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REGLEMENTE FÖR KRISTLIGA RADIOUTSKOTTET
§1
Kristliga radioutskottet (KRU) är ett samarbetsorgan bestående av representanter för de kyrkor
och samfund som medverkar i Yles svenskspråkiga andaktsprogram.
§2
Medlemmar i KRU är
—
—

fem representanter jämte tre suppleanter för den evangelisk-lutherska kyrkan
en representant jämte en suppleant för vardera Finlands Svenska Adventkyrka,
Finlands svenska baptistmission, Missionskyrkan i Finland, Frälsningsarmén,
Katolska kyrkan i Finland, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands ortodoxa
kyrka och Finlands svenska pingstsamfund.

Representanterna för den evangelisk-lutherska kyrkan väljs av delegationen för Kyrkans central
för det svenska arbetet, de övriga representanterna av respektive kyrka och samfund. Mandattiden
är två kalenderår i sänder. KRU utser för mandatperioden inom sig ordförande och vice
ordförande, av vilka den ena bör representera den evangelisk-lutherska kyrkan. Ordföranden och
vice ordföranden kan väljas högst två gånger å rad. Som sekreterare fungerar ansvariga
redaktören.
KRU kan utse arbetsgrupper för olika aktuella ärenden. Medlemmarna i en arbetsgrupp består av
enheten för kommunikation på Kyrkans central för det svenska arbetet, olika samfund och
kompetensområden. KRU kan, ifall en arbetsgrupp behöver tillsättas i brådskande ordning, fatta
beslut om detta och arbetsgruppens sammansättning i efterskott.
§3
KRU:s uppgift är att fungera som en kontaktlänk mellan de kristna samfunden och Svenska Yles
ledning och till de redaktörer som ansvarar för de samfundsbaserade svenskspråkiga
andaktsprogrammen som sänds över Yles distributionskanaler, samt att verka för att
andaktsprogrammen produceras i ekumenisk anda.
KRU fungerar som ett rådgivande organ för de redaktörer, som ansvarar för de svenskspråkiga
andaktsprogrammen. KRU befrämjar sin målsättning genom att:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

verka som en intressegrupp för kristna lyssnare och tittare i allmänna frågor.
vidtala talare och församlingar för medverkan i andakter och gudstjänster. Talare
och församlingar från den evangelisk-lutherska kyrkan vidtalas av enheten för
kommunikation på Kyrkans central för det svenska arbetet.
ge synpunkter på val av talare för andakter och församlingar för gudstjänster.
via sina medlemmar informera om kurser, konferenser och överläggningar i syfte att
befrämja andaktsprogrammen.
bistå med idéer och förslag för andakts- och livsåskådningsprogrammen.
ge förslag till fördelning av andaktsprogrammen mellan kyrkor och samfund
följa med och kritiskt granska programutbudet
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(Reglemente för Kristliga radioutskottet, § 3)
8.

hänskjuta frågor med anknytning till programregler, olika kyrkors och samfunds
kvoter i andaktsprogrammen samt frågor av större principiell art till Rundradions
övervakningsorgan för de kristna andaktsprogrammen.

§4
KRU sammankommer minst två gånger per år på kallelse av ordföranden eller när minst tre
medlemmar så kräver.
§5
För KRU:s allmänna verksamhet ansvarar Kyrkans central för det svenska arbetet liksom för
anställda redaktörer och sekreterare.
§6
Förändringar i detta reglemente görs av KRU när enhällig överenskommelse därom har uppnåtts.

Helsingfors, den 14 mars 2017
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sekreterare

