
      

  

Stadgar för Pingstförsamlingen i Skara 

 

§ 1 Bildande, ändamål och juridisk definition 

Skara Pingstförsamling, som bildades 1929, är en fri församling av på Jesus Kristus troende, döpta 
medlemmar. Pingstförsamlingen är en ideell förening nedan kallad församling.  
 
Församlingens ändamål är att, efter de riktlinjer som Bibeln anger för tro och verksamhet, föra 
människor till personlig gemenskap med Jesus Kristus och att hos sina medlemmar vårda och 
utveckla det andliga livet genom själavård och undervisning. 
 
Församlingen är medlem i trossamfundet Pingst – Fria Församlingar i Samverkan  

 

§ 2 Organisation 

Församlingens verksamhet beskrivs i Församlingsordningen 

Församlingens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöten. 

Församlingens verksamhet leds av dess föreståndare och styrelse vilka utgör församlingsledningen 

enligt bibliskt mönster om tjänande, ansvar och ledarskap. Det åligger församlingsledningen att vaka 

över församlingens teologi och praxis, att ansvara för församlingens ledarfunktioner och dess 

verksamhet. Styrelsens ordförande och föreståndaren, alternativt vice ordförande, är församlingens 

talespersoner. 

Styrelsen kallar till medlemsmöten under året. Det finns möjlighet att väcka frågor till kommande 

medlemsmöte genom att lämna in dem skriftligt två veckor i förväg.  Man kan även väcka frågor 

muntligt vid medlemsmöten eller till styrelsen för vidare behandling. 

Vid medlemsmöten förs minnesanteckningar.  

 

§ 3 Medlemskap 

Medlem i församlingen kan den bli som kommit till personlig tro på Jesus Kristus, är troendedöpt 

genom nedsänkning i vatten och vill ansluta sig till församlingens gemenskap.  

Alla församlingens tillhörigheter tillhör församlingen som sådan. Ingen medlem kan göra personligt 

anspråk på församlingens egendom. Medlemsavgifter förekommer inte utan församlingens ekonomi 

bygger på medlemmarnas frivilliga ansvarstagande. 

Medlemskapet upphör när 

- Flyttningsbetyg utfärdas till annan församling 

- Medlem på egen begäran utträder ur församlingen 

- Medlem i tro och liv klart tar avstånd från församlingens syften 

- Medlem inte deltagit i församlingens verksamhet och inte visat någon vilja till deltagande 

under några års tid. Kontakt med den aktuelle medlemmen tas om så är möjligt. 



§ 4 Verksamhetsår 

Verksamhetsår är lika med kalenderår 

 

§ 5 Årsmötet 

Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång. Årsmötet annonseras via församlingens 

informationskanaler senast två veckor före årsmötet.  

Vid ordinarie Årsmöte ska följande behandlas: 

- Val av mötets ordförande  

- Val av sekreterare för mötet 

- Val av protokollsjusterare 

- Fastställande av förteckning över närvarande medlemmar 

- Prövning om årsmötets behöriga sammankallande 

- Fastställande av dagordning 

- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse med 

Beslut angående- Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Disposition av resultatet 

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

- Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen. Dessa väljs på ett år och är tillika 

församlingens ordförande och vice ordförande. 

- Val av övriga styrelseledamöter. En tredjedel av ledamöterna i styrelsen väljs vid varje 

årsmöte.  

- Val av revisorer och revisorssuppleanter 

- Val av valberedning och sammankallande till den.  Valberedningen ska bestå av minst tre 

personer och dess uppgift är att föreslå personer till de funktioner som väljs vid årsmötet. 

-  Val av representanter till nationella, internationella och ekumeniska sällskap och råd 

- Presentation av ramar för verksamhet och ekonomi 

- Fastställande av kommande års verksamhetsplan och budget 

- Övriga frågor som angivits i kallelsen 

Extra årsmöte hålls för att besluta om sådana ekonomiska och juridiska angelägenheter som inte kan 

vänta till årsmötet. Kallelse till extra årsmöte sker om styrelsen eller minst en fjärdedel av 

medlemsantalet så kräver. 

 

§ 6 Beslutsfattande 

Styrelsen har det fortlöpande uppdraget att fatta beslut å församlingens vägnar. Vid årsmöten och 

extra årsmöten sker beslut genom röstning och enkel majoritet om inte annat beslutas i mötet eller 

om beslutet avser de frågor som anges i §8, §9 och §11. Varje närvarande medlem har en röst. 

Styrelsen kan inte besluta om köp eller försäljning av fast egendom, upptagande av lån eller 

anställande av föreståndare utan församlingens beslut, ej heller rösta i fråga om egen ansvarsfrihet. 

 

 



§ 7 Styrelsen 

- Styrelsen bör bestå av minst fem och högst tio ledamöter 

- Styrelsen sammanträdet efter kallelse av ordförande eller då minst halva antalet av 

styrelsens medlemmar har begärt det. 

- För att vara beslutsfattande ska minst hälften av styrelsens medlemmar vara närvarande. Vid 

lika antal vid omröstning har ordförande utslagsröst. 

- Styrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen 

- Styrelsen har det övergripande ansvaret för församlingens tillgångar 

- Styrelsen har det övergripande ansvaret för personalfrågor 

- Styrelsen fördelar inom sig ansvar för olika verksamhetsområden och tar initiativ till 

nödvändiga åtgärder inom sitt ansvarsområde 

- Styrelsen ska inom sitt ansvarsområde förbereda de ärenden som ska behandlas av 

församlingen 

- Styrelsen ska verkställa fattade beslut 

- Styrelsen fattar beslut om frågor gällande medlemskap som har behandlats i ett 

medlemsmöte 

 

§ 8 Föreståndare 

Kallelse av föreståndare sker vid ordinarie eller extra ordinarie årsmöte. För att beslutet ska gälla 

måste minst två tredjedelar av närvarande medlemmar rösta för den av styrelsen föreslagne 

föreståndaren. Föreståndaren ingår i styrelsen som ledamot. 

Föreståndarens uppgift är att leda församlingens löpande arbete med planering av verksamheten 

samt att vara en av församlingens talespersoner. 

 

§ 9 Stadgeändring 

Frågan om ändring av dessa stadgar kan väckas i medlemsmöte. Det är styrelsens ansvar att bereda 

ändringsförslaget som därefter behandlas på ett årsmöte eller extra årsmöte. Antas 

ändringsförslaget vid detta möte fordras för giltigt beslut att detta konfirmeras vid ytterligare ett 

ordinarie eller extra årsmöte. Detta möte ska hållas tidigast två månader och senast tre månader 

efter det första beslutande mötet. Vid detta möte ska minst två tredjedelar av de närvarande 

myndiga församlingsmedlemmarna vara eniga om beslutet. 

 

§ 10 Tvist vid tolkning av stadgar 

Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa stadgar ska avgöras av skiljemän enligt svensk 

lag.  

 

§ 11 Församlingens upplösning 

Beslut om upplösande av församlingen kan ske om församlingen vid två möten av karaktären 

årsmöte eller extra årsmöte så beslutar med två tredjedels majoritet. Mellan besluten ska minst två 

månader passera.  



När församlingen upplöses eller upphör tillfaller all församlingens egendom den närmast belägna 

församlingen med samma tro och lära. 

 

 

Dessa stadgar är antagna vid beslut i enlighet med § 5 i de tidigare stadgarna vid års-och 

administrationsmöte 2018-03-03 och vid extra administrationsmöte 2018-04-21 att gälla från 2018-

04-21 

 

 

 

 

För Pingstförsamlingen i Skara 2018-04-21 
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Ordförande  Vice ordförande Föreståndare 


