsilon
Theta
Alpha

En arbetsgrupp, tillsatt av riksordförande Birgit Svensson, har under
januari – mars, 2003, bearbetat stadgarna i enlighet med beslut tagna vid
International Convention i Little Rock, USA, 2002. Ledamöterna i
arbetsgruppen har bestått av:
Carin Ahlberg
Karin Petrén
Marianne Skardéus

My
Alpha
Sigma

Stadgarna reviderades i enlighet med beslut tagna vid International
Convention i San Diego 2006. Ändringarna antogs i samband med riksstyrelsemötet
I Karlskrona 2006 och har utarbetats av:
Parliamentarian Carin Ahlberg
Riksordförande Marianne Skardéus

My
Chi

Stadgarna reviderades i enlighet med beslut tagna vid International Convention
i Chicago 2008 och efter påpekanden från International Constitution Committee 20062008. Ändringarna antogs i samband med riksstyrelsemötet i Västerås 2009 och har
utarbetats av:
Parliamentarian Carin Ahlberg
My
Riksordförande Ann-Charlotte Berglund Rho
Stadgarna reviderades i enlighet med beslut tagna vid International Convention i Spokane 2010.
Ändringarna antogs i samband med riksstyrelsemötet i Växjö 2011 och har utarbetats av
Parliamentarian Carin Ahlberg
Birgitta Johansson

My
Sigma

En arbetsgrupp tillsatt av riksordförande Marianne Skardéus 2007 har översatt stadgarna till engelska.
Ledamöterna i gruppen har varit:
Gunhild Kihlberg
Carin Ahlberg
Victoria Rindö

Alpha
My
My

Den engelska versionen återfinns på www.deltakappagamma.se

FÖRENINGSTERMER PÅ ENGELSKA - SVENSKA
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Se även Handbook: Glossary
Ad hoc

bildad för ändamålet i fråga; specialExempelvis: Ad hoc kommitté

Administrative Board

förvaltande, administrativ
arbetsutskott AU

Amendment

ändring, tillägg, förbättring

Appoint

utnämna (utan val)

Bylaws

föreningsstadga, förordning på krets- och riksnivå

Chairman

ordförande i kommitté, utnämnd utan val (appointed)

Chapter

kretsförening, krets

Charter

stiftelseurkund

Charter member

medlem när föreningen eller kretsen grundades

Committee

kommitté, utskott

Coordinating council

en rådgörande grupp av representanter från
2 eller flera kretsar för visst
kretsarna

samarbete mellan
Conference

konferens, möte utan föreningsangelägenheter
exempelvis: riksstyrelsemöte

Convention

konferens, möte med föreningsangelägenheten, exempelvis: riksmöte

Dues

årliga avgifter till föreningen

Endorse
Elect

skriva på rekommendation
exempelvis för poster, stipendier etc.
välja genom valprocedur

Ex officio

officiell, självskriven, utan rösträtt

Executive Board

utövande, verkställande
riksstyrelsen

Fees

extra avgifter till föreningen för speciella
ändamål

Forum

en samling medlemmar från geografiska
områden som diskuterar gemensamma
angelägenheter
16

Founders

grundare

Initiation

invigning

Member

medlem, ledamot

Member at large

medlem av International Administrative Board
under en fyraårsperiod

Paraphernalia

tillbehör, utrustning
exempelvis: röd duk, mässingsstakar etc.

Parliamentarian

rådgivare ifråga om Constitution, Standing
Rules, Handbook, bylaws, åt presidenten/
ordföranden

President

vald ordförande (elected)

Proposal

förslag till ändring av stadga etc.

Quorum

beslutsmässigt antal närvarande ledamöter/ medlemmar

Standing rules

(officiellt) reglemente, stadgande

State

stat, riksförening, riks-

GREKISKA ALFABETET
Notera att namnen traditionellt stavas på annat sätt på svenska än på
engelska (där det heter alpha, mu, nu, omicron, rho, upsilon, pi).
Tecken

Namn

Uttal

Alfa

a

Beta

b

Gamma

g

Delta

d

Epsilon

e

Zeta

z

Eta

i (kort)

Theta

th

Iota

i

Kappa

k

Lamda

l
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My

m

Ny

n

Xi

ksi

Omikron

o

Pi

p

Ro

r

Sigma

s

Tau

t

Ypsilon

i

Phi

f

Chi

tje-ljud

Psi

psi

Omega

o (långt)

The Delta Kappa Gamma Song (utelämnad i denna version)
Se www.deltakappagamma.se
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