
1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är S:t Johannes evangelisk-lutherska församling rf (i det följande även 
benämnd församlingen) och dess hemort är Vasa stad. 

2. Syfte och verksamhetsformer

Församlingens verksamhet är ideell. Den ansluter sig till den av Kristi kyrka tiderna igenom 
orubbligt fasthållna sanningen att hela Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord med oin-
skränkt auktoritet och till den därpå grundade evangelisk-lutherska bekännelsen. Dess syfte 
är att på denna grund förvalta ”evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbe-
te”, dvs.

• verka för att människor, både på vår ort och i hela världen, genom Guds ords predikan 
måtte omvändas och föras till tro på Kristus

• verka för medlemmarnas och andra människors uppbyggelse och bevarande i tron och 
deras stadfästande i sanningen

• förvalta dopets och nattvardens sakrament
• bekämpa allt slags otro och förnekelse.

Församlingen förverkligar sitt syfte genom att anordna gudstjänster, kurser och andra sam-
lingar, sprida information och undervisning via Internet och andra tekniska hjälpmedel samt 
i tryckt form genom böcker och skrifter.

Församlingen stöder sin verksamhet genom att ta emot donationer och testamenten samt 
med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och penninginsamlingar. För att främja sin verk-
samhet kan den även inneha fast egendom och bedriva förlagsrörelse. Församlingen kan 
idka endast sådan näring eller förvärvsverksamhet, som direkt hänför sig till det syfte som 
nämns i dessa stadgar.

 3. Medlemmar

Medlemmar i församlingen är enskilda personer som delar den trosgrundval som uttrycks i § 
2 i församlingsordningen. 

Upptagande som medlem i församlingen sker genom det heliga dopet. 

Den som redan är döpt kan antas av styrelsen på ansökan efter att vid prövning ha visat sig 
äga kunskap i trons huvudstycken och vara enig med församlingen i bekännelsen. Icke kon-
firmerade barn under 15 år upptas tillsammans med föräldrarna.

4. Utträde och uteslutning av medlem

En medlem har rätt att utträda ur församlingen genom att skriftligen anmäla detta hos för-
samlingens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid årsmöte eller extra försam-
lingsmöte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Om medlem framhärdar i falsk lära eller annan uppenbar synd, eller under en längre tid 
underlåtit att delta i församlingens verksamhet, ska styrelsen genom samtal söka föra veder-
börande till rätta. Stor hänsyn ska tas till den som är svag i tron, och församlingen ska i krist-
lig kärlek och med stort tålamod ta sig an denna. Om detta inte hjälper besluter ett enhälligt 
årsmöte eller extra församlingsmöte om uteslutning.

5. Medlemsavgift

Ingen medlemsavgift uppbärs av medlemmarna. ”Var och en må ge vad han har beslutat sig 
för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.” (2 Kor 9:7)
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6. Styrelse

Församlingen leds av en styrelse som utses av årsmötet och består av 3–7 röstberättigade 
medlemmar. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordföran-
de och tillsätter sekreterare och kassör. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då han har förhinder, på kallelse av 
vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så 
kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordfö-
randen medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rös-
terna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör lotten.

Styrelsens uppgifter, utöver de uppgifter som bestäms av lagen eller av dessa stadgar, defini-
eras i församlingsordningen.

7. Namntecknare

Församlingens namn tecknas av styrelsens ordförande och sekreterare, eller någondera till-
sammans med en annan styrelsemedlem. Styrelsen kan ge ordförande eller annan styrelse-
medlem rätt att ensam teckna församlingens namn.

8. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Församlingens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verk-
samhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlå-
tande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

9. Årsmöte

Ordinarie årsmöte sammanträder under januari-maj på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Kallelse sker minst två veckor i förväg per e-post till de medlemmar som uppgett 
e-postadress och till övriga medlemmar skriftligt. 

Röstberättigad är nattvardsberättigad medlem som fyllt 18 år. Val av styrelsens ordförande 
sker med slutna sedlar. Vid mötena följs i övrigt gängse föreningspraxis. Medlemmarna bör 
respektera den ordning som Gud genom skapelsen har insatt mellan man och kvinna, Ef 
5:22–25.

Deltagande i årsmöte kan även ske genom datakommunikation eller andra tekniska 
hjälpmedel enligt styrelsens beslut.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

• Årsmötet öppnas med bibelläsning och bön
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två protokolljusterare
• Konstateras om årsmötet har blivit stadgeenligt sammankallat
• Styrelsens och verksamhetsgranskarens berättelse över ekonomi och verksamhet och 

beslut om fastställande av bokslutet
• Val av styrelseordförande för ett år
• Val av övriga styrelsemedlemmar
• Val av en verksamhetsgranskare och en ersättare för ett år
• Frågor som förberetts av styrelsen
• Frågor som av medlem inlämnats minst två veckor i förväg för behandling av årsmötet
• Årsmötet avslutas med bön.
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10. Extra församlingsmöte

Extra församlingsmöte hålls då årsmötet eller styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då 
minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av 
styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tid-
punkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. För extra församlingsmöte gäller samma 
bestämmelser om kallelse och beslut som för årsmötet.

11. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid årsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majori-
tet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av 
stadgarna.

12. Upplösning av församlingen

Beslut om upplösning av församlingen ska fattas vid årsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) 
majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om upp-
lösning av församlingen. Beslutet ska dessutom bekräftas av ett extra församlingsmöte som 
sammankallats för detta ändamål.

Då föreningen upplöses tillfaller tillgångarna registrerad organisation som delar församling-
ens trosgrundval.

Stadgarna fastställda av Patent- och registerstyrelsen 8.9.2011.
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