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STADGAR
för

Örruds Missionsförsamling

§1.
Församlingens namn är örruds Missionsförsam-

ling' 
§ 2.

Församlingens ändamål är att inom Södra Ny
socken, såsomren kristen församling i nytestament-
lig mening, till att förena dem som tro på Herren
Jesus som sin personlige Frälsare för inbördes and-
lig uppbyggelse och hjälp, övande av församlings-
Iiv enligt Cuds ord och bedrivande av gemensam
verksamhet.

§3.
Församlingens verksamhet består i inre och yttre

mission.

, §4.
Såsom villkor för inträde i församlingen lordras,
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att den inträdessökande är såvitt lörsamlingen kan
bedöma en på Herren Jesus troende. Därför till-
kommer det iörsamlingen att vid lörsamlingsmöte
avgöra, huruvida den inträdessökande skall antagas
eller icke.

§5.
Mom. l. Församlingsmedlem, som börjat löra ett

syndigt liv och ej låter sig förmanas och upprättas
enligt Guds ord, varder av lörsamlingen vid något
av dess möten utesluten.

Mom. 2. Medletn äger rätt att ur lörsamlingen
utträda, när han det önskar, men bör därom under-
rätta lörsamlingsiöreståndaren.

§6.
Mom. l. Församlingen skall hava en styrelse av

lem ledamöter och två suppleanter.
Mom. 2. Styrelsen utser inom sig vice ordföran-

de, sekreterare, vice sekreterare och kassaman. Ord-
föranden väljes av församlingen.

Styretsens ledamöter å,i; ,, iörsamlingens års-

möte lör en tid av ett år.

3

§8.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kalleise,

då han linner sådant nödigt, eller när minst tre av
styrelsens ledamöter det begära.

§e.
Mom. l. Styrelsen skall: a) verkställa försam-

lingens beslut; b; under gemensam ansvarighet hand-
hava församlingens ekonomiska angelägenheter samt
särskilt tillse, att Iörsamlingens äganderätt till sina
fastigheter är lagligen tryggad; c) förbereda viktiga
ärenden, som skola församlingen föredragas.

Mom. 2. Styrelsen rnå icke utan församlingens
beslut i varje särskilt fall för lörsamlingens rakning
köpa eller sälja last egendom eller inteckna försam-
lingen tillhörig lastighet.

§ 10.

Mom. l. Över församlingens inkomster och ut-
gifter samt tillgångar och skulder låter styrelsen föra
ordentliga räkenskaper.

Mom. 2. Räkenskaperna skola avslutas lör ka-
Ienderår samt minst åtta dagar före årsmötet av-
lämnas till revisorerna.

§ 11.

Till att föra församlingens talau i alla angelägen-
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heter, som komma under domstols eller annan myn-
dighets behandling, äger styrelsen belullmäktiga an-
tingen någon sin medlem eller annan person, som
den linner Iämplig.

§ 12.

För besluts fattande inom styrelsen måste minst
tre ledamöter vara närvarande.

§ 13.
Mom. 1. Församlingen håller årsmöte i januari

månad på dag, som styrelsen bestämmer.
Mom. 2. Dessutom hålles ordinarie lörsamlings-

möte en gång i varje kvartal. Extra församlingsmöte
hålles, när styrelsen linner det nödvändigt, eller när
minst tio medlemmar det begära.

§ 14.

Kallelse till i § 14 omiörmälda möten utlärdas
genom annonsering och pålysning i församlingslo-
kalerna minst en vecka löre den dag, då mötet skall
hållas. Skola vid mötet frågor avhandlas:

a) angående predikants kallelse eller avsked,'
b) om intagning eller uteslutning av medlemmar,
c) om lörsäljning, inteckning eller inköp av fast

egendom - eller frågor av större vikt -,så skall i påiysningen angivas, vilka ärenden som
vid mötet skola behandlas.
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§ 15.

Vid besluts lattande å årsmöte eller annat för-
samlingsmöte har varje medlem, som uppnått aderton
år, en röst. Ingen må sin rösträtt åt annan överlåta.

§ 16.

Mom. 1. På årsmötet skola löljande ärenden
Iörekomma:

l. Församlingsiöreståndarens årsberättelse.
2. Styrelsens och revisorernas berättelse.
3, Ansvarsirihet för styrelsen.
4. Val av styrelse och suppleanter.
5. Val av ordförande.
6. Val av revisorer och deras suppleanter.
7. Val av lörsamlingsföreståndare.
8. Val av söndagsskoltöreståndare och lärare

m. ll. val.
9, Besluta om vad styrelsen och årsmötet annars

kan anse lämpligt att föredraga.
Mom. 2- Val av styrelseledamöter samt lörsam-

Iingslöreståndare kan ske med slutna sedlar eller
genom öppen omröstning.

§ 17.

Mom. 1, Förslag, som avse viktigare ärenden
och som till behandling på ordinarie församlings-

,l
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möte av enskild lörsamlingsmedlem väckes, böra
inlämnas till ordföranden minst fjorton .dagar 

Iöre
mötet.

Mom. 2. Rör förslaget församlingstukten, skall
det ingivas till församlingsföreståndaien.

§ 18.

_ Yor. l. Såsom styrelsens eller församlingens
beslut gäller den mening, som de llesta medlem_
marna omfatta. Vld lika röstetal gälle den mening,
som mötes ordförande biträder, utom vid val. Faller
vid val lika röstetal på två eller flera, så sker av-
görandet genom lottning.

Mom. 2. För val av predikant erfordras dock, att
två tredjedelar av de närvarande rösta för hans an-
tagande,

§ le.
De såväl vid församlingens som styrelsens enskil-

da möten förda protokollen skola justeras av tven-
ne därtill av de närvarande utsedda medlemmar.

§ 20.

Missionshus eller andra för uppbyggelse avsedda
lokaler, över vilka församlingen föriogar, må icke
utan styrelsens, församlingsföreståndarens och Iör-
samlingens ordinarie predikants gemensamma bilall
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till annat ändamål användas än till uppbyggelse,
kristlig undervisning och kristlig verksamhet. Over
lokalernas öppnande för verksamhet av sist anförda
beskallenhet bestämmer Iörsamlingsföreståndaren.
Dock må han icke utan bifall av styrelsens ordför-
ande upplåta lokaler för löredrag av okända per-
soner.

§ 21.

Ingen medlem har såsom sådan någon personlig
äganderätt till församlingens egendom eller någon
personlig ansvarsskyldighet Iör dess förbindelser.

§ 22.

Upplöses lörsamlingen genom att alla medlem-

mar lämnar den, övergår äganderätten till hennes

fastigheter och övriga egendom på Svenska Missions-
iörbundet, icke må beslutas, att de skola mellan
medlemmarna fördelas.

§ 23.

Mom. 1. Förslag till ändring av dessa stadgar

skall göras hos styrelsen minst två månader löre
årsmöt-et. Styrelsen-giver sitt utlåtande däröver, och
saken avgöres vid ärsmötet.

Mom. I. För ändrinsens senomlörande erfordras
dock. att två trediedela"r av äe närvarande rösta tör
densämma, och ait förslaget med kvalilicered majo-
ritet godkånnes även av iiet ordinarie församlings-
möte, som hålles närmast efter årsmötet.


