Stadgar för Pingstförsamlingen i Skövde från 27/1 2018

Stadgar för
Pingstförsamlingen i Skövde
§:1 FÖRSAMLINGENS BILDANDE OCH ÄNDAMÅL
Församlingen bildades den 17 september 1912 under namnet Filadelfiaförsamlingen i Skövde. Den
5 juli 1992 ändrades namnet till Pingstförsamlingen i Skövde.
Församlingens ändamål är att bedriva kristen verksamhet.
Församlingen fullföljer sina uppgifter med hjälp av frivilliga gåvor och bidrag. Dessa får inte
sammankopplas med villkor som strider mot församlingens inriktning.
Avgifter för medlemskap får inte förekomma.
Församlingens juridiska form är ideell förening.

§:2 FÖRSAMLINGENS SÄTE
Församlingen och dess styrelse har sitt säte i Skövde.

§:3 MEDLEMSKAP
Som medlem kan var och en upptas som har en personlig tro på Jesus Kristus, är troendedöpt
och önskar tillhöra församlingen och vill följa dess riktlinjer för medlemskap.
Önskan om medlemskap, liksom, utflyttning till annan församling, beviljas av
Församlingsledningen.
En medlem kan uteslutas, om denna, i liv och tro, klart tar avstånd från församlingens riktlinjer.
För att en medlem ska kunna skiljas från församlingen ska beslut fattas på ett församlingsmöte.

§:4 LEDNINGSSTRUKTUR
Församlingens verksamhet leds av Församlingsledningen, vilka utgör församlingens styrelse.
Församlingsledningens uppgift är att svara för församlingens andliga ledning vad gäller
medlemsvård, teologi, ideologi, inriktningsfrågor, det operativa arbetet vad gäller ekonomiska
och juridiska frågor.

STYRELSEN
Styrelsen är den juridiskt valda ledningen för församlingen. Styrelsen ska bestå av minst sju
personer och väljs av Årsmötet. Mandatperioden för styrelsen är i regel tre år. Årsmötet utser
ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser inom sig sekreterare samt vilka som tecknar
församlingens firma.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande och vid lika röstetal
har ordförande utslagsröst. Ekonomihanteringen kan delegeras utanför styrelsen som alltid har
det ekonomiska och administrativa ansvaret. Mandatperiod om tre år tillämpas som regel för
samtliga styrelseledamöter. Mandatperiod kan upphävas genom beslut vid årsmöte eller
församlingsmöte.
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TEAM
För den operativa verksamheten kan team utses. Dessa verkar på Församlingsledningens
uppdrag och har att följa församlingens inriktning.

VALBEREDNING
Valberedning väljs av årsmötet och ska bestå av minst tre personer som inte ingår i Styrelsen.

§:5 EKONOMI, EGENDOM OCH FÖRVALTNING
Församlingsledningen förvaltar församlingens egendom och penningmedel och tillvaratar dess
intressen. Enskild medlem har ingen personlig äganderätt till församlingens egendom och kan
inte göra anspråk på denna vid utträde eller uteslutning ur församlingen.
Gåvobrev ska upprättas då enskild person vill överlämna värdefullare gåva till församlingen.
För köp och försäljning av fast egendom, samt upptagande av lån, krävs beslut av årsmöte eller
församlingsmöte.
Upplöses församlingen ska dess tillgångar överlämnas till Trossamfundet Pingst – fria
församlingar i samverkan.

§:6 FÖRHANDLINGAR, BESLUT OCH PROTOKOLL
Församlingen kan fatta beslut i följande möten;
• Årsmöte och Församlingsmöte
Årsmöte ska hållas under första kvartalet varje år. Årsmöte/församlingsmöte annonseras via
församlingens beslutade informationskanaler senast två veckor innan mötet. Därutöver kallar
Församlingsledningen regelbundet till församlingsmöten. Dessa bör hållas en gång i kvartalet.
Övriga frågor lämnas skriftligen till församlingsledningen. Församlingsmöte kan även hållas om
minst 20% av medlemmar så kräver. Församlingsledningen ansvarar för ledning av års- och
församlingsmöten.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötets utlysning
Val av funktionärer för årsmötet (ordförande, vice ordförande, sekreterare och justerare)
Årsberättelse med ekonomisk redovisning, omfattande fastställande av bokslut och
ekonomisk disposition.
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan
Fastställande av budget
Val av styrelsens ordförande samt vice ordförande
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Behandling av ärenden framlagda av Församlingsledningen
Övriga anmälda frågor

Vid församlingens beslutsmöten fattas i regel beslut genom öppen röstning. Majoritetens mening
gäller som beslut. Varje medlem äger en röst, vilken inte kan överlåtas.
Församlingsledningen har det fortlöpande uppdraget och ansvaret att fatta beslut å
församlingens vägnar. Församlingsledningen har att följa den budget som fastställs vid årsmötet.
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§:7 FIRMATECKNING
Församlingens firma tecknas av Församlingsledningen som äger rätt att bemyndiga en eller flera
ledamöter att i förening med ordförande teckna församlingens namn. Församlingsledningen kan
även bemyndiga annan person att lyfta ekonomiska medel på finansiella institutioner.

§:8 FÖRSAMLINGENS FÖRESTÅNDARE
Kallelse av föreståndare sker vid årsmöte eller församlingsmöte. Ärendet ska anges i kallelsen till
mötet. För att beslutet ska gälla krävs minst att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna
röstar för den av Församlingsledningen föreslagna föreståndaren. Föreståndaren är ledare för
församlingens verksamhet. Församlingens föreståndare är i regel talesperson för församlingen.
Övriga fasta anställningar inom församlingen behandlas i Församlingsledningen och beslutas vid
församlingsmöte.
Föreståndare och annan pastor lovar vid installation att inte för någon röja vad som under bikt
eller själavårdande samtal anförtrotts.
Församlingens årsmöte kan besluta om vice föreståndare ska utses.

§:9 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas och beslutas av församlingsmöten. Därefter
krävs konfirmation av ett följande församlingsmöte med minst en månads mellanrum.

Dessa stadgar är antagna vid beslut i enlighet med gällande stadgar vid församlingsmöte
2017-10-24 och extra administrationsmöte 2017-11-28 och gäller från 2018-01-27
För Pingstförsamlingen i Skövde
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______________________

______________________

Sven Bengtsson
Församlingens ordförande

Caroline Hägglund
Styrelsens ordförande

Daniel Widmark
Styrelsens vice ordförande

