
Stadgar för Kristofferuskyrkan Järna, Kristensamfundet 

1. Namn  
Föreningens namn är Kristofferuskyrkan Järna, Kristensamfundet  

2. Säte 
Föreningens säte är Södertälje kommun. 

3. Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

4. Ändamål 
Föreningens ändamål är att möjliggöra Kristensamfundets religiösa, sociala och själavårdande 
verksamhet genom att anställa präster samt tillhandahålla lokaler och arbetsmaterial. I 
verksamheten ingår att anordna gudstjänster, tjäna kristendomens aktualitet genom de sju 
sakramenten och förkunna evangeliet. 
Föreningen har sin värdegrund i Kristensamfundet - rörelse för religiös förnyelse, som är en 
del av det internationella Kristensamfundet, grundat i september 1922 i Dornach, Schweiz. 

5. Medlemskap 
Medlem i föreningen kan var och en bli, som ser något berättigat i föreningens ändamål och 
vill stödja detta. Ansökan om medlemskap lämnas skriftligen till styrelsen, som bekräftar 
medlemskap. 

6. Medlemsavgift 
Kristensamfundet lever av gåvor och medlemsavgifter. Medlem i föreningen betalar en årlig 
avgift som beslutas av årsmötet. Styrelsen kan i särskilda fall besluta om nedsatt avgift. 

7. Föreningsmöten 
Styrelsen kallar till föreningsmöten varav ett ska vara årsmöte.  
Föreningsmöten och årsmötet är föreningens högst beslutande organ och delegerar under 
verksamhetsåret löpande beslut till styrelsen.  Föreningsmötens och årsmötets beslut tas med 
enkel majoritet.  

8. Årsmöte 
Föreningens årsmöte ska hållas före maj månads utgång. Kallelse med dagordning, inkomna 
motioner, styrelsens förslag och valberedningens förslag till styrelseledamöter ska vara 
medlemmarna till handa senast fyra veckor före årsmötet. 
På årsmötet ska följande punkter behandlas: 
- Mötets stadgeenliga utlysning. 
- Fastställande av dagordning  
- Fastställande av röstlängd 
- Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare. 
- Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. 
- Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 



- Val av styrelse. 
- Val av revisor och revisorssuppleant. 
- Val av valberedning. 
- Behandling av inkomna motioner samt förslag från styrelsen. 

9. Valberedning 
Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av två till tre ledamöter, som väljs för ett år i 
taget och kan omväljas högst fem gånger. Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå 
ledamöter till styrelse, revisor, revisorssuppleant och valberedning. Förslag på 
styrelsemedlemmar lämnas till valberedningen. 

10. Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem till nio ledamöter. I styrelsen ska ingå församlingens anställda 
präster och ytterligare minst tre valda ledamöter, som ska vara medlemmar i föreningen; valda 
ledamöter ska vara i majoritet. Styrelsen utser inom sig ordförande, som ej bör vara präst, 
sekreterare och kassör. 
Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens ekonomi och tillgångar, anordna 
föreningsmöten och uppdatera medlemsregistret. Protokoll ska föras vid styrelsemöten. 
Styrelsen är arbetsgivaransvarig för prästerna och tillämpar de internationella 
arbetsriktlinjerna för präster i Kristensamfundet. Styrelsen är beslutsmässig om fler än halva 
antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen beslut tas med enkel majoritet, ordförande har 
utslagsröst. Styrelsen eftersträvar enhälliga beslut.  

11. Ändring av stadgar 
Ändringar av stadgar kan beslutas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska 
vara årsmöte. 
Ändring av ändamålsparagrafen kan endast beslutas vid två på varandra följande årsmöten. 

12. Utträde och uteslutning 
Medlem som vill utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen. 
Medlem, som motverkar föreningens ändamål eller stadgar, kan fråntas sitt medlemskap 
genom beslut i styrelsen. 

13. Upplösning 
Föreningens upplösning beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
föreningsmöten varav ett ska vara årsmöte. Frågan om disposition av eventuella tillgångar ska 
tas upp i kallelsen till mötet. Om ingenting annat beslutas tillfaller tillgångarna i första hand 
Kristensamfundets verksamheter i Sverige, i andra hand Kristensamfundets internationella 
organ. 

Beslut om att anta stadgeändringar togs vid ett extra föreningsmöte 28/8-2021  


