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I § 1.

Denna förening är S. Ny mis.sionsför-
cnings ungdo,rnsförening, och bär den
namnet "KliPPan".

§2.
Föreningctrs ärrdamål 'rt' gemensaur upp-

bveeelse 
"och siälars frälsning samt de

u"äät fostrau löL Kristtts och försam-
'linEen.

" §3.
Enda villko:'ct [ör medlemskap 'i denna

förening för' unga rnin och kvinnor (även

sifta) äi en sariu tro på I(ristus.
" ,Uåat.*, som avfallet i synd uteslutes
ur föreningen eftet behörig trt'lring otrt

.ur,rr rpprätt.1sc icke sker'

§4.
Vitl inrLäde i [ör'ening,en elhå1les nrcd-

lemskort och stadgar sarut crläggcs en av-
sift av 50 irrc.-\'atic medlem elläggct'
äessutorn crr år'sevgi[t av 1kr'

§s.
Föreninsen hållcr två ortlinarie rniitctr

i r,rånaderi, i regel förstå och- tr.cdjr: siiu-
dagen och'dessritom så ofta behovet på-
kallar.

§6.
F,öreningen vill efter förmåga .-ok' in-

sa'mla meäel för missionsarbeet' Alrla in-
ii",", ,.4.t, som måste tagas i ansprå'k
för [öreningens löpande utgiIter' övcr'-
lämnas til[- försanrlingen (missionstö.r-

eningen) för att stödja,dennes ege-n verk-
.iÄt".t och m,issionsarbetet i hednavär1-
den).

§7.
Föreningen väljer årligen. medelst slul-

na sedlar, inom sig en styrelse av sju per-
soner, manliga oih kvinnliga. Ordtöran-
den. som böi vara medlem av miss'io-ns-

iir.,,ri"e." (församlingen). välies av för-
cningen : övriga funktionärer utser styrel-
sen inom sig sjä,lv.

§8.
Fiireninsen haller sitt årsrnötc 'i januari

månad. df års- och revisionsberättclse fii-
rcdrages. stvrelse välies och övriga ärcn-
ä"" äveij.ri. Viktigare beslut fattas cn-
dast i iamråd mcd-församlingen'



§e.

, . l'l: 
"t: 

*'.'; å'i ä :lå il"Tl-tl'gr''*
iålt.-"tri t ", oråto""dä" utslagsröst'

§ 10.

Förslas till ändring av dessa tl3dg?t

.i.lri^r"ffi,ri'el" i"ia*i" vicl ett ordinarie

ilåi;.'';; iin beslut *:ltråt":.itä'ivid nästa ordin-arie sam

^-Å.c+ i det lall, att två tredjedelar av

:lå?lLr' #är'å-" godkänna- ändrings-

förslaget. 
s 11.

Skulle denna -förening upplösas', till-
rutiir"'i.t.- ågt"do'" föriamlingen ( mts-

sions[öreningen) '


