Adventkyrkan Linköping

STADGAR FÖR ADVENTKYRKAN I LINKÖPING
§ 1 Namn
Denna organisation skall heta Adventkyrkan i Linköping, nedan betecknat som "församlingen". Församlingen ingår i
Sjundedags Adventistsamfundets svenska union.

§ 2 Ändamål
Församlingens ändamål skall vara att förkunna vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi eviga evangelium.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i församlingen kan vinnas av varje person som genom dop eller genom bekännelse i Sjundedagsadventistsamfundets ordning gett uttryck för sin tro på Jesus Kristus som världens Frälsare. Medlem som inte längre
uppfyller dessa förutsättningar, eller som genom sina handlingar eller uttalanden i strid med församlingens
grundläggande värderingar skadar församlingen, kan uteslutas ur församlingen. Beslut om medlemskap liksom om
uteslutning fattas av församlingen på rekommendation av styrelsen.
Beslut om intagning av medlem i församlingen får ske i samband med gudstjänst inom församlingen utan att
församlingsmötet sammankallas.

§ 4 Församlingsmötet
A. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötet sammanträder på kallelse av
styrelsen eller då minst en tiondel av församlingsmedlemmarna så begär. Kallelse kan även göras av Sjundedags
Adventistsamfundets svenska union.
B. Kallelse skall utfärdas minst två veckor i förväg. Kallelse skall ske genom a) skriftligt eller elektroniskt meddelande
till medlemmarna, eller b) genom pålysning i samband med gudstjänst inom församlingen och genom minst en av de
informationskanaler som församlingen brukar vid var tid.
Om särskilda omständigheter gör att kallelse inte kan ske enligt ovan, får församlingsmötet sammankallas på det sätt
som är rimligt under dessa omständigheter.
C. Förslag till församlingsmötet kan väckas av en enskild medlem, avdelning, styrelse el dyl i församlingen. Förslag
inkomna i god tid skall anges i kallelsen.
D. Vid församlingsmötet skall följande frågor tas upp:
1. Val av funktionärer för mötet.
2. Om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.
3. Fastställande av mötets beslutsmässighet.
4. Vid årsmöte, de ärenden som anges i § 5.
5. De ärenden som tillsammans med förslag till beslut angetts i kallelsen till mötet.
6. De ärenden som angetts i kallelsen till mötet.
7. Övriga frågor som väcks vid mötet.
Församlingsmötet äger ej rätt att fatta beslut för vars verkställande medel ej avsatts i budgeten.
E. Deltagande vid församlingsmöte får ske genom telefon, videokonferens eller liknande om a) förutsättningarna för
sådant deltagande angetts i samband med kallelsen, och b) den deltagande accepterar de tekniska eller andra
begränsningar som kan vara förknippade med det.
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F. Röstberättigade vid församlingsmötet är församlingens medlemmar och församlingens pastorer. Vid
församlingsmötet har varje röstberättigad en röst. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Rösträtt kan inte
utövas genom ombud.
Representant för Sjundedags Adventistsamfundets svenska union har yttranderätt vid mötet.
G. Församlingsmötet är fullt beslutsmässig då minst en femtedel av de röstberättigade är närvarande.
Församlingsmötet är begränsat beslutmässig då minst en tiondel av de röstberättigade är närvarande, och en majoritet av
dessa ej är ordinarie styrelseledamöter. Mötet får då endast besluta i frågor som avhandlas enligt D 1-5 ovan. För frågor
som avhandlas enligt D 6-7 ovan har mötet dock rätt att besluta att hänskjuta frågan till styrelsen eller framtida
församlingsmöte.
Val av styrelse enligt § 6 C, val av revisor enligt § 7, eller val av annan förtroendevald som väljs på liknande sätt, får
ske även om mötet endast är begränsat beslutsmässig.

§ 5 Årsmöte
Församlingen skall hålla årsmöte i form av församlingsmöte (se §4) före oktober månads utgång. Därvid skall följande
frågor behandlas:
1.
2.
3.
4.

Verksamhetsberättelser och kassarapporter för föregående verksamhetsår
Revisionsberättelsen med det yttrande styrelsen med anledning därav kan ha avgett
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår.

§ 6. Styrelse
A. För församlingen skall finnas en styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter. Därutöver kan suppleanter
och/eller rådgivande ledamöter finnas. Endast den som är röstberättigad enligt § 4 F kan väljas till ordinarie ledamot
eller suppleant. Hur suppleanter ersätter ordinarie ledamöter skall tydliggöras i samband med val av styrelse.
B. Styrelsen är församlingens verkställande organ, och är beslutsmässig när minst hälften av de röstberättigade
ledamöterna är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens
ledamöter så begär.
Rösträtt vid styrelsemötet kan utövas av ordinarie ledamot samt av suppleant om han/hon ersätter ordinarie ledamot.
Det som sägs om deltagande och röstning i § 4 E-F skall tillämpas även på styrelsen.
C. Styrelsen väljs av församlingen för två år åt gången. Förslag till sammansättning av styrelsen skall kungöras minst
två veckor före valet på samma sätt som vid kallelse till församlingsmöte. Sker en ändring av förslaget under denna tid
skall det förändrade förslaget behandlas som ett nytt förslag. Valet får ske i samband med gudstjänst inom församlingen
utan att församlingsmötet sammankallas.
Styrelsen äger rätt att föreslå ersättare för styrelseledamot som lämnar styrelsen under mandatperioden om en suppleant
ej kan ersätta denne.

§ 7 Räkenskaper och revision
Församlingens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 juli - 30 juni.
För granskning av församlingens räkenskaper utser församlingen två revisorer på samma sätt som styrelsen utses.
Sjundedags Adventistsamfundets svenska union skall ha tillgång till församlingens räkenskaper.

§ 8 Firmateckning
Församlingens firma tecknas av den eller dem som styrelse därtill utser.
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§ 9 Jäv
Styrelseledamot eller församlingsmedlem får ej delta i behandling av ärende som rör honom/henne eller honom/henne
närstående, ej heller i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken han/hon är ansvarig. Styrelseledamot
eller suppleant får ej delta i val av revisor. Församlingsmötets beslutsmässighet påverkas ej av jäv.

§ 10 Stadgeändringar
Dessa stadgar kan ändras om en majoritet på två tredjedelar vid församlingsmötet röstar därför, förutsatt att i kallelsen
till detta möte angetts att stadgeändringar skall behandlas.

§ 11 Församlingens upplösning
Upplösning av församlingen kan ske efter samråd med Sjundedags Adventistsamfundets svenska union om en majoritet
på tre fjärdedelar vid församlingsmötet så beslutar, förutsatt att i kallelsen till detta möte angetts att frågan om upplösning av församlingen skall behandlas.
Sedan alla fordringar till församlingen inkasserats, och alla skulder betalats, skall alla tillgångar som kvarstår överföras
till Sjundedags Adventistsamfundets svenska union, om ej annat sägs i upplösningsbeslutet.
Om ordinarie årsmöte ej hållits under två på varandra följande år, och om Sjundedags Adventistsamfundets svenska
union utan framgång sammankallat till församlingsmöte enligt § 4 A för att behandla fråga om församlingens
upplösning, äger Sjundedags Adventistsamfundets svenska union rätt att vid sitt högsta beslutande organ förklara
församlingen upplöst.

Senast reviderade vid årsmötet 2020-10-18
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