
Förslag till 

Stadgar för 

Friförsamlingen i Klippan 

§1 

 Friförsamlingen i Klippan har till ändamål att  

utgöra en sammanslutning till uppbyggelse kring Guds ord och Jesu 

dödsåminnelse emellan 

i Klippan och dess omnejd boende personer hvilka i  

ord och vandel visa, så långt menniskor 

förmå bedöma, att de stå i lefvande trosgemenskap 

med Gud genom Jesus Kristus och som, efter derom  

gjord anhållan, blifvit i behörig ordning till med- 

lemmar antagne.  

 

§2 

 Församlingen erkänner Guds i Gamla och Nya  

Testamentets skrifter uppenbarade ord såsom enda 

regel för en kristens tro och högsta rättesnöre för  

hans vandel.  

 

§3 

 Den som vill söka inträde i församlingen må  

anmäla sig hos någon medlem. Invalet verkställes af 

församlingen vid församlingsmöte. Medlem  

äger rätt medhafva kända bröder eller systrar som  

tillfälligtvis önska få deltaga i församlingsmötet.  

 

 



§4 

 Medlem som i ord eller vandel ådagalägger  

ett ogudaktigt sinnelag, behandlas i enlighet med  

den anvisning, som gifvits i Mat. Ev. 18:15-17. En  

sådan medlem må således, om förmaning ej hjälper, 

af församlingen på församlingsmöte uteslutas.  

Utesluten medlem kan ånyo till medlem  

upptagas om församlingen dertill finner skäl.   

 

§5 

 För bestridande af omkostnader upptagas en  

frivillig afgift vid församlingsmöten. 

 

§6 

Att handhafva församlingens ekonomiska angelägenheter, 

och verkställa dess beslut utöfvas af ett 

församlingsråd bestående af en  

föreståndare och fyra äldste. I församlingsrådet  

och vid församlingsmöten är friförsamlingsförestån- 

daren ordförande och tillika skyldig att vid  

dessa möten föra eller låta föra protokoll öfver  

de beslut som fattas.  

      Matrikel öfver friförsamlingens medlemmar, deras 

intagning och utträde med mera, föres jemväl  

af församlingsföreståndaren. 

      Församlingsrådet mottager alla anmälningar  

om inträde i samt utträde eller uteslutning ur  



församlingen. 

§7 

 För inbördes uppbyggelse med mera, hålles 

församlingsmöte minst fyra gånger om året, dessa  

möten kungöres på sätt församlingsmötet sjelf bestäm- 

mer. 

 

§8 

 Vid församlingens första möte å 

kalenderår som utgör årsmöte skall förekomma  

till behandling följande ärenden: 

1. Församlingsrådets redogörelse för det gångna  

året. 

2. Val af församlingsföreståndare. 

3. Val af församlingsråd. 

4. Val af två kassörer, för att granska årets räkenskaper. 

5. Andra i behörig ordning väkta frågor och  

ärenden som röra församlingen. 

6. Beslut om någon utdelning till behöfvande  

församlingsmedlem af den kontanta behållningen. 

Sistnämnda fråga kan upptagas till behand- 

ling vid hvarje möte. 

 

§9 

       Rösträtt utöfvas endast personligen. 

       Alla val verkställes genom öppen omröstning och endast då någon så begär 

med slutna sedlar. 

Såsom beslut gälla den mening som får de flesta  



rösterna: vid lika röstetal skilje lotten. 

§10 

     Medlem som ur församlingen utträder eller 

derifrån uteslutes, må icke göra anspråk i dess till- 

gångar eller återfå något af hvad han till försam- 

lingen gifvit. Varder församlingen upplöst skola 

dess tillgångar tillfalla närmaste belägna friförsamling. 

§11 

     Förslag till ändring i dessa stadgar må af 

församlingsrådet eller minst af tredjedel försam- 

lingens dåvarande medlemmar väckas. Förslaget  

skall skriftligen och i bestämt formulerade ordalag  

affattas och vara hos församlingsrådet tillgängligt  

för granskning minst en månad före årsmötet. 

Församlingsrådet skall vid årsmötet föredraga för- 

slaget jämte sitt eget utlåtande däröfver. Och  

erfordras för giltigt beslut om stadge förändringen, 

att minst tre fjärdedelar af de tillträdesvarande  

medlemmarna äro om beslutet eniga.  

     För giltigt beslut om församlingens upplösning 

erfordras att förslaget därom erhåller minst tre  

fjärdedels majoritet vid två årsmöten vid  

församlingen. 

      Dessa stadgar gälla från och med den 1 januari  

1912.  

 ____________________   

 


