STADGAR för
Baptistförsamlingen Filadelfia i Örebro
antagna 18 februari/18 mars 2018

§1

Namn

Församlingens namn är Baptistförsamlingen Filadelfia i Örebro.
§2

Ändamål

Mom. 1 Församlingens ändamål är att göra evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och
efterföljt. Den ska även verka för sina medlemmars andliga mognad och utveckling.
Mom. 2 Församlingen är en ideell förening.
§3

Relationer

Församlingen arbetar i samverkan med Evangeliska Frikyrkan.
§4

Konstitution

Församlingens verksamhet och innehåll styrs och definieras av två dokument: dessa
stadgar samt församlingsordningen.
§5

Medlemskap

Mom. 1 Var och en som bekänner sin tro på och blivit döpt till Jesus Kristus, som vill
vara delaktig i församlingens liv och som ansluter sig till dess tillämpning av Guds ord,
kan efter beslut av församlingsledningen tas emot som medlem.
Mom. 2 Medlemskap kan upphöra dels genom medlems egen begäran om flyttbetyg till
annan församling eller om utträde, dels genom uteslutning av medlem som i ord eller
handling tar avstånd från ovan nämnda förutsättningar för medlemskap. Uteslutning
beslutas av församlingsledningen.
Mom. 3 Medlemsförändringar ska meddelas och protokollföras i församlingsmöte.
Mom. 4 Över församlingens medlemmar ska föras fortlöpande förteckning. Medlemsförteckning får ej utlämnas till person eller organisation utanför församlingen.
§6

Andelsrätt/-skyldighet

Medlem äger icke på grund av sitt medlemskap i församlingen någon rätt till dess fasta
eller lösa egendom. För församlingens förbindelser svarar endast dess tillgångar.
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§7

Organisation

Mom. 1 Bestämmanderätten i frågor som rör församlingen, dess verksamhet och egendom, utövas av församlingen själv.
Mom. 2 Församlingens beslutande organ är årsmötet och församlingsmötet. Dess beredande och verkställande organ är församlingsledningen, som utgör församlingens
styrelse.
§8

Årsmötet

Mom. 1 Årsmöte ska hållas under första kvartalet varje år, på dag som beslutas av församlingsledningen. Årsmöte ska kungöras minst tre veckor i förväg i offentlig gudstjänst och på anslag i kyrkan.
Mom. 2 I årsmötet ska följande ärenden behandlas:
a) Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
b) Val av två protokolljusterare och fyra rösträknare
c) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
d) Församlingsledningens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
e) Revisorernas berättelse
f) Fastställande av resultat- och balansräkning
g) Beslut om ansvarsfrihet för församlingsledningen
h) Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
i) Fastställande av antalet medlemmar i församlingsledningen
j) Val av ordförande och vice ordförande för församlingsledningen tillika församlingen
för ett år
k) Val av övriga medlemmar i församlingsledningen
l) Val av församlingsfunktionärer: sekreterare, vice sekreterare och kassör
m) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
n) Val av personer att teckna församlingens namn m.m.
o) Fastställande av vilka råd som ska finnas samt val av sammankallande till dessa råd.
Sammankallande ska vara medlem av församlingen.
p) Övriga val som inte görs av församlingsledningen
q) Val av valberedning och sammankallande för denna
r) Till årsmötet inkomna övriga ärenden
§9

Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas vid fyllnadsval av ordförande, vice ordförande, församlingsledare, revisor eller medlem av valberedningen, samt när församlingsledningen eller
församlingsmöte så beslutar. Extra årsmöte kungörs på samma sätt som ordinarie årsmöte.
I kungörelsen ska anges vilka ärenden som ska förekomma på det extra årsmötet.
§ 10

Församlingsmöte

Mom. 1 Församlingsmöte ska hållas minst fyra gånger per år, på tid som församlingsledningen bestämmer eller då revisorerna eller minst en tiondel av församlingens
medlemmar så begär.
Mom. 2 Församlingsmöte ska kungöras minst två veckor i förväg i offentlig gudstjänst
och på anslag i kyrkan. I följande fall ska ärendets art anges i kungörelsen:
a) Fråga om kallelse av pastor eller anställning av annan personal
b) Fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom eller tomträtt
c) Större ekonomiskt åtagande
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d) Andra angelägenheter av särskild vikt, t.ex. ändring av stadgar eller församlingsordning
Mom. 3 Vid församlingsmöte ska protokoll föras.
§ 11

Beslutsbestämmelser

Mom. 1 Vid årsmöte resp. församlingsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt kan
endast utövas av närvarande medlemmar. Rösträtten kan inte överlåtas.
Mom. 2 Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller
där jävssituation kan uppstå.
Mom. 3 All röstning sker med acklamation om inte annat röstsätt begärs.
Mom. 4 Som församlingens beslut gäller, där inte något annat är särskilt stadgat, den
mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets
ordförande företräder. Personval avgörs dock genom lottning om röstetalet är lika
Mom. 5 Fråga som spontant uppkommer i års- eller församlingsmöte utan församlingsledningens föregående beredning, ska remitteras till församlingsledningen och efter beredning tas upp i nästkommande församlingsmöte.
Mom. 6 Valberedningen tar emot och bereder förslag till personval.
Församlingen ska under minst en månad före årsmötet ha haft möjlighet att yttra sig
över de personer som föreslås till församlingsledare eller rådssammankallande.
§ 12

Församlingsledning

Mom. 1 Församlingsledningen har ett övergripande ansvar för församlingens utveckling. Den är också juridiskt och ekonomiskt ansvarig för församlingens verksamhet.
Ledamöterna benämns församlingsledare.
Mom. 2 Församlingsledningens storlek, minst åtta och högst fjorton personer inklusive
föreståndaren, föreslås av valberedningen och beslutas av årsmötet.
Mom. 3 Församlingsledare utses för högst fyra år i taget. Församlingsledare ska vara
medlem av församlingen.
Mom. 4 Församlingsföreståndaren är medlem i församlingsledningen.
Mom. 5 Församlingsledningens uppdrag är:
a) att tillsammans med församlingens pastor/pastorer planera och leda församlingens
verksamhet och utgöra dess andliga och ideologiska ledarskap
b) att förbereda de ärenden som ska föreläggas församlingen
c) att verkställa församlingens beslut
d) att inneha arbetsgivaransvar och besluta i alla ärenden rörande anställd personal,
inklusive uppsägning
e) att juridiskt företräda församlingen och vårda dess egendom, vaka över att äganderätten är lagligen tryggad, handha församlingens ekonomiska angelägenheter, låta
föra räkenskaper enligt god redovisningssed samt årligen till församlingen överlämna
verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna kalenderåret.
f) att föreslå vilka råd som ska finnas, reglera deras uppgifter och befogenheter i separata arbetsordningar samt godkänna medlemmarna i råden
g) att föreslå ledamöter i valberedningen
Mom. 6 Räkenskaper för det gångna kalenderåret ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas för revision till församlingens revisorer senast två veckor före
årsmötet.
Mom. 7 Församlingsledningen ska sammanträda ca en gång per månad på kallelse av
ordföranden samt då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel av församlingsledarna begär det.
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Mom. 8 Församlingsledningen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.
Mom. 9 Som församlingsledningens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig
om eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden företräder.
Mom. 10 Vid församlingsledningens sammanträden ska protokoll föras. Om någon av
de närvarande vid den slutliga handläggningen av ett ärende har en avvikande åsikt, har
hon/han rätt att få den antecknad.
§ 13

Församlingens firma

Församlingens firma tecknas av den eller dem som församlingen utser.
§ 14

Ekonomiskt ansvar

Församlingsledningen får inte utan församlingsbeslut i varje enskilt fall för församlingens räkning uppta lån eller inteckna, köpa eller sälja fast egendom eller tomträtt eller
på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar av större omfattning.
§ 15

Församlingens talan

Församlingens talan inför domstol samt mot myndighet, juridisk eller fysisk person förs
av församlingsledningen eller det ombud den utser.
§ 16

Samgående med annan församling

Mom. 1 För beslut om samgående med annan församling fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte,
röstar för beslutet. Mellan mötena ska en tid av minst en månad förflyta.
Mom. 2 Skulle samgående med annan församling ske, går alla tillgångar över till den
nya gemensamma församlingen.
§ 17

Upplösning av församlingen

Mom. 1 För beslut om upplösning av församlingen fordras att minst två tredjedelar av
de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för
beslutet. Mellan mötena ska en tid av minst en månad förflyta.
Mom. 2 Upplöses församlingen, ska dess tillgångar användas för ändamål som församlingen med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna beslutar om vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett är årsmöte. Ändamålet ska stå i överensstämmelse med församlingens i § 2 angivna ändamål.
§ 18

Ändringar av stadgar och församlingsordning

Mom. 1 Förslag om ändring av dessa stadgar ska lämnas till församlingsledningen
minst två månader före årsmötet. Församlingsledningen ska med eget utlåtande överlämna förslaget till församlingen.
Mom. 2 För ändringar av stadgarna fordras likalydande beslut av två efter varandra
hållna möten, ett årsmöte och ett församlingsmöte. Beslutet ska fattas med minst två
tredjedels majoritet. Mellan mötena ska en tid av minst en månad förflyta.
Mom. 3 Förslag om ändring av församlingsordning ska lämnas till församlingsledningen minst två månader före församlingsmöte. Församlingsledningen ska med eget
utlåtande överlämna förslaget till församlingen.
Mom. 4 För ändring av församlingsordningen fordras att minst två tredjedelar av de
röstande vid ett församlingsmöte röstar för ändring.
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