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inledning

Syftet med denna skrift är att försöka beskriva det 
väsentliga i vår församlings tro och liv. Som Jesu 
lärjungar med ett missionsuppdrag, och under bön 
och tillbedjan, reflekterar vi ständigt över vår tro och 
vårt liv. Skriften är formulerad för ett folk på väg.



Församlingens

vision
en församling som
växer i kärlek till gud,
varandra och världen.
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Fadern

sonenden helige ande

ande

Kroppsjäl

Utåt

inåt

Uppåt

tro

Kärlekhopp

1. vi tror på en treenig gUd
 fadern, Sonen och anden. 
 Vi tror att församlingen ytterst är Guds.

2. vi tror att männisKan är
 en treenighet
 ande, själ och kropp. 
 Vi vill verka för att betjäna alla tre dimensionerna. 
 I församlingen förenas det gudomliga och 
 det mänskliga.

3. vi tror att Församlingens 
 grUndläggande Uppdrag är treFaldigt
 uppåt mot Gud, inåt mot varandra, utåt mot 
 världen. Vi vill växa i alla dessa dimensioner. 

4. vi tror att Församlingen sKall
 KännetecKnas av tre viKtiga    
 värderingar
 Varmt, äkta, relevant.
 Vi vill att människors möte med vår församling känne- 
 tecknas av värme, äkthet och relevans.

5. vi tror att atmosFären i Församlingen 
 sKa präglas av en starK treenighet
 Tro, hopp och kärlek – störst bland dem är kärleken.

vision

varmt

relevantäkta



 förSamlInGSOrdnInG   |   KUnGSPOrTSKYrKan, HUSKVarna6

Vi är en kristen församling som bekänner vår tro till Jesus Kristus som frälsare och Herre. Vi är 
en del av den världsvida kyrkan och bekänner en enda Gud – fadern, Sonen och den heliga an-
den. Vår tro är grundad i Guds Ord, Bibeln, och är sammanfattad i den apostoliska och nicen-
ska trosbekännelsen. (Se sid. 7) Vi tillhör den baptistiska grenen av kyrkan med dess betoning 
på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut om dop. Vi vill verka för kristen 
enhet och värdesätter erfarenhetsutbyte med andra kyrkor. Smyrnaförsamlingen i Huskvarna 
bildades den 22 januari 1956. Vid församlingens årsmöte den 4 mars 2006 bytte försam-
lingen namn till Kungsportskyrkan. Vi samarbetar med trossamfundet Evangeliska frikyrkan.

Vår tro är grundad i Bibeln. Vi tror att den är skriven av människor och att dessa människor 
var inspirerade av Gud. Jesus själv har bekräftat Bibelns auktoritet. Tro på Bibeln är därför ett 
tecken på lydnad mot Kristus själv. Bibeln är vårt enda, ofelbara rättesnöre för tro och liv. Vi 
tror att Gud, genom Bibeln, talar till människor i alla tider. församlingens kallelse är att i varje 
tid försöka förstå, förkunna och förkroppsliga Bibelns eviga budskap. för detta uppdrag är vi 
fullständigt beroende av den helige andes hjälp. 

2 Tim 3:14-17, 2 Petr. 1:19-21, Ps. 119:105, Matt. 4:4, Matt. 7:24-27

identitet

BiBeln
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apostolisKa trosBeKännelsen

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, 
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa
genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria, 
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket, 
uppstod från de döda
på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige
Faderns, högra sida
och skall komma därifrån 
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, 
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, 
kroppens uppståndelse 
och det eviga livet.

Amen.

nicensKa trosBeKännelsen

Vi tror på en enda Gud, 
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, 
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre,
Jesus Kristus,
Guds ende Son, 
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken
allt blev till;
som för oss människor och vår
frälsning steg ner från himlen, 
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden
och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull
under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes, 
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda, 
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden, 
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern, 
som tillbeds och äras
med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på
de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

Amen.



äKta tro
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vi tror på Jesus Kristus och vill vara hans lärjungar 9, 11, 13 15

tro
Vi tror på Jesus från nasaret, den utlovade messias, som i ord och handling förkunnade de 
goda nyheterna, evangeliet, att Guds rike är nära. Vi tror att Jesus Kristus är både Gud och 
människa, att han dog för våra synder och återskapade gemenskapen mellan Gud och män-
niskan. Hans uppståndelse från döden ger oss hopp om ett evigt liv och om en värld i för-
soning. Endast genom tron på honom, kan vi av nåd, få förlåtelse för våra synder, gemenskap 
med Gud och ett evigt liv. Vare sig omvändelsen sker vid ett visst tillfälle, eller har vuxit fram 
under en längre tid, är det kristna livet i sin helhet en ”vandring i tro”, där Jesus Kristus är 
Herre och frälsare. 

Joh. 1:1-18, Joh. 3;16, 1 Kor. 15:1-28, Fil. 2:5-11, 1 Joh. 5:11-13

lärjungaskap
Jesu liv och undervisning, hans död och uppståndelse, är vägledande för hela livet och för hela 
världen. Precis som Jesus kallade sina första lärjungar, så kallar han också oss till att följa 
honom där vi är. Ingen är färdig, vi är alla på väg. Personligt och gemensamt vill vi låta hela 
vårt liv, vår tro och etik, formas av Jesu ord och handlingar. Vårt lärjungaskap får därför alltid 
påtagliga konsekvenser.  

Matt. 4:18-22, Luk. 19:1-10, Joh. 8:31, Matt. 28:18-20 

äkthet
I vår församling vill vi värdera äkthet högt. Vi vill att tron ska vara förankrad i våra hjärtan och 
inte upplevas som en from mask, ett präktigt utanpåverk eller bara som en hög yttre bekän-
nelse. Till församlingen är man välkommen i sin svaghet, brist och ofullkomlighet och tillsam-
mans vill vi stödja varandra och arbeta på vår frälsning.

Ps. 51:8, Matt. 6:5, Matt. 23:25-28, 1 Tess. 5:14, Fil. 2:12-13

inriKtning – äKta tro



äKta tro

varma relationer

relevant vittnande

hängivet tJänande

varma
relationer
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Vi vill att Guds kärlek ska genomsyra våra relationer

Kärlek
Kristen tro uttrycks i relation till Gud och till varandra. Vi gör oss tillgängliga för Guds kärlek, 
besvarar den och ger den vidare till andra. men det börjar alltid med Gud, med den kärlek som 
alltid älskar först – tydligast uttryckt i Jesu död på korset till liv och försoning för alla män- 
niskor. att låta Guds varma kärlek genomsyra alla relationer betyder att vi aktivt söker den 
andres bästa och att vi likt Gud älskar fritt, spontant, oförtjänt och trofast.  

Rom. 5:8, Mark. 12:28-31, Joh. 13:34-35, 1 Joh. 4:7-21, 1 Kor. 13:13 

gemenskap
församlingen handlar inte i första hand om verksamhet, utan om relationer. Vi är överlåtna 
till gemenskap med varandra och till att söka bevara vår enhet. det uttrycker vi genom att 
regelbundet mötas till gudstjänstfirande och i hemgrupper som fördjupar gemenskapen. Hem-
gruppen är en praktisk form för omsorg, delat liv, uppmuntran och växande i lärjungaskap. I 
vår gemenskap är Jesus närvarande i vår mitt, genom den heliga anden. 

Apg. 2:41-47, Ef. 4:3, Matt. 18:20

omsorg
Kärlek och gemenskap måste få ta sig konkreta uttryck i praktisk omsorg och hjälp och får 
inte bara vara vackra ord. den kristna tron innebär en kallelse till diakoni – att vara i utgivande 
tjänst för andra, att bära varandras bördor och att praktiskt hjälpa varandra. Vi vill att det ska 
få känneteckna vår församling och tror också att det är en förutsättning för att vår tro ska bli 
trovärdig och attraktiv för dem som ännu inte känner Jesus. 

Joh. 13:1-17, Gal. 6:2, 1 Kor.21-26

inriKtning – varma relationer



äKta tro

varma relationer

relevant vittnande

hängivet tJänande

relevant
vittnande
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Vi vill vittna om Jesus för våra medmänniskor

mission 
Vi behöver ständigt påminnas om att församlingen inte är till för sig själv. Som lärjungar till 
Jesus är vi kallade att vittna om Jesus för våra medmänniskor. det är ett globalt uppdrag som 
berör både dem som finns i vår närhet och dem som lever i andra länder. Genom ord och hand-
ling, genom evangelisation och socialt ansvarstagande, vill vi peka på Jesus. det vill vi göra på 
ett sätt som är relevant för vår tid och för de människor som vi vill nå. Eftersom vi är kallade 
till att följa i Jesus fotspår så uppmuntrar vi till att bygga relationer till människor som ännu 
inte bekänner sin tro på Jesus. 

Matt. 28:18-20, Rom. 1:16, 1 Kor. 9:19-22, 2 Kor. 5:14-21, 1 Petr. 3:15

andens kraft
anden är Hjälparen som ger oss kraft i vittnandet. Guds ande ges som en gåva till alla som 
tror på, och tar emot, Jesus Kristus som frälsare och Herre. Vi fördjupar det andliga livet när vi 
låter oss uppfyllas av den heliga anden, när vi lyssnar till, urskiljer och följer andens ingivelser. 
anden är Guds närvaro som utrustar oss med kraft och öppnar upp för ett övernaturligt liv. 
när vi lever i gemenskap med anden kommer andens frukter att mogna fram i våra liv; kärlek, 
glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. dessa 
frukter gör tron attraktiv. andlighet och karaktär hör ihop. 

Apg. 1:8, Sak. 4:6, Rom. 8:9, Ef. 5:18, Gal. 5:22-23

guds rike
Vi tror att det kommer en dag när Jesus återvänder, när hela skapelsen befrias från ondska och 
Guds rike slutgiltigt upprättas. Vi längtar efter den framtid när Guds rike ska genomsyra allt. 
men denna framtid försöker vi också att leva ut redan här och nu. Vi ber och verkar för att Guds 
vilja ska ske på jorden som den sker i himlen. Vi vill söka vår bygds bästa och vara till välsig-
nelse för andra. Vi vill verka för Guds folks enhet och vi vill samverka med alla goda krafter.  

Joh. 14:1-3, Rom 8:19-25, Upp. 21:1-8, Matt. 6:9-15, Jer. 29:7

inriKtning – relevant vittnande



äKta tro

varma relationer

relevant vittnande

hängivet tJänande

hängivet
tJänande
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Vi vill tjäna Herren, och varandra, med glädje

gåvor 
Som församling är vi Kristi kropp, där varje medlem har en särskild uppgift som betjänar hel-
heten. Vi vill uppmuntra alla att söka efter de uppgifter som stämmer med personliga förmågor 
och med de nådegåvor som anden ger till var och en som tror. anden kan förstärka personliga 
förmågor och den kan ge nya gåvor med syfte att bygga upp församlingen och utrusta för 
tjänst. med glädje vill vi ställa våra gåvor till Guds tjänst och vara villiga att betjäna varandra. 
Tillsammans kan vi uträtta så mycket.

Rom. 12:4-8, 1 Kor. 12:4-11, Ef. 4:7-16

givande
Våra ekonomiska resurser är också en gåva. med gåvan följer ett ansvar att förvalta och fördela 
som anden leder. Var och en skall ge efter sin förmåga och med glädje. att ge en tiondel av sin 
inkomst är en god andlig övning och en tradition som följt Guds folk och som vi tror att Gud 
välsignar. Tiondet påminner oss om att allt egentligen är Guds. det är en insikt som motiverar 
att dela med sig frikostigt och ibland ge över sin förmåga.  

2 Kor. 9:6-8, Mal. 3:10, 2 Kor. 8:1-8

Bön
Bön är en tjänst som varje kristen är kallad till. Gud har knutit stora löften till bönen och vår 
övertygelse är att utan bön så blir allt vårt arbete ineffektivt och verkningslöst. Personligt och 
tillsammans vill vi i uthållig bön uttrycka vårt beroende av Gud, vår tro på Gud och förvänta oss 
att han ska verka och göra långt mer än vi kan be eller tänka. 

Matt. 7:7-11, Apg. 2:42, 1 Tess. 5:17, Jer. 33:3, Ef. 3:20

inriKtning – hängivet tJänande
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Gudstjänsten är navet i vårt församlingsliv och innebär ett möte mellan Gud och människor. 
när vi firar gudstjänst är alla deltagare och medskapare, till Guds ära och människors upp-
byggelse. förkunnelsen, lovsången och bönen/förbönen är de grundstenar av vilka vi bygger 
våra gudstjänster. Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla. därför är det vår strävan 
att vara begripliga också för dem som inte är kyrkvana. 

Apg. 2:42, 1 Kor. 14:26, Hebr. 10:25

dop
dopet i den treenige Gudens namn är en gåva. det är vårt vittnesbörd om tro och ett sätt att 
synliggöra frälsningen. när människan sänks ner i dopgraven och sedan reses upp illustreras 
vad som sker i frälsningen. Vi begraver den gamla människan och uppstår för att leva ett nytt 
liv i Jesu gemenskap. men dopet är inte bara en symbolisk handling utan även ett tillfälle där 
Gud handlar. I nya Testamentet beskrivs dopet som ett dop till, och in i, Kristus. Vår försam-
ling tillämpar troendedop och det sker genom nedsänkning efter personlig bekännelse om tro 
på Jesus Kristus. Vi uppfattar Bibeln så, att en människa först ska komma till en personlig tro, 
och därefter, som en bekännelse av denna tro, låta döpa sig. Vi praktiserar endast troendedop, 
predikar det frimodigt, och ser det som en stor välsignelse. dopet in i Kristus är också ett dop 
till gemenskap med alla dem som tillhör Kristus. det ger ett nytt sammanhang och är en början 
på ett liv i Jesu efterföljelse. 

Matt. 3:13-17, 28:19, Apg. 2:37-41, Rom. 6:3-11

nattvard – herrens måltid
Vi har fått Herrens måltid som en gåva med rik och mångfaldig innebörd. det är en helig 
handling instiftad av Jesus Kristus. måltiden följer Jesu eget handlande i instiftelseberättelsen; 
han tog, han tackade, han bröt och han gav. I brödet och vinet blir mötet med Jesus tydligt. I 
måltiden speglas också en gemenskap som överskrider alla gränser mellan människor. I mål-
tiden påminner vi oss Kristi fullbordade försoningsverk. Vi bekänner vår synd och skuld och 
tar emot hans förlåtelse. när brödet och vinet delas finns också Kristus närvarande genom den 
heliga anden. Brödet och vinet gestaltar den generositet som kännetecknar både skapelse och 
frälsning. måltiden genomsyras därför av tacksamhet och lovprisning. Vi är ett folk på väg och 
måltiden är en rastplats som stärker vissheten om att Jesus vandrar vid vår sida och leder oss 
till den framtid som Gud har berett för oss. Vi praktiserar ett öppet nattvardsbord. det innebär 
att alla som vill ha med Jesus att göra inbjuds till Herrens måltid.

Matt. 26:26-29, 1 Kor. 11:17-34, 1 Kor. 10:16-17

gUdstJänst
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Barnvälsignelse
Vi tror att alla barn tillhör Guds rike och att ingen särskild akt är nödvändig för att upprätta  
detta förhållande. men liksom Jesus en gång tog upp barnen i sin famn och välsignade dem, 
vill vi också i vår församling ge möjlighet för föräldrar att bära fram sina barn i en välsignelse-
akt. Barnvälsignelsen är en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess 
föräldrar och syskon. den uttrycker även vår vilja att ta emot barnet i vår gemenskap och att 
tillsammans med föräldrarna leda det fram till en personlig, medveten tro och andlig mognad. 
när barnet blir äldre önskar vi att det själv ska ta ställning till att bli döpt och medlem i för-
samlingen.

mark. 10:13-16, matt. 18:1-7,10, Ps. 127:3

vigsel 
Vi bekänner äktenskapet som den samlevnadsform som är enligt Guds ordning. Vi gör det i 
övertygelsen att det är en styrka för mannen, kvinnan och barnen, liksom för samhället i dess 
helhet, att ett förhållande gestaltas som ett offentligt förbund. Äktenskapet har sin grund i  
skapelsen. Gud skapade människan till man och kvinna. Guds utgivande kärlek är en förebild 
för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens ram är den livslånga troheten i ett äktenskap mel-
lan en man och en kvinna. församlingens pastorer förrättar vigsel mellan man och kvinna. 

1 mos. 1:26-28, 2:18-25, matt. 19:1-9, Hebr. 13:4

Begravning
I vår församling ryms hela livet. Hit hör även döden. Som församling vill vi finnas närvarande 
genom gudstjänst, gemenskap och genom den praktiska omsorg som behövs. Vid begravnings-
gudstjänsten tar vi och de anhöriga avsked av den döde och överlämnar kroppen till gravens 
vila. I högtiden finns rum för sorg och saknad men den domineras av det kristna framtids-
hoppet och tacksamhet och glädje över vad livet gav.

Joh. 11:25-26, 1 Tess. 4:13-14, fil. 3:20-21, rom. 8:11 
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församlingens organisation regleras av dess stadgar. där framgår att årsmötet och försam-
lingsmötet är vårt högsta beslutande organ. Årsmötet väljer en församlingsledning, inklude-
rande ordförande, med huvudansvar för ekonomi, personal, fastigheter och för att verkställa 
församlingens beslut. de bär också huvudansvaret för församlingens andliga ledning, vård och 
utveckling. församlingsledningens arbete leds av ordförande och församlingsföreståndare. Till 
ledarfunktioner kan väljas den som har församlingens förtroende. 

medlemskap
Kungsportskyrkan är en lokal manifestation av Kristi kropp. Var och en som tillhör Kristus 
Jesus tillhör också var och en som tillhör Kristus Jesus. Ingen är kristen på egen hand och 
privatreligiositet är något främmande för nya Testamentets författare. därför rekommenderar 
vi varje människa som bekänner sin tro på Jesus att överlåta sig till medlemskap i en lokal 
församling. församlingen är en gåva till varje medlem, liksom varje medlem med sina gåvor 
och sin kallelse är en gåva till församlingen. Vi är medvetna om att ingen medlem är fullkomlig, 
att vi alla är på väg och att vi alla är i behov av Guds nåd. Samtidigt uttrycker medlemskap 
en strävan att stödja varandra längs vägen och en vilja att arbeta tillsammans på vår frälsning. 
med medlemskap följer också delat ansvar för församlingens verksamhet och ekonomi. Som 
medlem tar församlingen emot den som bekänner sin tro på Jesus Kristus som frälsare och 
Herre, är villig att dela församlingens liv och värderingar och verka för församlingens vision. 
Efter närvaro på en informationssamling om Kungsportskyrkan och efter samtal med försam-
lingsledare fattas beslut om medlemskap varefter välkomnande vanligen sker i en gudstjänst. 
medlemskap kan upphöra genom flyttningsbetyg till annan församling, genom begäran om 
utträde ur församlingen eller genom uteslutning. församlingsledningen beslutar i medlem-
skapsärenden.

Matt. 16:16-18, Ef. 1:20-23, Apg. 2:41-42, Rom. 10:9-10

till särskild tjänst
Gud kallar kvinnor och män till att tjäna församlingen på ett särskilt sätt såsom pastorer, 
församlingsledare och missionärer. dessa avskiljs offentligt för sina uppgifter genom bön och 
handpåläggning. förutsättning för särskild tjänst är förtroende och medlemskap i församling-
en. för alla i särskild tjänst finns en etisk tystnadsplikt. församlingens pastorer har en absolut 
tystnadsrätt vilket gör att en pastor inte får höras som vittne om något han eller hon har tagit 
emot under bikt eller enskild själavård. 

Ef. 4:11-12, Apg. 6:6, 13:1-3, 20:28

organisation
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Vi är ett folk på väg och vår församlingsordning kan förändras. Ändringar i församlingsordning-
en sker enligt samma regler som för stadgeändring. Ett beslut om förändring skall förberedas 
genom samtal i församlingen. för ändring av församlingsordningen fordras att två tredjedelar 
av antalet avgivna röster i årsmötet biträder förslaget. 

ändring av Församlingsordning
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§ 1. namn
församlingens namn är Kungsportskyrkan med säte i Huskvarna, Jönköpings kommun. 
församlingen är i förhållande till andra församlingar och organisationer helt självständig men 
samarbetar med Evangeliska frikyrkan.

§ 2. Uppgift
församlingens uppgift är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra evangeliet om 
Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i världen.

§ 3. medlemskap
medlem i församlingen kan den vara som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre och 
frälsare och är villig att dela församlingens liv och värderingar och verka för församlingens 
vision. över församlingens medlemmar ska föras fortlöpande förteckning.

§ 4. andelsrätt/skyldighet
medlem äger inte på grund av sitt medlemskap i församlingen någon rätt till dess fasta eller 
lösa egendom. för församlingens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§ 5. organisation
församlingens högsta beslutande organ är årsmötet och församlingsmötet. Beredande och 
verkställande organ är församlingsledningen, vilken beslutar i löpande ärenden och tillika är 
församlingens juridiska styrelse. församlingsledningen är ansvarig inför församlingsmötet.

§ 6. årsmöte
Årsmötet hålls under årets första kvartal. Årsmötet kungörs minst tre veckor i förväg. I års-
mötet behandlas följande ärenden:

a) Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet;
b) Val av protokolljusterare tillika rösträknare;
c) fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning;
d) församlingsledningens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning;
e) revisionsberättelse;
f) fråga om ansvarsfrihet för församlingsledningen;
g) fastställande av budget för kommande verksamhetsår;
h) Val av församlingsledning inklusive församlingens och styrelsens ordförande;
i) Val av revisorer och revisorsuppleanter;
j) Val av ekonomi- och verksamhetsansvariga funktionärer;
k) Val av valberedning och sammankallande för denna;
l) Till årsmötet inkomna ärenden.
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§ 7. Församlingsmöte
församlingsmöte hålls minst 4 gånger per år, på tid som församlingsledningen bestämmer eller 
då minst en tiondel av församlingens medlemmar eller revisorerna så begär. församlingsmötet 
kungörs i församlingsutskick och/eller i offentlig söndagsgudstjänst minst sex dagar i förväg. 
I följande fall ska församlingsmötet kungöras minst 13 dagar i förväg och ärendets art anges 
i kungörelsen:
a) fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom
b) anställningsfrågor
c) Större ekonomiska åtaganden.
d) andra angelägenheter av särskild vikt.
Vid församlingsmöten förs protokoll.

§ 8. Beslutsbestämmelser
Vid årsmöte eller annat församlingsmöte har varje medlem en röst. rösträtt kan endast utövas 
av närvarande medlemmar. rösträtten kan inte överlåtas.
all röstning sker med acklamation om inte annat valsätt begärs. 
Som församlingens beslut gäller, där inte något annat är särskilt stadgat, den mening som 
de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder. 
Personval avgörs dock genom lottning om röstetalet är lika.

§ 9. Församlingsledning
församlingens verksamhet leds av en församlingsledning som väljs av årsmötet och ska bestå 
av minst sju ledamöter jämte ordförande och församlingens föreståndare som är självskriven 
ledamot. Ordförande väljs på ett år, ledamöterna på två år, varvid halva antalet bör väljas varje 
år. I övrigt konstituerar församlingsledningen sig själv.
församlingsledningen ska under prioritering av Ordet och bönen:
a) Planera, leda och vårda församlingen och dess arbete;
b) förbereda de ärenden som ska föreläggas församlingen;
c) verkställa församlingens beslut;
d) juridiskt företräda församlingen, förvalta och vårda dess egendom, vaka över att ägande-
rätten är lagligen tryggad, handa församlingens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper
samt årligen till församlingen överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Församlingsledningen sammanträder på kallelse av ordföranden och då 
församlingsförestånda-ren eller minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 
Församlingsledningen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter, bland dem 
ordföranden eller  vice ordföranden eller när två vice ordföranden utsetts förste eller andre 
vice ordföranden, är närvarande.
Som församlingsledningens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om eller, vid 
lika röstetal, den mening ordföranden biträder.
Vid församlingsledningens sammanträden förs protokoll.
Ändrad vid årsmöte 210123.
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§ 10. teckningsrätt
Församlingens talan i angelägenheter som kommer under domstolsprövning eller annan 
myndighets behandling och att teckna församlingens firma, befullmäktigas två i förening av 
dess ordförande, vice ordförande, eller när förste och andre vice ordförande utsetts, dessa, 
eller dess församlingsföreståndare samt den/de som församlingsledningen befullmäktigar för 
särskilt angivet ärende. 
Ändrad vid årsmöte 210123.

§ 11. ekonomiskt ansvar
församlingsledningen får inte utan församlingens medgivande i varje särskilt fall förvärva 
eller sälja fast egendom eller tomträtt eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt 
ansvar av större omfattning.

§ 12. Upplösning av församlingen
Om församlingen skulle upplösas, vilket inte får ske så länge det finns medlemmar som 
vill bedriva verksamhet, eller om församlingen skulle ändra ståndpunkt när det gäller 
samfunds-tillhörighet, ska äganderätten till församlingens tillgångar, såväl fasta som lösa, 
övergå till Evangeliska frikyrkan.

§ 13 stadgeändring
förslag om ändring av dessa stadgar ska lämnas till församlingsledningen minst två månader 
före årsmöte. församlingsledningen ska med eget utlåtande överlämna förslaget till 
försam-lingen.

för att genomföra stadgeändring fordras två tredjedels majoritet vid omröstningen. för 
att ändra paragraf 12 fordras två likalydande årsmötesbeslut, med minst tolv månaders 
mellan-rum och minst två tredjedels majoritet vid varje tillfälle.

Stadgarna har antagits på årsmötet 6 mars 2010, reviderade gällande § 9-10 23 januari 
2021.
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