Stadgar för Mellringekyrkan, Örebro

§1

Namn
Församlingens namn är Mellringekyrkan.

§2

Relationer
Församlingen samverkar i Evangeliska Frikyrkan, samt samarbetar med andra
församlingsrörelser och organisationer.

§3

Vision och uppdrag
Mellringekyrkan vill vara en församling av liv och kraft som förändrar världen
genom att betjäna människor och forma lärjungar till Jesus Kristus.

§4

Medlemskap
Medlem kan den bli som bekänner sig till Jesus Kristus och delar
församlingens vision och uppdrag enligt § 3 samt de föreskrifter som finns i
Församlingsordningen.

§5

Andelsrätt / skyldighet
Enskild medlem äger icke rätt till församlingens fasta eller lösa egendom.
Enskild medlem svarar inte för någon av församlingens förbindelser. För
församlingens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§6

Organisation
Församlingens högsta beslutande organ är årsmötet och församlingsmötet.
Församlingsledningen utgör församlingens styrelse.

§7

Församlingsordning
Församlingsordningen är det interna dokument som beskriver församlingens
inre och yttre strukturer utifrån dess identitet och uppdrag. Den uttrycker
kortfattat hur församlingen förstår, förkunnar och vill tillämpa Bibelns
budskap. Församlingsordningen godkännes av två på varandra följande
församlingsmöten.

§8

Årsmöte
Årsmötet skall hållas inom tre månader efter räkenskapsårets slut på dag
som beslutas av församlingsledningen. Årsmötet skall kungöras minst tre
veckor i förväg. Motioner skall vara församlingsledningen tillhanda
senast två månader innan årsmötet. Dagordning och beslutsunderlag
skall delges senast två veckor innan årsmötet.
I årsmötet behandlas följande ärenden.
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§9

Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justerare tillika rösträknare.
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Föregående årsmötes och församlingsmötes protokoll.
Församlingsledningens årsredogörelse.
Ekonomisk redovisning.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för församlingsledning.
Val av församlingsledning.
Val av ordförande.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Val av valberedning och sammankallande för denna.
Val av ledare och funktionärer för de olika verksamhetsråden.
Godkännande av verksamhetsplan.
Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
Till årsmötet inkomna motioner.
Övriga frågor.

Församlingsmöte
Församlingsmöte skall hållas minst fyra gånger per år, på tid som
församlingsledningen bestämmer eller då minst en femtedel av församlingens
medlemmar eller revisorerna så begär. Församlingsmötet skall kungöras i
församlingsutskick eller i offentlig söndagsgudstjänst minst sex dagar i förväg.
Dagordningen skall offentliggöras i god tid före mötet.
Mötet leds av församlingens ordförande. Vid frånvaro av ordinarie och vice
ordförande, väljs en ordförande för mötet. Mötet protokollförs.
I mötet behandlas följande ärenden:
a) Godkännande av dagordning.
b) Godkännande av föregående mötesprotokoll.
c) Behandling av ärenden
I de fall punkt c) ovan innehåller något av följande ärenden, skall
församlingsmötet kungöras minst 14 dagar i förväg:
1. Fråga om anställning eller uppsägning av pastor eller annan
församlingsanställd.
2. Fråga om tilläggsval av medlem i församlingsledningen.
3. Fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom eller tomträtt.
4. Större ekonomiskt åtagande och förändringar av innevarande budget.
5. Andra angelägenheter av särskild vikt, till exempel ändring av stadgar eller
ändring av Församlingsordning.

§10

Beslutsbestämmelser
Vid årsmöte eller annat församlingsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt
kan endast utövas av närvarande medlemmar. Rösträtten kan inte överlåtas.
All röstning sker med acklamation om inte annat valsätt påyrkas.

Som församlingsbeslut gäller, där inte något annat är särskilt stadgat, den
mening som de flesta enas om. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets
ordförande biträder.
§11

Församlingsledning
Församlingens verksamhet leds av en församlingsledning.
Församlingsledningen består av sju till nio medlemmar. Mandattiden är tre år.
Församlingsledningens medlemmar väljs utifrån de kriterier och på det sätt
som Församlingsordningen definierar.
Medlem av församlingsledningen kan omväljas obegränsat antal
mandatperioder.
Församlingens föreståndare är ständig medlem av församlingsledningen.
Församlingsledningen äger också rätt att adjungera ytterligare personer med
speciell kompetens och erfarenhet. Adjungerad person har ingen rösträtt.
1. Ansvarsområden
Församlingsledningens ansvar är:
a) Att planera och ange inriktning för församlingens verksamhet, utifrån
församlingens gemensamma vision och uppdrag.
b) Att förbereda de ärenden som skall föreläggas församlingen.
c) Att direkt eller genom delegering, verkställa församlingens beslut.
d) Att juridiskt företräda församlingen, förvalta och vårda dess egendom,
vaka över att äganderätten är lagligen tryggad och att handha
församlingens ekonomiska angelägenheter.
e) Att föra räkenskaper samt årligen till församlingen överlämna
verksamhets- och förvaltningsberättelse. Räkenskaperna skall senast en
månad före årsmötet tillsammans med förvaltningsberättelsen
överlämnas för revision till församlingens revisorer.
2. Arbetsordning
a) Församlingsledningen delegerar ansvar och ledning av den dagliga
verksamheten till församlingens föreståndare, medarbetare och övriga
förtroendevalda enligt Församlingsordningens föreskrifter.
b) Församlingsledningen sammanträder minst tio gånger per år på kallelse
av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel
av församlingsledningens medlemmar begär det.
c) Föredragning av ärenden sker i samråd mellan ordförande och
församlingsföreståndare.
d) Församlingsledningen är beslutsmässig när minst hälften av dess
medlemmar, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är
närvarande.
e) Församlingsledningens beslut skall i möjligaste mån grundas på samsyn
och samförstånd. Vid röstning gäller den mening som de flesta förenar
sig om eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder.
f) Vid församlingsledningens sammanträden förs protokoll. Om någon av
de närvarande vid den slutliga handläggningen av ett ärende har en
annan åsikt har denne rätt att få den antecknad. Protokollet justeras och
godkännes av församlingsledningen. Protokoll skall finnas tillgängliga
för församlingens medlemmar.

§12

Församlingens firma
Församlingens firma tecknas av församlingsledningen i sin helhet eller av den
eller de som församlingsledningen utser till särskilda firmatecknare. Utses
särskild firmatecknare skall dennes behörighet fastställas i
församlingsledningens protokoll. Firmatecknare utses årligen vid första
församlingsledningsmöte efter årsmötet.

§13

Räkenskapsår
Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

§14

Församlingens talan
Församlingens talan i angelägenheter som kommer under domstols prövning
eller annan myndighets behandling förs av den som församlingsledningen
därtill förordnar.

§15

Samgående med annan församling
Skulle samgående med annan församling ske går alla tillgångar över till den
nya gemensamma församlingen.
För beslut om samgående fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid
två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för
beslutet. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta.

§16

Upplösning av församlingen
Upplöses församlingen skall all dess egendom med full äganderätt övergå till
Evangeliska Frikyrkan.
För beslut om upplösning fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid
tre på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för
beslutet. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta.

§17

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

Dessa stadgar har antagits vid Mellringekyrkans årsmöte den 4 februari 2007 och ersätter
tidigare stadgar av den 6 mars 2005, den 25 januari 2004, den 31 januari 1998, den 6 januari
1977 och de stadgar som antogs vid församlingens bildande den 17 januari 1965.

