
Stadgar 

§1 Namn och säte 

1.1 Föreningens namn är Vallbykyrkan. (Benämns nedan som församling.) 

1.2 Styrelsen har sitt säte i Västerås. 

§2 Syfte 

Församlingens syfte är att vara en kristen gemenskap med uppdraget att fullfölja 
missionsbefallningen (Matt 28:16-20). 

§3 Medlemskap 

3.1 Medlemsansökan lämnas till föreståndaren, hanteras av församlingsrådet, förankras i    
  församlingsmöte och verkställs av styrelsen. 

3.2 Medlem kan den bli som tror och är döpt och vill ansluta sig till församlingens gemenskap 
  och verka för dess tro och ändamål som anges i §2 och i församlingsordningen. 

3.3 Styrelsen ansvarar för medlemsförteckningen. 

3.4 Medlemsavgifter förekommer inte i församlingen. Församlingens ekonomi bygger på   
  medlemmarnas frivilliga ansvarstagande. 

3.5 Medlemskap i församlingen upphör om:  
a. medlem själv begär utträde.  
b. medlem aktivt motverkar församlingens tro och ändamål. Ärendet hanteras på 

motsvarande sätt som § 3.1.  

3.6 En medlem som låtit två år gå utan att ha närvarat på församlings- eller årsmöten ska    
  tillfrågas om han/hon önskar fortsatt medlemskap. 

§4 Församlingsordning 

4.1 Församlingsordningen består av: 
a. församlingens lärosatser. 
b. en utförlig beskrivning av församlingens uppgift, inriktning och liv utifrån §2. 
c. en arbetsbeskrivning för församlingsledningens olika funktioner. 
d. församlingens policy och praxis. 

4.2 Senast antagna församlingsordning gäller tillsammans med församlingens stadgar. 

§5 Organisation  

5.1 Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ. 

5.2  Styrelsen är ytterst ansvarig för församlingens verksamhet. 

5.3 Församlingsverksamheten leds av föreståndaren. 

5.4  Styrelse, föreståndare och ett församlingsråd utgör, med sina olika funktioner,     
  församlingsledning. 



§6 Föreståndare 

6.1 Kallelse av föreståndare sker vid ordinarie eller extra årsmöte. För att kunna fatta beslut   
  för den av styrelsen föreslagne föreståndaren krävs en närvaro av minst hälften av    
  församlingens medlemmar. Beslut fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna    
  rösterna.  

6.2  Föreståndaren är huvudpastor och tillika arbetsledare för pastorer, församlingsråd och   
  personal. 

6.3 Föreståndaren är ansvarig för det operativa arbetet i församlingen och för församlingens   
  liv och utveckling.  

6.4  Föreståndaren är ständig ledamot i styrelsen. 

§7 Pastor 

7.1  Kallelse av pastor sker vid ordinarie eller extra årsmöte. Beslut fattas med två tredjedels   
  majoritet av de avgivna rösterna. 

7.2 En pastor har ansvar för församlingens liv i dess strävan att uppnå det syfte som anges i   
  §2 och i församlingsordningen. 

7.3  Församlingens pastorer är en del av församlingsrådet. 

§8 Församlingsrådet 

8.1  Församlingsrådet består av pastorer och medlemmar som tillsammans utgör     
  det operativa ledarskapet i församlingen. 

8.2 Det är föreståndarens ansvar att tillsätta ett församlingsråd i enlighet med      
  församlingsordningen.  

§9 Styrelse 

9.1  Samtliga styrelseledamöter väljs på en tid av två år utom föreståndaren. 

9.2 Ledamot kan den bli som uppfyller de kriterier som framgår av församlingsordningen. 

9.3  En ledamots mandatperiod kan upphävas av de skäl som framgår av        
  församlingsordningen.  

9.4  Styrelsen ska utgöras av fem till sju ledamöter varav hälften, eller så nära hälften som    
  möjligt (föreståndaren borträknad), väljs varje år av årsmötet.  

9.5  Styrelsen utser inom sig ordförande, vice föreståndare, sekreterare, kassör, samt vilka som  
  är firmatecknare. 

9.6 Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande och vid lika   
  röstetal gäller den mening ordföranden företräder.  

9.7  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då en majoritet av styrelsens    
  ledamöter så kräver, dock minst en gång per kvartal. 

9.8  Föreståndaren är juridiskt underställd styrelsen, och kan inte väljas till ordförande.  

9.9  Styrelsens uppgift är att:  
a. försäkra sig om att församlingen följer sitt syfte och uppdrag såsom det anges i §2 och 

i församlingsordningen. 
b. ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning. 
c. ansvara för att lagar och förordningar efterlevs. 
d. anställa personal. 
e. ha arbetsgivaransvar för församlingens anställda. 
f. förbereda årsmöten. 
g. verkställa årsmötets beslut. 



§10 Årsmöte 

10.1 Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ. 

10.2 Årsmötet ska hållas en gång varje år före mars månads utgång. 

10.3 Styrelsen kallar till årsmöte via församlingens ordinarie informationskanaler senast sex   
  veckor före utsatt tid. 

10.4 Möjlighet att väcka frågor och lämna förslag sker skriftligen till styrelsen senast fyra veckor 
  innan årsmötet. 

10.5 Årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmar senast en vecka före årsmötet. 

10.6 Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner anledning därtill. 

10.7 Vid ordinarie årsmöte ska följande avhandlas: 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse  

för det gångna året. 
b. Revisorernas berättelse med beslut om ansvarsfrihet. 
c. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
d. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
e. Val av styrelse och revisorer. 
f. Val av valberedning, som består av två-tre personer. 

§11 Församlingsmöten 

11.1 Församlingsmöten är rådgivande och är för medlemmar ett forum för information och   
  samtal om församlingens olika verksamheter. 

11.2 Församlingsmöten ska hållas minst två gånger under året. 

11.3 Församlingsrådet är sammankallande. 

11.4 Församlingsmöte kan ersättas av extra årsmöte. 

§12 Beslutsfattande 

12.1 Vid årsmöten sker beslut genom röstning och enkel majoritet såvida inte beslutet avser   
  de frågor som anges i §6.1, §7.1, §13 och §14  

12.2 Närvarande medlemmar som fyllt 16 år har rösträtt.  

12.3 Styrelsen får inte utan församlingens medgivande i varje särskilt fall förvärva eller sälja fast 
  egendom eller tomträtt eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar utöver   
  löpande förvaltning.  

12.4 Styrelsen får ej rösta om ansvarsfrihet.  

§13 Ändring av stadgar och församlingsordning 

Stadgar och församlingsordning kan ändras om församlingen vid två årsmöten så beslutar med 
två tredjedels majoritet. Perioden mellan dessa två årsmöten ska vara minst två månader. 

§14 Upplösning 

14.1 Vid upplösande av församlingen ska eventuella tillgångar tillfalla annan kristen verksamhet 
  i Västerås, som styrelsen väljer. 

14.2 Beslut om upplösande av församlingen kan ske om församlingen vid två årsmöten så    
  beslutar med två tredjedels majoritet. Perioden mellan dessa två årsmöten ska vara minst   
  tre månader. 

14.3 Frågan om upplösning ska annonseras via församlingens ordinarie informationskanaler   
  senast sex veckor före utsatt tid. 
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