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Dessa stadgar antogs genom beslut vid församlingsmöten 2009-08-30 och 2009-11-04.
Revidering av dessa stadgar har gjort vid två
tillfällen, 2012-01-22 och 2012-03-25, senaste revideringen antagen 2017-03-19 och
2017-05-28

Stadgar för Ryttargårdskyrkan
§1 Namn, säte och tillhörighet
Ryttargårdskyrkan är en församling med säte i
Linköping. Församlingen, som har en baptistisk,
evangelikal, karismatisk och missionsinriktad
grundsyn, arbetar i samverkan med Evangeliska
Frikyrkan (EFK). Ryttargårdskyrkan är identisk
med Ebenezer-Filadelfiaförsamlingen i Linköping enligt beslut 1954 och Filadelfiaförsamlingen i Linköping enligt beslut 1999.
§2 Uppgift
Församlingens uppgift är att genom vittnesbörd,
undervisning, gemenskap, tjänst och kristet socialt arbete göra evangeliet om Jesus Kristus känt,
trott och efterföljt. Församlingens inriktning och
verksamhet beskrivs utförligt i församlingsordningen.
§3 Medlemskap
Till medlem i församlingen kan den upptas, som
personligen bekänner Jesus Kristus som Herre
och Frälsare och som på bekännelse av denna sin
tro låtit döpa sig, samt den som kommer från annan kristen församling. Styrelsen handlägger och
beslutar i medlemsfrågor sedan de beretts i pastorsteamet. Medlemskap upphör om medlem flyttar till annan församling eller av annan anledning
önskar lämna församlingen, eller inte längre delar
församlingens tro och bekännelse. Den medlem
som medvetet inte lever i överensstämmelse med
församlingens tro och bekännelse, har inte rätt att
kvarstå i församlingen. Förändring av medlemskapet bekräftas i församlingsmöte efter beredning och beslut i styrelsen. Föreståndaren är ansvarig för att det förs en matrikel över församlingens medlemmar.
§4 Styrelsen
Styrelsen har ett övergripande ansvar för själavård, omsorg och församlingens andliga utveckling. Den är också juridiskt och ekonomiskt ansvarig för församlingens verksamhet. Styrelsen är

liktydig med församlingsledningen och ledamöterna benämnes församlingsledare. I styrelsen
ingår föreståndaren, vilken har det operativa ansvaret för församlingens verksamhet. Föreståndaren är juridiskt underställd församlingens ordförande. Styrelsen består av minst 11 och högst 15
ledamöter inklusive församlingsföreståndaren.
Exakt antal beslutas vid varje årsmöte. Styrelsen
är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna
är närvarande. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera andra personer. Dess ordförande är tillika
ordförande i församlingen. Styrelsen utser ett
arbetsutskott för beredning och handläggning av
delegerade frågor. Styrelsen föreslår också ett
antal råd, vars uppgifter och befogenheter regleras i separata arbetsordningar. Rådsordförandena
väljs av årsmötet och övriga ledamöter rekryteras
av råden, främst ur respektive undergrupper. Rådens sammansättning fastställs därefter av styrelsen.
När verksamheter drivs i bolagsform utgör styrelsen valberedning till bolagsstämmorna.
§5 Församlingsmöten
Församlingens högsta beslutande organ är församlingsmötet, som hålls minst sex gånger per år.
Vid mötena informeras om församlingens verksamhet, samtalas och tas beslut om församlingens
inriktning, samt beslutas i sådana frågor som enligt stadgarna faller utanför styrelsens befogenheter och bolagsstämmornas mandat enligt bolagsordning och ägardirektiv. Kallelse ska ske både
muntligt vid gudstjänster och med anslag, minst
två veckor före församlingsmötet. Extra församlingsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner anledning därtill, eller då minst tio procent av
församlingens medlemmar så önskar. Vid beslutsfattande gäller enkel röstmajoritet, där varje medlem har en röst. Ärendena avgörs genom öppen
omröstning, om inte någon begär sluten votering.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Frågor beträffande anställning
av pastor, större förvärv eller avyttranden, belåning eller uttagande av pantbrev i fastighet, samt
övriga förändringar av församlingens fasta egendom, ska avgöras vid församlingsmöte med två
tredjedels majoritet.
För verksamheter som församlingen beslutar ska
äga rum i bolagsform gäller av församlingsmötet
beslutade ägardirektiv och bolagsordning.
§6 Årsmöte
Ett av årets församlingsmöten benämnes årsmöte.
Det ska hållas före mars månads utgång. Till detta ska medlemmarna kallas minst fyra veckor i

Stadgar för Ryttargårdskyrkan 2
! (2)

förväg. Förslag till övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av presidium, sekreterare och protokolljusterare för mötet.
2. Frågan om kallelse till mötet skett i behörig
ordning.
3. Föredragning av församlingens verksamhetsberättelse.
4. Föredragning av årsredovisning jämte revisionsberättelse.
5. Beslut om fastställande av årsredovisning
och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
6. Val av församlingsledare på fyra år, samt
rådsordförande på två år. Valberedningen tar
emot och bereder de förslag som lämnas in.
Församlingen ska under minst en månad
före årsmötet ha haft möjlighet att yttra sig
över de personer som föreslås till församlingsledare och rådsordförande.
7. Val av ordförande, vice ordförande och ekonomisamordnare inom styrelsen
för ett år.
8. Val av övriga medarbetare i församlingens
verksamhet för ett år.
9. Val av valberedning med sex ledamöter för
tre år. Minst en ledamot bör vara före detta
församlingsledare. Förslag på lämpliga personer lämnas i god tid till arbetsutskottet,
som lämnar förslag på valberedning till årsmötet.
10. Val av två revisorer, varav en är auktoriserad,
och två revisor suppleanter för ett år.
11. Till årsmötet inkomna övriga ärenden.
§7 Ekonomi
Omkostnaderna för församlingens evangeliska
verksamhet täcks väsentligen av frivilliga gåvor.
Församlingen har även möjlighet att bedriva
kommersiell verksamhet och att besluta om att
bedriva vissa verksamheter i bolagsform.
Syftet för församlingens verksamhet ska främst
vara att skapa kontakter för spridning av evangeliet, men även att ekonomiskt bidra till den övriga verksamheten.
§8 Firmateckning
Församlingens namn tecknas av dem som styrelsen utser, dock alltid minst två i förening. Styrelsen har dock behörighet att bevilja enskild person
fullmakt beträffande löpande förvaltningsfrågor.
§9 Revision

Församlingens räkenskaper, vilka avslutas vid
utgången av kalenderår, ska vara revisorerna tillhanda minst tre veckor före årsmötet. Det åligger
revisorerna att senast en vecka före årsmötet avge
berättelse om styrelsens redovisning och förvaltning av församlingens ekonomiska angelägenheter, samt därvid uttala sig om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.
§10 Församlingens egendom
Enskild medlem eller annan person, som genom
frivilliga insatser eller gåvor stöttat församlingen,
kan inte göra anspråk på någon del av församlingens egendom som sin personliga tillhörighet.
Inte heller är församlingen skyldig att med sin
egendom svara för enskild medlems förbindelser
eller skulder.

§11 Upplösning av församlingen
Upplösning av församlingen kan ske endast genom beslut i två efter varandra hållna församlingsmöten med minst två månaders mellanrum.
Beslut om upplösning ska fattas med minst två
tredjedels majoritet vid vardera församlingsmöte.
Upplöses församlingen, ska dess egendom tillfalla Evangeliska Frikyrkan.
§12 Ändring av stadgar
För förändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut i två efter varandra hållna församlingsmöten med minst två månaders mellanrum.
Beslutet ska fattas med minst två tredjedels majoritet vid båda församlingsmötena.

