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1 § Namn och säte

Församlingens namn är Baptistförsamlingen Korskyrkan i Uppsala. Dess

organisationsnummer är 817600-0340.

2 § Styrande dokument

Församlingens styrande dokument utgörs av dessa stadgar tillsammans med

församlingsordningen.

3 § Relationer

Församlingen arbetar i samverkan med Evangeliska frikyrkan. I fråga om

ledning och verksamhet äger församlingen full självständighet.

4 § Uppdrag

Församlingens uppdrag är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra

evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i Uppsala och i hela

världen.

5 § Medlemskap

Medlemskap regleras av församlingsordningen. Över församlingens medlemmar

ska föras fortlöpande förteckning. Medlemskap och dess upphörande beslutas

av församlingsmötet.

6 § Ekonomi

Omkostnaderna för församlingens verksamhet täcks i allt väsentligt av

frivilliga gåvor.

Medlem äger inte på grund av sitt medlemskap i församlingen någon rätt till

dess fasta eller lösa egendom.
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7 § Organisation

Bestämmanderätten i frågor som rör församlingen, dess verksamhet och

egendom, utövas av församlingen själv. Församlingens beslutande organ är

årsmötet och församlingsmötet. Dess beredande och verkställande organ är

styrelsen och församlingsledargruppen.

8 § Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas inom tre månader efter kalenderårets slut på

dag som församlingsmötet, efter förslag från styrelsen, beslutar om.

Årsmötet ska kungöras i offentlig söndagsgudstjänst och genom

församlingsutskick senast tre veckor före beslutat årsmötesdatum. Vid

årsmöte ska föras protokoll.

I det ordinarie årsmötet ska följande ärenden behandlas:

a) Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet,

b) Val av två protokolljusterare som även fungerar som rösträknare,

c) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning,

d) Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och
förvaltning,

e) Revisorernas berättelse,

f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

g) Beslut om budget för kommande verksamhetsår,

h) Beslut om antalet styrelsemedlemmar,

i) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för
styrelse och församling samt val av övriga styrelseledamöter,

j) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter,

k) Val av församlingsledare,

l) Val av ordförande för församlingens råd samt val av vice värd,

m) Beslut om teckningsrätt för församlingen,

n) Beslut om delegation av 9 § i dessa stadgar till styrelsen,

o) Delegationsbeslut (beloppsgränser) till olika funktioner i
församlingen,

p) Val av valberedning och sammankallande för denna och

q) Till årsmötet inkomna ärenden.
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Extra årsmöte ska hållas när ärende kräver beslut vid årsmöte och när

ärendet inte kan invänta ordinarie årsmöte. Extra årsmöte ska kungöras på

samma sätt som ordinarie årsmöte och ska följa vad som stadgas i andra

stycket a, b och c.

9 § Delegationsrätt

Årsmötet äger möjlighet att till styrelsen årligen delegera

beslutanderätten i följande ärenden:

 a) Ärenden rörande fast egendoms förvaltning och vård. Dock inte utan

församlingens beslut förvärva eller försälja fast egendom, uppta lån

eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar

överstigande gällande delegationsbeslut,

 b) Enligt principer fastställda av församlingen upplåta lokaler till

enskilda och organisationer som inte är direkt knutna till

församlingens verksamhet,

 c) Ekonomiska beslut rörande församlingens verksamhet upp till ett

belopp som fastställts i delegationsbeslutet,

 d) Enligt principer fastställda av församlingen lämna bidrag till

organisationer utanför församlingen upp till ett belopp som

fastställts i delegationsbeslutet och

 e) Anställdas anställningsförhållanden

10 § Församlingsmöte

Församlingsmöte ska hållas minst 4 gånger per år, på tid som styrelsen

bestämmer eller då minst en tiondel av församlingens medlemmar eller

revisorerna så begär. Församlingsmötet ska kungöras i offentlig

söndagsgudstjänst och genom församlingsutskick minst 7 dagar i förväg. Vid

församlingsmöte ska föras protokoll.

I följande fall ska ärendet anges i kallelsen till mötet.

a) Fråga om beslut om anställning i församlingen,

b) Fråga om beslut om förvärv eller försäljning av fast egendom,

c) Ekonomiskt åtagande överstigande gällande delegationsbeslut eller
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d) Andra angelägenheter av vikt t.ex. ändring av stadgar eller
församlingsordning

Vid församlingsmötet ska:

1. Församlingens ekonomiska status redovisas,

2. Redovisas om och hur en eventuell delegation om 1 prisbasbelopp eller

mer har nyttjats,

3. Andra viktiga beslut som fattats av styrelse eller

församlingsledargruppen delges församlingen,

4. Medlemsförändringar behandlas,

5. Andra angelägenheter av vikt behandlas och

6. Ges tillfälle till att ställa övriga frågor.

11 § Beslutsbestämmelser

Vid årsmöte eller annat församlingsmöte har varje församlingsmedlem en (1)

röst. Rösträtt kan endast utövas av närvarande medlemmar. Rösträtt kan inte

överlåtas.

All röstning ska ske med acklamation eller öppen omröstning. Om någon så

begär ska sluten omröstning ske.

Som församlingens beslut gäller, där inte annat är särskilt stadgat, den

mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening

som mötets ordförande biträder. Vid sluten omröstning ska ärendet, vid lika

röstetal, avgöras genom lottning.

För beslut om förvärv eller försäljning av fast egendom fordras att minst

två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet.

12 § Styrelse

Styrelsen ska:

a) Tillsammans med församlingsledargruppen bära det praktiska

ansvaret för församlingen,

b) Förbereda ärenden som ska föreläggas församlingen och
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c) Juridiskt företräda församlingen, förvalta och vårda dess egendom,

vaka över att äganderätten är lagligen tryggad, handha församlingens

ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper samt årligen till

församlingen överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelse.

I styrelsen ska församlingens föreståndare ingå. Ytterligare minst en

församlingsledare bör ingå i styrelsen.

Räkenskaperna ska avslutas per kalenderår.

Räkenskaperna ska senast två veckor före årsmötet tillsammans med

förvaltningsberättelsen överlämnas för revision till församlingens

revisorer.

Styrelsen ska sammanträda minst 8 gånger per år på kallelse av ordföranden

eller då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel av styrelsens

ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess

ledamöter är närvarande.

Om varken ordförande eller vice ordförande är närvarande vid sammanträdet

ska ledamöterna utse en ledamot som ordförande för sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om eller,

vid lika röstetal, den mening som mötesordföranden biträder.

Styrelseledamöternas mandattid ska vara två år med möjlighet till omval.

Halva antalet ledamöter ska ställas under val varje år.

Om styrelseledamot avsäger sig sitt uppdrag under innevarande mandattid

äger församlingsmötet möjlighet till fyllnadsval av ny styrelseledamot för

återstående mandattid.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

13 § Råd

I församlingen finns råd med olika ansvarsområden. Vilka råd som ska finnas

beslutas av församlingsmötet. Råd rekryterar själva rådsmedlemmar från

församlingen vilka bekräftas genom beslut vid församlingsmötet.
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14 § Församlingens firma

Församlingens firma får endast tecknas av den eller dem som årsmötet

beslutar om.

15 § Församlingens talan

Församlingens talan i angelägenheter som kommer under domstols prövning,

annan myndighets behandling eller där det är särskilt påkallat ska föras av

den som styrelsen därtill beslutar. Styrelsen ska vid nästkommande

församlingsmöte informera församlingen om denna paragraf aktualiserats.

16 § Samgående med annan församling

Om samgående med annan församling ska ske ska alla tillgångar gå över till

den nya gemensamma församlingen.

För beslut om samgående krävs att minst två tredjedelar av de röstande vid

två församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för beslutet. Mellan mötena

ska en tid av minst tre, men högst tolv, månader förflyta.

17 § Upplösning av församlingen

Upplöses församlingen ska all dess egendom med full äganderätt övergå till

det ändamål som församlingen beslutar. Därvid gäller att egendom ska

användas för kristen verksamhet.

För beslut om upplösning av församlingen krävs att minst två tredjedelar av

de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett

årsmöte, röstar för beslutet. Mellan mötena ska en tid av minst tre, men

högst tolv, månader förflyta.

18 § Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar ska lämnas till styrelsen minst två

månader före årsmötet. Styrelsen ska med eget utlåtande överlämna förslaget

till församlingen.
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För ändring av dessa stadgar krävs att minst två tredjedelar av de röstande

vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar

för ändring. Mellan mötena ska en tid av minst en månad förflyta.

Revisionshistorik:

Totalrevision genom arbete under åren 2019 - 2022. Antagna genom beslut vid

församlingsmötet 2022-02-15 och vid årsmötet 2022-03-19.
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