Stadgar för föreningen Korsvei Sverige
Antagna vid extra årsmöte 2012-07-20 (Ersätter stadgar antagna 2008-03-08)
I Korsveis arbetsordning beskrivs målsättning, arbetssätt och organisation utförligare.

§ 1 Korsvei
Föreningen Korsvei Sverige är en del av den skandinaviska Korsveirörelsen.
Rörelseriktningen uttrycks i Korsveis fyra vägvisare – Söka Jesus Kristus, Bygga gemenskap, Leva
enklare samt Främja rättfärdighet.
§ 2 Målsättning
Korsvei har fötts ur en längtan att leva som Jesu lärjungar.
Vi vill: 1) arbeta teologiskt med att tolka den kristna tron in i vår tid.
2) skapa mötesplatser för att inspirera till lärjungaliv.
3) inspirera till kreativa och profetiska uttryck, konkreta handlingar som lyfter fram vad
Jesu radikala kallelse innebär i dag.
§ 3 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som fastställer stadgar och medlemskriterier
samt väljer styrelse, valberedning och revisorer.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Årsmötet utser ordförande, i övrigt konstituerar
styrelsen sig själv samt beslutar om firmatecknare.
Årsmöte, som styrelsen kallar till, hålls senast vid sommarfestivalen, de år sådan anordnas i
Sverige, eller i övrigt senast under april månad. Kallelse till årsmöte offentliggörs på Korsveis
hemsida samt skickas med e-post till medlemmarna senast tre veckor före mötet. På begäran
sänds kallelse med vanlig post.
Räkenskapsår är lika med kalenderår.
Korsveis huvudsakliga arbete sker genom arbetsgrupper som i första hand tillsätts vid årsmötet
samt vid behov under året genom beslut i styrelsen. I arbetsordningen, som fastställs vid årsmötet,
beskrivs arbetsgrupperna och deras relation till styrelsen utförligare.
§ 4 Stadgeändring samt föreningens upphörande
Stadgeändring kan ske antingen genom kvalificerad majoritet (2/3) vid ett årsmöte eller med enkel
majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett årsmöte.
Beslut om föreningens upphörande kan fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav
minst ett årsmöte. Vid upphörande ska samtliga tillgångar tillfalla norska Korsveirörelsen.

Arbetsordning för föreningen Korsvei Sverige
Korsveis grund, uppdrag och mål
Korsvei Sverige är en del av den skandinaviska Korsveirörelsen och ser som sin uppgift att tjäna
Korsveirörelsen i Sverige.
Korsvei har fötts ur en längtan efter att leva som Jesu lärjungar i vår tid och vill utifrån detta
inspirera människor (enskilda och församlingar) till att söka en nära gemenskap med Jesus
Kristus, och förenas med honom i kampen för livet i vår värld. I en tillvaro där starka krafter splittrar
och slår sönder, önskar vi söka det hela och det heliga.Vi ser att ondskans makter vill göra oss till
fiender mot skapelsen, mot varandra och mot Gud.
Vi tror på Jesus Kristus
I honom har vi funnit livets djupaste sammanhang. I honom kallar den treenige Guden oss till
omvändelse och försoning, till gemenskap med sig själv och med allt det liv han har skapat.
Genom honom har Guds rike kommit oss nära med sina helande krafter. Detta rike berör alla livets
områden. Vi tror och hoppas att det en gång ska fullkomnas på den nyskapade jord, där den
treenige Guden blir allt i alla.
Vi tror att det finns en korsväg för varje människa, där vi kallas till efterföljelse och gemenskap med
Kristus, vår källa till liv. Vi tror att korsets väg för oss in i livet – där människor får blomma ut i
gemenskap och fest, till deltagande, inlevelse, protest och aktion. På den vägen blir tidens
brännande frågor våra egna.
Korsvei vill inte vara ett alternativ till kristen församlingsgemenskap, utan önskar vara en
inspirationskälla för församlingar, organisationer och enskilda.
Med detta som bakgrund vill Korsvei …
1) arbeta teologiskt med att tolka den kristna tron in i vår tid.
2) skapa mötesplatser för att inspirera till lärjungaliv.
3) inspirera till kreativa och profetiska uttryck, konkreta handlingar som lyfter fram vad Jesu
radikala
kallelse innebär i dag.
Vi vill förverkliga vår kallelse genom Korsveirörelsens fyra vägvisare:
- Söka Jesus Kristus
- Bygga gemenskap
- Leva enklare
- Främja rättfärdighet

Medel/verktyg
I arbetet med att nå dessa mål vill Korsvei:
− uppmuntra till deltagande i skandinaviska Korsveifestivaler
−

arrangera svenska festivaler, seminarier och andra mötesplatser

−

främja samarbete med personer och grupper som helt eller delvis delar vår längtan och våra
mål

−

arbeta ekumeniskt

−

sätta tidens brännande politiska och etiska frågor på dagordningen i kristna sammanhang så
att vi som kyrka kan gå in i dem i bön och praktisk handling

−

främja lärjungaskap genom olika former av förkunnelse, liturgiskt liv, retreater och Kristusmeditation

−

uppmana till trohet mot kyrkan, Guds folk, och till att delta i en lokal församlings gemenskap

Medlemskap
Den som bejakar Korsveis ideologi och önskar bli medlem anmäler det till styrelsen.
Medlem har rösträtt på medlemsmöten.

Bärarlag
Korsvei har, i nuläget, inte någon medlemsavgift. Eftersom Korsvei är i behov av ekonomiskt stöd
uppmanar vi alla medlemmar att gå med i Korsveis bärarlag, i första hand genom månadsgivande
genom stående överföring. Du kan själv lägga in överföringen i din Internetbank till Korsveis konto
med clearingnummer 8105-9 och kontonummer 923 644 571-5 (Swedbank). Vill du hellre ge
genom betalning via Korsveis bankgiro 278-5855 går det också bra.

Organisation och arbetssätt
Styrelsen har huvudansvaret för verksamheten medan det huvudsakliga arbetet utförs av ett antal
arbetsgrupper. Dessa tillsätts i första hand av årsmötet samt vid behov under året av styrelsen,
efter samråd med befintliga fasta arbetsgrupper.
Styrelsen består av minst tre ledamöter (ordförande, kassör och koordinator).
Mandatperioden är två år.
Ledningsgruppen består av styrelsen samt två representanter vardera från de fasta
arbetsgrupperna. Ledningsgruppen har ansvar för Korsveirörelsens ”andliga” ledning.
Arbetsgrupperna är av två typer: arbetsgrupper och fasta arbetsgrupper. Fasta arbetsgrupper är
sådana som i princip alltid ska finnas, för närvarande Festivalgrupp, Kommunikationsgrupp och
Teologigrupp.
Övriga arbetsgrupper tillsätts för avgränsade uppdrag.
Regionala arbetsgrupper kan också finnas som verkar lokalt.
Styrelsen fastställer arbetsbeskrivning i samråd med resp arbetsgrupp.
De fasta arbetsgruppernas två representanter i Ledningsgruppen tillsätts i första hand av årsmötet
samt vid behov under övriga året i samråd mellan styrelse och arbetsgrupp. Vid årsmöte meddelas
vilka övriga som för tillfället tillhör arbetsgruppen. Under löpande år kan resp arbetsgrupp vid
behov förändra sammansättningen av gruppen. En arbetsgrupp kan även på eget initiativ skapa
”underarbetsgrupper”.
Koordinator ansvarar för kontakten med de olika arbetsgrupperna.
Förutom årsmöte bör årligen också hållas medlemsmöte där övergripande frågor rörande
Korsveirörelsen inriktning och framtid behandlas.

