
STADGAR FÖR FILADELFIAFÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM 
 

§ l 
Mom.l. Församlingens namn är Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. 
Mom.2. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm består av församlingsenheter 
som är geografiskt, etniskt, språkligt eller av annat skäl 
betingade. 

§ 2 
Församlingens ändamål är församlingsliv och mission i enlighet med 
Nya Testamentets lära. 
Församlingen är icke en ekonomisk förening enligt lagen om dylika 
föreningar. 

§ 3 
Mom. 1. Den som har en personlig tro på Jesus Kristus och blivit 
döpt med de troendes dop, samt vill ansluta sig till 
församlingens tillämpning av Bibeln, kan upptas som medlem. 
Mom. 2. Församlingens föreståndare är ansvarig för att medlemsförteckning 
föres. Medlemsförteckningen får inte utlämnas till 
person utanför församlingen. 
Mom. 3. Församlingen bedriver sin verksamhet genom frivilliga 
gåvor och offer. Avgifter av obligatorisk art förekommer inte. 
Mom. 4. Församlingen har rätt att utesluta medlem som befunnits 
sakna de förutsättningar för medlemsskap som anges i § 3, Mom. l. 
Mom. 5. Nuvarande eller tidigare medlem äger inte rätt att återfå 
vad denne överlåtit till församlingen. 
 

§ 4 
Mom. l. Församlingens ledning utgörs av församlingstjänare 
(äldste, diakoner och andra andliga tjänster), som tillsätts enligt 
Bibelns föreskrifter, l Tim. 3:1-13, Ef 4:11. Tystnadsplikt i 
själavårdsfrågor gäller för de avskilda Församlingstjänarna. 
Mom. 2. Ordförande i församlingen är föreståndaren. Vid förfall 
för denne inträder församlingens vice föreståndare eller annan av 
församlingstjänarna. 
 

§ 5 
Mom. l. Församlingen skall ha en styrelse bestående av minst 11och högst 17 ledamöter, 
av vilka majoriteten väljs ur de avskilda församlingstjänarna och de övriga väljs ur 
församlingens medlemmar. Församlingens föreståndare är permanent ledamot 
Mom. 2. Val sker för 3 år med en årlig förnyelse av 1/3. Omval kan ske. Val sker i 
församlingens ordinarie administrationsmöte. 
Mom. 3. Styrelsens ordförande väljs i ordinarie administrationsmöte 
Mom. 4. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare 
 

§ 6 
Mom. 1. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
Mom. 2. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då en majoritet av 
styrelsens ledamöter så kräver. 
Mom. 3. För att fatta giltigt styrelsebeslut skall minst hälften (1/2) av styrelsens 
medlemmar vara närvarande. vid lika röstetal bordlägges frågan för vidare samtal och bön 
innan den åter framlägges. 
Mom. 4. Styrelseledamot som är förhindrad att delta i ordinarie 
sammanträde skall till ordföranden meddela förhinder. 



§ 7 
Mom. 1. Styrelsen 
Skall under gemensamt ansvar handha församlingens ekonomiska angelägenheter samt 
a) förbereda de ärenden som skall föredras i församlingens årsmöte och ordinarie eller 
extra administrationsmöte, 
b) verkställa församlingens beslut, 
c) upprätta och verkställa delegationsordning för församlingsenheter. 
d) tillse att äganderätten till församlingens fastigheter är tryggad samt att församlingens 
egendom är försäkrad. 
Mom. 2. Styrelsen kan inte utan församlingsbeslut enligt § 10, för församlingens räkning 
köpa eller sälja fast egendom. 
Mom. 3. Styrelsen, eller den de utser som sitt ombud skall föra församlingens talan inför 
domstol samt mot myndighet, juridisk eller fysisk person. 
Mom. 4. Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna församlingens namn, tre i 
förening .. · . 

 
§ 8 

Mom. 1. Församlingens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år. 
Räkenskaperna, med tillhörande handlingar, skall senast en månad före 
administrationsmötet överlämnas till revisorerna. 
Mom. 2. Revisorerna skall avge skriftligt utlåtande över granskningen av räkenskaperna 
och förvaltningen. 
Mom. 3. Revisorerna skall kontinuerligt följa församlingens förvaltning. 
 

§ 9 
 
Mom. 1. Ordinarie administrationsmöte hålles senast 30 april varje år på dag, som 
styrelsen bestämmer. 
Mom. 2. Församlingens årsmöte hålles under januari månad varje år, på dag som 
församlingstjänarna bestämmer. 
Mom. 3. Extra administrationsmöte hålles när församlingsföreståndaren 
eller styrelsen finner det påkallat eller när minst två tredjedelar (2/3) av församlingens 
medlemmar begär det. 
Mom. 4. Församlingsmöte bör hållas i varje församlingsenhet minst en gång i månaden. 
Mom. 5. Endast församlingsmedlemmar äger rätt att närvara vid möten enligt  
§ 9, mom. 1-4. 
 

§ 10 
Kallelse av föreståndare, stadgeändring, köp och försäljning av fast egendom, uttagande 
av pantbrev med inteckningsmedgivande i församlingens egendom eller annan fråga av 
stor vikt skall behandlas i ordinarie- eller extra administrationsmöte. 
 
 
 

§ 11 
Mom. 1. Kallelse till årsmöte, ordinarie- och extra administrationsmöte 
sker genom annonsering senast två veckor före i 
tidningen Dagen och en av Stockholms dagliga tidningar. För extra 
administrationsmöte skall ärende anges i annonsen. 
Mom. 2. Kallelse till församlingsmöte sker genom sedvanlig mötesannonsering. 
 
 
 



§ 12 
Mom. 1. på årsmöte skall följande ärende förekomma: 
- Årsberättelse 
Mom. 2. på ordinarie administrationsmöte skall följande ärenden 
förekomma: 
- Förvaltningsberättelse 
- Revisionsberättelse 
- Fastställande av balans- och resultats räkning 
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 
- Val av styrelse, två revisorer samt två revisorsuppleanter 
- Val av funktionärer. 
 

§ 13 
Mom. 1. Val sker och beslut fattas genom öppen omröstning. på begäran 
kan dock sluten omröstning ske. 
Mom. 2. Såsom församlingens beslut gäller den mening majoriteten företräder. Vid lika 
röstetal hänskjuts frågan till församlingens styrelse och framläggs efter behandling vid ett 
senare tillfälle. 
 

§ 14 
Vid församlings-, års-, administrations- och styrelsemöte skall protokoll föras, som 
justeras av mötets ordförande och två därtill utsedda justerare. 
 

§ 15 
De lokaler som församlingen förfogar över, får inte utan styrelsens medgivande upplåtas 
för annat ändamål än församlingens eget bruk. 
 

§ 16 
All församlingens egendom tillhör församlingen. Enskild medlem äger inte andel däri. 
 

§ 17 
Mom. 1. Om församlingen upplöses, skall dess tillgångar överlämnas 
till annan verksamhet som bedrives i överensstämmelse med församlingens i 2 angivna 
ändamål. 
Mom. 2. För församlingens upplösande fordras: 
a) Att förslag därtill har framställts och bifallits i ordinarie eller extra 
administrationsmöte. 
b) Att beslut om upplösande fattas en andra gång i nästa därpå följande ordinarie 
administrationsmöte. 
c) Att två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna förenar sig i beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 18 

För att genomföra stadgeändring fordras: 
a) Att förslag därtill har framställts och bifallits i ordinarie eller extra 
administrationsmöte. 
b) Att förslag till ändring av stadgar presenteras för församlingen minst två (2) veckor 
före administrationsmöte. 
e) Att beslut om ändring av stadgar fattas en andra gång på nästa ordinarie eller extra 
administrationsmöte med en intervall av minst en månad. 
d) Att två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna förenar sig i beslutet. 
 
 
Stadgarna antagna i ordinarie administrationsmöte den 26 april 2011 
samt i ordinarie administrationsmöte den 24 april 2012	


