Policy för samarbetet
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Policy för samarbetet inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Samarbete mellan Sveriges lokala Stadsmissioner formas utifrån en gemensam målbild och en
gemensam människosyn. Samarbetet ska präglas av generositet och öppenhet samt bidra till
utveckling, förbättring, engagemang och motivation.
Ett förtroendefullt och öppet klimat är en förutsättning där medlemmarna är fullvärdiga och
likvärdiga parter. Riktningen är att vi vill varandras väl och genom att samarbeta på olika sätt på olika
nivåer stärker vi det gemensamma.
Samarbete inom Sveriges Stadsmissioner är avgörande för de lokala medlemmarnas framgång och
utveckling.
1. Varje medlem har
a. rätt och skyldighet att driva sin verksamhet under kännetecknet ”ORT Stadsmission”, i
den omfattning som anges i särskilt avtal om känneteckensrätt, samt
b. rätt och skyldighet att utöva inflytande över det strategiska arbetet med att utveckla
kännetecknet Stadsmission och den verksamhet som bedrivs under kännetecknet.
2. Varje Stadsmission är ansvarig för att medverka i utvecklingen av kännetecknet Stadsmission och
ansvarar för att den lokala gestaltningen av identitet/kännetecken står i samklang med detta.
Detta sker med utgångspunkt i de gemensamma grundvärderingarna och i linje med den
tradition de svenska stadsmissionerna verkar i samt i enlighet med RSS vid var tid gällande
stadgar, styrdokument och beslut.
3. Varje Stadsmission förbinder sig att följa beslut tagna av årsmöte och styrelse liksom gemensamt
antagna styrande dokument.
4. Varje Stadsmission tar aktiv del i RSS arbete genom t.ex.:
a. Att arbeta med värderings- och andra strategidokument
b. Att prioritera såväl närvaro som tidsåtgång i arbetet inom styrelse och arbetsgrupper
c. Att visa en lojalitet med varandra och med tagna beslut och ingångna
överenskommelser.
d. Att medverka i gemensamma ledar- och ordförandemöten (och andra gemensamma
möten)
e. Att delta aktivt i gemensamma arrangemang kring insamling och
kommunikation/opinionsbildning
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5. Det geografiska området för ny stadsmission fastställs i dialog mellan riksföreningen och lokal
stadsmission. Det geografiska områdets omfattning utformas utifrån de kriterier och ansvar som
riksföreningen för var tid fastställt som lämpliga.
6. Samarbetet innebär att följande gemensamma strategiska känneteckensfrågor, med direkta
konsekvenser för den enskilde medlemmen, hanteras av RSS
a. Frågor av strategisk betydelse för att skydda och utveckla kännetecknet Stadsmission
b. Grundvärderingar för Stadsmissionerna
c. Gemensam varumärkesplattform och gemensam grafisk profil för Stadsmissionerna
d. Idépolitiskt program
e. Nationell opinionsbildning och andra gemensamma uttalanden
f. Inval av ny medlem
g. Uteslutande av medlem
e. Nationell insamling
f. Utveckling av gemensamma verksamhetskoncept
(För p 6 b-g gäller särskild beslutsordning enligt styrelsens arbetsordning)
7. Samarbetet ska präglas av generositet och öppenhet. Varje medlem delar vid förfrågan sina egna
interna styrdokument så som policy, riktlinjer, personalhandböcker, ekonomihandböcker,
metodhandböcker etc. till övriga medlemmar. Vare stadsmission har att självständigt besluta om
huruvida man vill dela dokument av typen strategiska dokument och affärsplaner.

