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STADGAR
för Baptistförsamlingen Korskyrkan i Uppsala

§ 1. Namn
Församlingens namn är Baptistförsamlingen Korskyrkan, Uppsala.

§ 2. Relationer
Församlingen är i förhållande till andra församlingar och organisationer helt självständig, och
samarbetar med Evangeliska Frikyrkan.

§ 3. Uppgift
Församlingens uppgift är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra evangeliet om
Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i Uppsala och i hela världen.

§ 4. Medlemskap
Medlemskap regleras av församlingsordningen. Över församlingens medlemmar ska föras
fortlöpande förteckning.

§ 5. Andelsrätt/skyldighet
Medlem äger inte på grund av sitt medlemskap i församlingen någon rätt till dess fasta eller
lösa egendom. För församlingens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§ 6. Organisation
Bestämmanderätten i frågor som rör församlingen, dess verksamhet och egendom, utövas
av församlingen själv. Församlingens beslutande organ är årsmötet och församlingsmötet.
Dess beredande och verkställande organ är styrelsen.
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§ 7. Årsmöte
Årsmöte hålls inom tre månader efter räkenskapsårets slut på dag som beslutas vid församlingsmöte. Årsmötet kungörs minst tre veckor i förväg
I årsmötet behandlas följande ärenden:
a) Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet;
b) Val av två protokolljusterare och två rösträknare;
c) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning;
d) Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning;
e) Revisorernas berättelse;
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
g) Fastställande av budget för kommande verksamhetsår;
h) Fastställande av antal styrelsemedlemmar;
i)

Val av ordförande och vice ordförande för styrelse och församling, församlingens
sekreterare, församlingens kassör samt övriga styrelseledamöter;

j)

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter;

k) Val av församlingsledare/äldste;
l)

Val till råd för olika verksamhetsgrenar inom församlingen samt val av övriga
funktionärer;

m) Val av valberedning och sammankallande för denna;
n) Till årsmötet inkomna ärenden.

§ 8. Delegationsrätt
Årsmötet äger möjlighet att till styrelsen årligen delegera beslutanderätten i följande ärenden:
a) Ärenden rörande fast egendoms förvaltning och vård; dock inte inköp, inteckning,
pantsättning eller överlåtelse av fast egendom, inte heller belastning av fast egendom
med annan nyttjanderätt eller dylikt;
b) Enligt principer fastställda av församlingen upplåta lokaler till enskilda och
organisationer som inte är direkt knutna till församlingens verksamhet;
c) Inköp av inventarier eller förbrukningsmaterial för församlingens verksamhet upp till
ett belopp som fastställts i delegationsbeslutet;
d) Enligt principer fastställda av församlingen lämna bidrag till organisationer utanför
församlingen upp till ett belopp som fastställts i delegationsbeslutet;
e) Anställdas anställningsförhållanden;
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f) Styrelsen ska vid nästkommande församlingsmöte informera, församlingen om beslut,
fattade med stöd av delegation enligt denna, paragraf.

§ 9. Församlingsmöte
Församlingsmöte hålls minst 4 gånger per år, på tid som styrelsen bestämmer eller då minst
en tiondel av församlingens medlemmar eller revisorerna så begär. Församlingsmötet
kungörs i församlingsutskick eller i offentlig söndagsgudstjänst minst sex dagar i förväg.
I följande fall ska församlingsmötet kungöras minst 13 dagar i förväg och ärendet anges i
kungörelsen:
a) Fråga om kallelse eller uppsägning av pastor/församlingsföreståndare eller annan
församlingsanställd;
b) Fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom eller tomträtt;
c) Större ekonomiskt åtagande;
d) Andra angelägenheter av vikt, t. ex ändring av stadgar eller församlingsordning.
e) Vid församlingsmöte förs protokoll.

§ 10. Beslutsbestämmelser
Vid årsmöte eller annat församlingsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt kan endast utövas av närvarande medlemmar. Rösträtt kan inte överlåtas.
All röstning sker med acklamation eller öppen omröstning. Om någon så begär ska röstning
ske med slutna sedlar.
Som församlingens beslut gäller, där inte annat är särskilt stadgat, den mening som de flesta
förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder. Vid
röstning med slutna sedlar avgörs ärendet genom lottning.
För beslut om försäljning av fast egendom fordras att minst två tredjedelar av de röstande
röstar för beslutet.

§ 11. Styrelse
Församlingens verksamhet leds av en styrelse. Antalet ledamöter bestäms av årsmötet.
Styrelsen ska:
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a) Bära det praktiska ansvaret samt biträda församlingsledarna/äldste i ansvaret för
församlingen;
b) Förbereda ärenden som skall föreläggas församlingen;
c) Juridiskt företräda församlingen, förvalta och vårda dess egendom, vaka över att
äganderätten är lagligen tryggad, handha församlingens ekonomiska angelägenheter,
föra räkenskaper samt årligen till församlingen överlämna verksamhets- och
förvaltningsberättelse.
Räkenskaperna ska avslutas per kalenderår eller, om församlingen så beslutar, annan
tidsperiod.
Räkenskaperna ska senast två veckor före årsmötet tillsammans med förvaltningsberättelsen
överlämnas för revision till församlingens revisorer.
Styrelsen sammanträder 8 gånger per år på kallelse av ordföranden samt då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av dess ledamöter, bland dem ordföranden
eller vice ordföranden, är närvarande.
Om varken ordförande eller vice ordförande är närvarande vid sammanträde, utser
ledamöterna en ledamot till ordförande för sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal,
den mening ordföranden biträder.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

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

§ 13. Ekonomiskt ansvar
Styrelsen får inte utan församlingens medgivande i varje särskilt fall förvärva eller försälja
fast egendom eller tomträtt eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar av
större omfattning.
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§ 14. Församlingens talan
Församlingens talan i angelägenheter som kommer under domstols prövning eller annan
myndighets behandling förs av den som styrelsen därtill bestämmer.

§ 15. Upplösning av församlingen
Upplöses församlingen ska all dess egendom med full äganderätt övergå till det ändamål
församlingen beslutar. Därvid gäller att egendom ska användas för kristen verksamhet.
För beslut om upplösning krävs 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.

§ 16. Stadgeändring
Förslag om ändring av dessa stadgar ska lämnas till styrelsen minst två månader före
årsmötet. Styrelsen ska med eget utlåtande överlämna förslaget till församlingen.
För ändring av stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra
följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för ändring. Mellan mötena ska en tid av
minst en månad förflyta.

Tidigare ändringar
Stadgeförslaget är gjort av äldstegruppen på uppdrag av styrelsen. Uppsala 1994-11-22. Rev. 1995-01-21. Slutligt utskick till
styrelse och församling den 1995-10-22. Omarbetade efter samtalskväll den 1995-12-11.
Mindre revidering av grupp som utsetts av styrelsen, utskick till styrelsen 2000-11-23.
Viss revidering med ändring av nybygget kristen samverkan till evangeliska frikyrkan gjordes 2003-08-24.
Viss språklig revidering, antagen 2016-05-01.
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