
Pingstförsamlingen	  Västerås	  
Organisationsnummer:	  878000-‐0413	  
	  

Stadgar	  för	  Pingstförsamlingen	  i	  Västerås	  
	  
§1	   Namn	  och	  säte	  
Församlingens	  namn	  är	  Pingstförsamlingen	  i	  Västerås.	  Församlingens	  juridiska	  form	  är	  ideell	  förening.	  
Församlingens	  och	  dess	  styrelses	  säte	  är	  i	  Västerås.	  
	  
§2	   Ändamål	  
Pingstförsamlingens	  ändamål	  är	  att	  vända	  sig:	  
Uppåt	  i	  tjänst	  för	  Gud,	  utåt	  genom	  att	  förkunna	  evangeliet	  om	  Jesus	  Kristus	  och	  inåt	  genom	  att	  dela	  
gemenskap	  i	  församlingen	  med	  Andens	  hjälp	  på	  biblisk	  grund.	  
	  
Församlingens	  juridiska	  status,	  dess	  organisation,	  ekonomi	  och	  verksamhet	  ska	  ge	  stöd	  till	  församlingens	  
ändamål.	  	  
	  
§3	   Organisation	  
Församlingens	  verksamhet	  leds	  av	  dess	  föreståndare	  och	  styrelse	  vilka	  utgör	  församlingsledningen	  enligt	  
bibliskt	  mönster	  om	  tjänande,	  omsorg	  och	  ledarskap.	  	  Det	  åligger	  församlingsledningen	  att	  vaka	  över	  
församlingens	  teologi	  och	  praxis,	  att	  ansvara	  för	  församlingens	  ledarfunktioner	  och	  dess	  verksamhet.	  
Styrelsens	  ordförande	  alternativt	  föreståndaren	  är	  församlingens	  talesperson.	  
	  
§4	   Medlemskap	  
Medlemsansökan	  lämnas	  till	  föreståndaren	  vilken	  ansvarar	  för	  medlemsförteckningen.	  Medlem	  kan	  den	  
bli	  som	  vill	  ansluta	  sig	  till	  församlingens	  gemenskap	  och	  verka	  för	  dess	  tro	  och	  ändamål,	  samt	  har	  låtit	  
döpa	  sig	  genom	  troendedop.	  Medlemskap	  i	  församlingen	  hanteras	  av	  styrelsen	  och	  förankras	  i	  
församlingsmöte.	  Alla	  församlingens	  tillhörigheter	  tillhör	  församlingen	  som	  sådan,	  ingen	  medlem	  kan	  
göra	  personliga	  anspråk	  på	  församlingens	  egendom.	  	  Medlemsavgifter	  förekommer	  inte	  i	  församlingen.	  
Församlingens	  ekonomi	  bygger	  på	  medlemmarnas	  frivilliga	  ansvarstagande.	  	  
Medlemskap	  i	  församlingen	  upphör	  om:	  1/	  Medlem	  själv	  begär	  utträde.	  2/	  Medlem	  aktivt	  motverkar	  
församlingens	  tro	  och	  ändamål.	  
	  
§5	   Verksamhetsår	  
Verksamhetsår	  är	  lika	  med	  kalenderår.	  	  
	  
§6	   Årsmöte/Församlingsmöte	  
Årsmöte	  ska	  hållas	  varje	  år	  före	  mars	  månads	  utgång.	  Årsmöte	  annonseras	  via	  församlingens	  
informationskanaler	  senast	  två	  veckor	  före	  årsmötet.	  Därutöver	  kallar	  styrelsen	  till	  församlingsmöten	  
under	  året	  där	  också	  möjlighet	  att	  väcka	  frågor	  finns	  genom	  att	  skriftligen	  skicka	  in	  dessa	  till	  styrelsen	  
senast	  två	  veckor	  i	  förväg.	  Kommande	  års	  plan	  och	  budget	  ska	  fastställas	  i	  församlingsmöte.	  Extra	  
årsmöte	  hålls	  om	  styrelsen	  eller	  minst	  25	  %	  av	  medlemsantalet	  så	  kräver.	  Styrelsen	  ansvarar	  för	  ledning	  
av	  församlings-‐	  och	  årsmöten.	  	  
Vid	  ordinarie	  årsmöte	  ska	  följande	  avhandlas:	  
1/	  Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  med	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  det	  gångna	  året.	  
2/	  Revisionsberättelse	  med	  beslut	  om	  ansvarsfrihet,	  fastställande	  av	  bokslut	  och	  beslut	  om	  ekonomisk	  
disposition.	  
3/	  Val	  av	  styrelse,	  revisorer	  och	  övriga	  ekonomiska	  funktionärer.	  



	  
§7	   Beslutsfattande	  
Styrelsen	  har	  det	  fortlöpande	  uppdraget	  och	  ansvaret	  att	  fatta	  beslut	  å	  församlingens	  vägnar.	  Vid	  
församlings-‐	  och	  årsmöten	  sker	  beslut	  genom	  röstning	  och	  enkel	  majoritet	  om	  inte	  annat	  beslutas	  i	  mötet	  
eller	  om	  beslutet	  avser	  de	  frågor	  som	  anges	  i	  §9,	  §10	  och	  §11.	  Varje	  närvarande	  medlem	  har	  en	  röst.	  
Styrelsen	  kan	  inte	  besluta	  om	  köp	  eller	  försäljning	  av	  fast	  egendom,	  upptagande	  av	  lån,	  anställande	  av	  
föreståndare	  utan	  församlingens	  beslut,	  ej	  heller	  rösta	  i	  fråga	  om	  egen	  ansvarsfrihet.	  	  
	  
§8	   Styrelsen	  
Styrelsen	  väljs	  av	  årsmötet	  eller	  vid	  extra	  årsmöte	  och	  ska	  utgöras	  av	  minst	  sju	  medlemmar.	  Styrelsen	  
utser	  inom	  sig	  ordförande	  (i	  första	  hand	  församlingens	  föreståndare),	  vice	  ordförande,	  sekreterare,	  samt	  
vilka	  som	  tecknar	  församlingens	  namn.	  Styrelsen	  är	  beslutsmässig	  när	  minst	  halva	  antalet	  ledamöter	  är	  
närvarande	  och	  vid	  lika	  röstetal	  gäller	  den	  mening	  ordföranden	  företräder.	  Ekonomihanteringen	  kan	  
delegeras	  utanför	  styrelsen	  som	  dock	  alltid	  har	  det	  ekonomiska	  och	  administrativa	  ansvaret.	  
Mandatperiod	  om	  tre	  år	  tillämpas	  för	  samtliga	  styrelseledamöter	  utom	  föreståndaren,	  mandatperiod	  kan	  
dock	  upphävas	  vid	  årsmöte	  eller	  extra	  årsmöte.	  
	  
§9	   Föreståndare	  
Kallelse	  av	  föreståndare	  sker	  vid	  ordinarie	  eller	  extra	  årsmöte.	  För	  att	  beslutet	  ska	  gälla	  måste	  minst	  två	  
tredjedelar	  av	  närvarande	  medlemmar	  rösta	  för	  den	  av	  styrelsen	  föreslagne	  föreståndaren.	  Föreståndaren	  
ingår	  i	  styrelsen	  som	  ordförande	  eller	  ledamot.	  	  
	  
§10	   Stadgeändring	  
Stadgarna	  kan	  ändras	  om	  församlingen	  vid	  två	  församlingsmöten	  så	  beslutar	  med	  två	  tredjedels	  majoritet.	  
Mellan	  besluten	  skall	  minst	  två	  månader	  passera.	  Möte	  med	  beslut	  om	  stadgeändring	  annonseras	  via	  
församlingens	  informationskanaler	  senast	  två	  veckor	  före	  mötet.	  	  
	  
§11	   Upplösning	  
Vid	  upplösande	  av	  församlingen	  skall	  dess	  kvarlåtenskap	  tillfalla	  församlingar,	  företrädesvis	  inom	  
Pingströrelsen,	  vilka	  avser	  att	  bedriva	  evangelisk	  verksamhet	  i	  Västmanland,	  alternativt	  Pingst	  -‐	  fria	  
församlingar	  i	  samverkan.	  Beslut	  om	  upplösande	  av	  församlingen	  kan	  ske	  om	  församlingen	  vid	  två	  
församlingsmöten	  så	  beslutar	  med	  två	  tredjedels	  majoritet.	  Mellan	  besluten	  skall	  minst	  två	  månader	  
passera.	  Möte	  med	  beslut	  om	  upplösning	  annonseras	  via	  församlingens	  informationskanaler	  senast	  två	  
veckor	  före	  mötet.	  
	  
Dessa	  stadgar	  är	  antagna	  vid	  beslut	  i	  enlighet	  med	  §17	  i	  de	  tidigare	  stadgarna	  vid	  församlingsmöte	  2014-‐
01-‐19	  och	  församlingsmöte	  2014-‐03-‐24,	  att	  gälla	  från	  2014-‐03-‐24.	  
	  
För	  Pingstförsamlingen	  i	  Västerås	  2014-‐03-‐24	  
	  
	  
	  
Daniel	  Alm	   	   Wivecka	  Ljungh	   Dan	  Nilvanius	  
Föreståndare/ordförande	   Vice	  ordförande	   Vice	  ordförande	  


