Stadgar för föreningen

Kristi Uppståndelses Ortodoxa församlings förening
antagna vid ett konstituerande möte den 17:e Maj 2011
Organisationsnummer 802461-2056

§ 1.

Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Kristi Uppståndelses Ortodoxa församlings förening med Göteborg som
hemort.

§ 2.

Ändamål och uppgifter

Föreningens ändamål är att ge ekonomisk och praktisk stöd till församlingens gudstjänster, samt att
verka för en bredare kunskap om den Ortodoxa Kyrkans tro och tradition i Sverige.
Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling lyder under Antiokias Ortodoxa Patriarkat vars
Patriark år 2011 är Patriark Ignatios IV, och dess Metropolit för Europas ärkestift som år 2011 är
Metropolit Johannes Yazigi. Församlingen bekänner den Niceanska Trosbekännelsen.
Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling firar gudstjänster och förrättar sakrament enligt
Antiokiapatriarkatets anvisningar. Gudstjänsternas huvudspråk ska vara Svenska. Dess arbete
kan också ske genom sammankomster av olika slag – studiecirklar, samtalsgrupper, syföreningar,
ungdomsarbete m.m. - samt genom samarbete med de olika Ortodoxa kyrkorna i Sverige.
Föreningen förverkligar sina uppgifter i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställs vid
föreningens möten.
För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar
samt mottar bidrag (kollekt) och donationer.
§ 3.

Medlemmar

Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa föreningens stadgar. En
förteckning förs över föreningens medlemmar.
Medlemmar i församlingen kan alla föreningsmedlemmar bli som är myrrasmorda i Antiokias
Ortodoxa Patriarkat eller i någon annan Ortodox kyrka som har kommunion med Antiokias
Ortodoxa Patriarkat, och som personligen har fått välsignelse av församlingens kyrkoherde att bli
medlem.
Man kan dock vara medlem i föreningen utan att ha blivit medlem i församlingen, om man till
exempel är katekumen. Församlingen hoppas att alla som delar vår tro med tiden skall ska bli
församlingsmedlemmar och delta fullt ut i vår kommunion.
Styrelsen ansvarar för att skriva medlemsregister för församlingen och föreningen.

§4.

Kyrkoherde, präster m.m.

Församlingens kyrkoherde, präster, diakoner och läsare är de som Metropoliten för Europas
ärkestift har utsett. Församlingen (dock inte föreningen) kan uttrycka synpunkter till Metropoliten
om vem som skall vara kyrkoherde, präst, diakon eller läsare, men ingen blir kyrkoherde eller präst
eller diakon eller läsare som inte har utsetts av Metropoliten.
Följande frågor äger endast kyrkoherden rätt att bestämma i efter samråd med styrelsen, eller
delegera ansvar för:
- Gudstjänsternas och sakramentens tid, plats och innehåll (sånger, läsningar, böner m.m.).
- Vilka som deltar och i vilken grad de deltar i församlingens gudstjänster och sakrament.
- Predikningars innehåll och vem som predikar.
- Undervisning i Ortodox tro.
- Officiella uttalanden ifrån församlingen.
- Vem som är medlem i församlingen (ej föreningen).
- Församlingens hemsida och dess innehåll.
- Föremål som används i liturgiskt syfte (t.ex. nattvardskalk, skrudar och liturgiska kläder etc.).
Kyrkoherden kan lämna in åsikter ang. sin egen lön som ska betalas av föreningen, men har
ingen bestämmanderätt om sin egen lön. Detta innebär att Kyrkoherden inte kan vara ordförande.
Styrelseordförande har lönesamtal minst en gång om året med kyrkoherden. Ordförande föreslår
lönesumma till styrelsen för sitt godkännande.

§ 5.

Medlemsavift

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år
fastställs av föreningens årsmöte. Församlingen anser att den bibliska förebilden är att man ger
tionde, och förväntar sig att alla medlemmar eftersträvar att efter förmåga ge tionde.

§ 6.

Medlemskapets upphörande

Medlem som inte erlagt medlemsavgift eller som bett om att få gå ut ur föreningen anses ha utträtt
ur föreningen. Medlem som bryter mot dessa stadgar kan på förslag av styrelsen skiljas från
medlemskap i föreningen.

§ 7.

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande
förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna skall till
styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§ 8.

Föreningsmöte

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls
då styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna kräver det för
att behandla ett och samma ärende.

Föreningens årsmöte ska hållas före den 30 mars.
På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i
styrelsen. På föreningsmöte fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte
någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.
Kallelse till föreningsmöte skall tillställas medlemmarna genom brev eller på annat sätt som
beslutas av årsmötet. I kallelse ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas.
På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
– att mötet är stadgeenligt utlyst
– fastställande av mötets dagordning
– val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare/rösträknare för mötet
– behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess
godkännande
– behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt beslut om
fastställande av bokslutet
– frågan om beviljande av ansvarsfrihet
– val av styrelse och styrelseordförande
– val av revisorer
– val av valberedning
– behandling av ärenden som av styrelsen eller av föreningsmedlem förelagts årsmötet
– beslut om medlemsavgiften
– övriga frågor
Stadgeförändringar godkänns av ⅔-delsmajoritet vid föreningsmötet.
§ 9.

Styrelse

Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen består av ordföranden och högst
ytterligare fyra ledamöter. Årsmötet utser styrelse och ordförande. Styrelsen beslutar i övrigt om
arbetsuppgifternas fördelning mellan ledamöterna. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så
att årligen hälften av dem är i tur att ersättas.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter
kräver detta.
Styrelsen är beslutför om ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Om styrelsen inte kan komma överens om en fråga tas den upp i ett föreningsmöte.

§ 10.

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordföranden samt av den eller de som styrelsen beslutar.

§ 11. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte
som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med

annat än fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna vid båda tillfällena.

