Identitet
riktning

I nledning
En kristen församling finner egentligen allt underlag hon behöver för visioner och värderingar i den bibliska berättelsen. Kan en församlings riktning,
uppdrag och identitet någonsin formuleras bättre än av Jesus själv i kärnfulla
uttryck som:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och
lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till
tidens slut.” – Matteusevangeliet 28:18-20
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
– Matteusevangeliet 7:12
Ändå behöver det tidlösa budskapet förvaltas och göras tydligt i varje tid.
Jesus har helt identifierat sig med den kristna församlingen. Två av de
bilder bibeln använder för att beskriva församlingen är bilden av
ett träd med många grenar samt bilden av församlingen som
Kristi kropp. När Saul som sedan blev Paulus förföljde de första kristna frågar
Jesus honom i en syn; ”Varför förföljer du mig?” Han säger inte ’mina
efterföljare’ eller ’min församling’ utan ’mig’. Så stark är kopplingen mellan
Jesus själv och församlingen. Församlingen är en aktör i den här världen som
skall föra fram Guds rike och verka för att det genomsyrar allt och alla. Den
kristna församlingen är alltså något helt unikt. Den är ingen förening, inget
företag och ingen social klubb i största allmänhet.
Samtidigt vore det högmodigt att tro att man inte har viktiga insikter att lära
också från andra typer av organisationer. Att formulera vision och värderingar
är en god hjälp, att i en bred organisation, hitta en gemensam riktning. När
det gäller visionen har vi helt knutit an till Equmeniakyrkans formulering för
att därmed också visa på vår samhörighet till en gemensam kyrka och dess
relationer till systerkyrkor och samfund utöver världen. Vi är en del av ett
större sammanhang än enbart den lokala församlingen. Vi tillhör ett samfund,
en gemenskap av andra församlingar. Djupast sett äger vi gemenskap med
den kristna kyrkan i alla tider över hela vår jord.
Församlingens arbete bland barn och unga organiseras genom Equmenia
Missionskyrkan i Linköping. Vi vill vara en hela livets kyrka som rymmer alla
åldrar och livets olika skeenden. Styrka och svaghet. Arbete och vila. Vardag
och fest.
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V ision
En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig
och världen.

I nriktning
Vi är en kristen församling där vi tillsammans vill växa i kärlek till Gud,
människor och hela skapelsen. När vi tar emot Guds nåd och gåvor, kan vi
dela med oss av budskapet om Jesus Kristus. Det vill vi göra i ord och handling, för vår medmänniska, i Linköping och världen.

I dentitet
Linköpings Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan.

V ärderingar
Tillsammans
Generöst
Växande

P rioriterade områden
I samband med församlingens årsmöte presenteras ett antal prioriterade
områden för det kommande året. Dessa kan i vissa fall sträcka sig över flera
år. De prioriterade områdena skall finnas med som riktningsgivande i hela
församlingen.
Verksamhetsutskottet agerar på församlingsstyrelsens uppdrag och har
det övergripande ansvaret att planera församlingens verksamhet på
terminsbasis.
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Efesierbrevet 2:8-10 och 1 Johannesbrevet 3:17-18
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V ärderingar
Församlingens gemensamma värderingar skall genomsyra vårt sätt att
fungera och arbeta i hela församlingen och dess konferensbolag. Det gäller
såväl anställda som församlingens ledare och medlemmar.
Tillsammans
Genomgående kan vi i evangelierna se hur Jesus gör sig beroende av såväl
Andens ledning som andra människor. Han fick till och med hjälp att bära
korset den sista biten då hans verk skulle fullbordas. Ett annat tydligt exempel
är då en liten pojke bär fram den mat han har, fem bröd och två fiskar. När Jesus
välsignar det räcker det och blir över för att mätta alla som var där. Jesus älskar att
samarbeta med oss. Vi vill att vår församling tydligt skall fungera så, att ingen är
utelämnad åt sig själv. Vi lever nära Gud och nära varandra. I arbetsgemenskap,
men också i bön och närvaro då man inte orkar annat än att bara finnas. Som
församling samverkar vi med andra kyrkor och organisationer för att betjäna vår
stad. Tillsammans med Equmeniakyrkan och biståndsorganisationen Diakonia
arbetar vi med internationella frågor och miljö- och rättvisefrågor.
Generöst
Generositet kan handla om så mycket. Att vara generös med sin tid, sina personliga gåvor, sina pengar men också med sin hållning och sitt sätt att ta in och
bemöta människor. Det kan handla om att vara hjälpsam och stötta någon annan
i arbetet. Det kan också handla om att inte döma andra. Att ta sig tid och försöka
förstå en person som vi uppfattar oss väldigt olik. Det kan handla om att leva sida
vid sida med någon som tycker, tänker och tror lite annorlunda än du gör. Allt vi
har fått är djupast sett en gåva från Gud. Därför är det den mest naturliga saken
i världen att ge vidare.
Växande
Med växt menar vi att det handlar om växt både på djupet och på bredden. Vi
önskar och ber att fler människor skall komma till tro på Jesus och finna vägen
till församlingen. Vi vill att man skall kunna växa och fördjupas i sin tro genom
livets alla skeenden. Vi vill att konferensbolaget skall utvecklas positivt och kunna
betjäna fler kunder i vår stad. Detta kan ske genom kloka beslut och mänsklig
arbetsvilja men för en församling är det i allra högsta grad också en fråga om bön.
Bön om Guds ledning.
Psaltaren 127:1
Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.
4
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F örsamlingsordning
Linköpings Missionsförsamling har antagit följande församlingsordning för
att beskriva församlingens liv, inriktning och mål.
Församlingen
Församlingen är Guds skapelse och en gemenskap av dem som blivit
lemmar i Kristi kropp genom tro.
Församlingen är kallad att vara Kristi synliga kropp. 1 Tim 2:4. Bara Gud vet
vilka som i sanning tillhör Guds folk.
Församlingen som livsgemenskap uttrycks med olika bibliska bilder:
• grenar, som hör ihop med och hämtar sin kraft från vinstocken1
• lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan2
• levande stenar i ett husbygge, där Kristus är hörnstenen och apostlarna
och profeterna grunden3
• de som hör till Vägen4
Församlingen blir synlig när människor samlas till gudstjänst kring Guds ord
och sakramenten. Gudstjänsten vill tjäna hela Guds värld.
Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens
kommande enhet och vill därför göra mångfalden tydlig: kvinnor, män och
barn, alla med olika gåvor. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter,
skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om
trons konsekvenser i livet delas i öppenhet och omsorg. Var och en tjänar i
församling och omvärld utifrån sina förutsättningar.
Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och delar den församlings- och
kyrkosyn som grundsatser och kyrkoordning ger uttryck för.
Centrum och kraftkälla
Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum.
Församlingen lever av Guds ord, sakramenten samt gemenskapen kring
Kristus. Den samlade församlingen hämtar sin kraft i gudstjänsten: lovsång
till Guds ära, bön, bekännelse, upprättelse, Guds ords predikan, dop och
nattvard samt förbön för andra. Genom mötet med Gud och gemenskapen
med Guds folk sänds församlingen till vardagens gudstjänst med ord och
handling bland medmänniskor.5
4
Johannesevangeliet 15:1-10		
Apostlagärningarna 9:1-2, 24:14
5
Romarbrevet 12:4-5			
Första Korinthierbrevet 15:14
3
Efesierbrevet 2:20-22, Första Petrus brev 2:4-5
1
2
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F örsamlingsordning
Uppgift
Församlingen finns i världen och för världen. Församlingen är en hela livets
kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer.
Den är sänd till hela skapelsen. Genom Guds mission - evangelisation, tjänst
och gemenskap - uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar
människors liv.
Församlingen lever i denna Guds mission genom:
• evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor.
Församlingen vill visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till
livsgemenskap med honom i församlingen,
• diakoni, att möta alla med kärlekens tjänst i både vardagen, arbetslivet
och samhället,
• gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld. Församlingen vill
arbeta för enhet med andra kristna.
I möten med andra kyrkor, samhällen och kulturer berikas den egna
förståelsen av evangeliets rikedom. Då vidgas tro och ansvar. Församlingen
har del i Equmeniakyrkans mission över alla gränser.
Dopet in i Kristus
Dopet in i Kristus är ett enda och en Guds gåva som tas emot i tro.
Församlingen erbjuder med sin öppenhet för Guds handlande såväl dop av
barn som dop på grundval av personlig bekännelse. Församlingen vill hjälpa
människor att förnya det egna dopets gåva samt att leva i sitt dop. Dopet
aktualiseras exempelvis i samband med konfirmationsundervisningen.
Barn döps i församlingen på föräldrarnas önskan, buret av gemenskapens
bekännelse. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i
tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud.
Barn välsignas i församlingen på föräldrars önskan. Det sker under bön och
förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos
Gud samt ta emot det heliga dopet.
Församlingen delar ansvaret med föräldrarna för barnets kristna
undervisning.

6
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Medlem i församlingen
Alla som söker sig närmare Kristus hör till församlingens gemenskap och
omsorg. Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och
upptäckt av hur Gud uppenbarar sig bland människor. Den personliga tron
kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar.
Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls samman av sitt centrum,
Jesus Kristus, och inte av några gränser.
Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill växa i tro på Jesus
Kristus som Herre och Frälsare och utvecklas som människa i församlingens
liv och gemenskap. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder som ett
uttryckssätt för tillhörigheten till Jesus Kristus.
Efter samtal med församlingspastor om församlingsgemenskap förs den nya
medlemmens namn in i församlingsboken. Namn på medlem som kommer
med flyttningsintyg från annan församling förs in i församlingsboken. Ny
medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.
Medlem som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingspastor
som utfärdar flyttningsintyg till den nya församlingen.
Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta i samtal med
församlingspastor. Detta noteras i församlingsboken.
Medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen kan skiljas från
församlingen. Detta kan endast ske efter samråd med regional kyrkoledare.
Den som skilts från församlingen skall också i fortsättningen omfattas av dess
förbön och omsorg.6
Arbetsformer
Församlingens uppgift tar sig uttryck i en mångfald av arbetsformer.
Församlingen erbjuder olika mötesplatser, som öppnar för närhet och
relationer.
I gudstjänsten uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för
alla människor i livets olika skiftningar. Församlingen erbjuder vigsel,
välsignelseakt och begravning som offentlig gudstjänst eller som enskild akt.

6

Matteus 18:15-17
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F örsamlingsordning
Församlingen erbjuder människor i olika åldrar undervisning i kristen tro till
stöd för trons växt och livets mognad. Konfirmationsundervisningen är ett
av flera uttryck för detta erbjudande. Då ges på ett särskilt sätt tillfälle att
bekräfta tron på Jesus Kristus och att bekräfta eller ta emot dopet.
Diakonin är en del av den kristna församlingens liv och mission.
Församlingen vill tjäna medmänniskor i hem och grannskap, i arbetsliv och
samhälle.
Omsorg och tjänst hålls levande såväl i församlingens gudstjänstliv och
verksamhet som i enskilda människors vardag.
Ett uttryck för församlingens diakonala verksamhet är arbetet bland barn
och unga. Detta arbete anförtros åt Equmenia Missionskyrkan i Linköping
och deras ansvariga och utformas med utgångspunkt i bekännelsen ”Jesus
Kristus är Herre”. Alla som deltar i Equmenias arbete hör till församlingens
gemenskap och omsorg. Församlingen uttrycker delaktighet i sitt
arbete med barn och unga genom offer, förbön och aktiv medverkan.
Ledaruppgiften i olika grupper hör till de områden där församlingen
tydligt bör känna ansvar. I församlingens liv utgör Equmenia en väsentlig del.
Församlingen har ett särskilt ansvar att ta fasta på unga människors tankar
om hur församlingens liv och arbete skall utformas.
Församlingen kan indelas i mindre grupper, där närmare kontakt och gemenskap inom församlingen underlättas. Ledarna för dessa, väljs av församlingen.
Allas tjänst
I församlingen efterfrågas alla att efter sina möjligheter bidra till att
församlingen kan fullfölja sitt uppdrag att vara Kristi kropp i världen.
Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Här ges alla
möjlighet till inflytande och medansvar i demokratiska former. Församlingen
söker vägar att fördjupa denna delaktighet.
Som ett uttryck för allas delaktighet är det församlingsmötet som
utser till exempel församlingens styrelse, vice församlingsföreståndare,
nattvardstjänare, ledare för olika grupper.
Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren och övriga
ansvariga planera och leda församlingens arbete. De som på så sätt väljs att
tjäna avskiljs för dessa uppgifter i en särskild förbönsakt.7
7
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Församlingens och Equmeniakyrkans ekonomi samt dess medansvar för
mission bygger på Guds folks gemensamma ansvar. Förutsättningarna för
ansvaret kan skifta under olika perioder av livet. Det är en grundhållning, att
alla bidrar utifrån sina möjligheter. Offrandet sker i former som församlingen
och Equmeniakyrkan anvisar.
Särskild tjänst
Gud har också utrustat och kallat människor till särskilda tjänster i
församlingen. Deras uppgift är att stärka och uppmuntra samt ansvara för
mångfald och enhet i församlingens liv och uppgift. Genom ordination av
kvinnor och män till pastorer och diakoner har Equmeniakyrkan bekräftat den kallelse dessa fått av Gud att vara Kristi tjänare i församlingen. I
ordinationen ber kyrkan som samlad gemenskap om Andens gåva och Guds
välsignelse. Där ges behörighet till tjänst i församlingarna.
Församlingen väljer och kallar pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens stadgar föreskriver. Detta sker efter samråd med regional kyrkoledare, som företräder Equmeniakyrkan. Genom installation mottar församlingen pastor och diakon som Kristi tjänare i församlingen. I kallelsebrevet
anges om tjänsten som pastor är förenad med uppgiften som församlingsföreståndare.
Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle.8
Församlingsdiakonen är likaså Kristi tjänare i församling och samhälle.9
Pastor har i samband med ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt för det
som anförtros under bikt och i enskild själavård. Diakon har avgett tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors
personliga förhållanden. Dessa löften aktualiseras vid installationen.

8
9

Apostlagärningarna 20:28, Första Petrus brev 5:2-3
Apostlagärningarna 6:2-6
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F örsamlingsordning
Pastorn fullgör sin uppgift i församling och samhälle genom att till exempel
• förkunna Guds ord, undervisa, döpa, förvalta sakramenten samt andra akter
i församlingen,
• utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning,
• ansvara för församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som
möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med dem som finns i
församlingens gemenskap och omgivning,
• förbereda och ansvara för gudstjänstlivet,
• ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv,
• i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud,
• tillsammans med styrelsen och övriga ansvariga planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen,
• arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället,
• följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra
församlingar på samma ort och till det omgivande samhället,
• verka för Kristi kyrkas synliga enhet på den ort församlingen arbetar.
Församlingsdiakonen fullgör sin uppgift i församling och samhälle genom att
exempelvis
• ha ett särskilt ansvar för församlingens diakonala arbete,
• förmedla Guds ord, samt i bön och förbön bära församlingen, dess medlemmar och andra människor inför Gud,
• medverka till att församlingens kallelse att vara tjänare i världen hålls levande, följa samhällsutvecklingen och vara lyhörd för människors behov,
• medverka i församlingens undervisning och ansvara för omsorg och utveckling av medhjälpare i diakonin,
• arbeta uppsökande samt utåtriktat,
• utöva själavård,
• leda andakt och nattvardsfirande.

10
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F örsamlingsstadgar
Linköpings Missionsförsamling har vid årsmöte 2013-11-09 samt församlingsmöte 2014-02-09 antagit och fastställt följande stadgar utifrån församlingsordningen för att reglera församlingens yttre former och organisation.
§ 1 Linköpings Missionsförsamling
A. Linköpings Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan och
ansluter sig till innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar. I församlingsordningen beskrivs närmare församlingens inriktning, uppgift och arbetsformer samt de ordningar
som gäller.
B. Församlingen verkar med utgångspunkt i Linköping.
§ 2 Medlemskap
A. Medlemskap i församlingen grundas på viljan att tillhöra Kristus enligt
vad som sägs i församlingsordningen.
B

Medlem kan utträda ur församlingen. Församlingen kan utesluta
medlem enligt den ordning som beskrivs i församlingsordningen.

§ 3 Församlingsmöte
A. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje
närvarande medlem har en röst. Rösträtt kan inte överlåtas.
B. Församlingsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 10 av församlingens medlemmar begär det. Det sker på tid som församlingen
eller styrelsen beslutar. Församlingsmöte kungörs minst två veckor i
förväg. Församlingsmöte där kallelse av pastor eller diakon, eller fråga av större ekonomisk vikt behandlas kungörs senast fyra veckor före
tiden för mötet. Ärendets art skall då anges i kallelsen.
C. Förslag för behandling i församlingsmöte kan lämnas av medlem till
styrelsen senast en vecka före mötet, till årsmötet senast fem veckor
före.
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F örsamlingsstadgar
D. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan
kallande av pastor eller diakon, ändringar av stadgar eller upplösning av församling, upptagande av lån, köp eller försäljning av fast
egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med
2/3 majoritet av de röstande. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.
Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller
om mötet beslutar annat för viss fråga.
E. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, som skall hållas senast den
30/11 på dag som styrelsen bestämmer. Till årsmöte kallas minst fyra
veckor i förväg.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för
föregående verksamhetsår.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av församlingens ordförande för ett år.
8. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
9. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
10. Val av vice församlingsföreståndare.
11. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
12. Beslut om budget för kommande verksamhetsår.
13. Underrättelse av Equmenia Missionskyrkan i Linköpings val
av ungdomsråd och ledare.
14. Val till övriga uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar.
15. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens
16. Val av övriga ombud.
17. Val av valberedning.
18. Behandling av ärenden inkomna till årsmötet.
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§ 4 Styrelse
A. Styrelsen har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och
ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.
B. Styrelsen består av ordföranden, som väljs på ett år, samt minst 8
ledamöter vilka väljs på två år. Halva antalet väljs varje år. Om kandidaterna är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning.
C. Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndaren samt en
representant för ungdomsrådet och för särskild fråga adjungerad
person har rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin särskilda
mening antecknad till protokollet.
D. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt de övriga
funktionärer som kan behövas. Styrelsen har rätt att delegera beslut.
Styrelsens funktionärer är också församlingens.
E. I styrelsens uppgifter ingår att
• tillsammans med församlingsföreståndaren planera
och leda församlingens arbete,
• verkställa församlingsmötets beslut,
• ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning,
• förbereda kallelse av pastor, diakon och övriga tjänster,
• ha arbetsgivaransvar för församlingens anställda
F. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva
eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen
ekonomiskt åtagande av större omfattning.
G. Riktlinjer beträffande upplåtelse av kyrkorum fastställs av styrelse och
församlingsföreståndare tillsammans.
H. Styrelsen eller den/de i styrelsen utser har rätt att teckna församlingens
firma.
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F örsamlingsstadgar
I.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel av styrelsens
ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva
antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning,
utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då
frågan avgörs genom lottning.

§ 5 Församlingsföreståndare
A. För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens
andliga ledare.
B. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera
och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen
och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda
uppgifter beskrivs i församlings-ordningen.
C. Till församlingsföreståndare väljs och kallas pastor som ordinerats för
tjänst inom Equmeniakyrkan eller annan pastor efter samråd med den
regionala kyrkoledaren.
§ 6 Valberedningen
A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av
styrelse och revisorer samt val till övriga uppgifter efter de behov som
finns.
B. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppgifter.
§ 7 Räkenskaper och revision mm
A. Församlingens räkenskapsår är från 1 september till och med 31
augusti påföljande år.
B. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som väljs av
årsmötet.
C. Vid församlingsmöte förs protokoll som justeras av mötets ordförande
och särskilt utsedda justerare.
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D. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras på sätt, som
styrelsen bestämmer. Om någon av de närvarande vid den slutliga
handläggningen av ett ärende har skiljaktig mening äger han/hon rätt
att få den antecknad.
§ 8 Barn- och ungdomsarbete
Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt Equmenia
Missionskyrkan i Linköping. För Equmenia Missionskyrkan i Linköping
gäller särskilda stadgar.
§ 9 Upplösning av församlingen
A. För upplösning av församlingen krävs samstämmiga beslut vid två
på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan
mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med
2/3 majoritet.
B. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens egendom till
Equmenia-kyrkan
§ 10 Ändring av stadgar och församlingsordning
A. Ändring av stadgar och/eller församlingsordning sker genom
samstämmiga beslut av två på varandra följande församlingsmöten
varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet. Mellan
mötena skall en tid av minst en månad förflyta.
B. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två
månader före årsmötet. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna
förslaget till församlingen.
C. Sådan ändring av församlingsordning eller stadgar som berör
Equmeniakyrkans församlingssyn samt stadgarnas § 9 skall underställas Equmeniakyrkans styrelse för yttrande.
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E qumenia M issionskyrkan i L inköping
Fastställda vid årsmöte 11 oktober 2013 och föreningsmöte 20 november
2013 samt underrättade vid församlingsårsmöte med Linköpings Missionsförsamling 9 november 2013.
§ 4 förändrad, fastställd vid årsmöte 10 oktober 2014 samt underrättad vid
församlingsårsmöte med Linköpings Missionsförsamling 8 november 2014.
Inledning
Föreningens namn är Equmenia Missionskyrkan i Linköping. Nedan nämns
föreningens namn enbart med Equmenia Linköping.
§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål
JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia Linköping delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också
grunden för vår nära relation med Linköpings Missionsförsamling som
tillhör Equmeniakyrkan.
Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Linköping:
• föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
• hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och
medlemskap i en kristen församling,
• verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
• hävda individens unika värde och frihet,
• utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
• visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
• hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor
i Sverige och världen.
§ 2 Förening och församling i ömsesidigt arbete
Equmenia Linköping har anförtrotts ansvaret för Linköpings
Missionsförsamlings barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen har
ett andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare och
funktionärer i bön och omsorg. Ungdomsrådet ansvarar för att hålla
församlingen underrättad om verksamhetens utveckling, val av ungdomsråd samt års- och kassaberättelse.
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§ 3 Tillhörighet
Föreningen tillhör Equmenia och dess region Öst.
Föreningens årsmöte kan även besluta att föreningen ska tillhöra eller vara
medlem i annan organisation, under förutsättning att den organisationens
ändamål stämmer överens med Equmenia Linköpings stadgar.
§ 4 Medlemskap
Med medlem i föreningen avses den som under året
1) deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet,
och som
2) betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt
skriftligen tagit ställning för medlemskap.
§ 5 Beslutsordning
Beslut om föreningens verksamhet och ekonomi fattas av årsmöte,
föreningsmöte och ungdomsråd. Årsmötet är föreningens högsta beslutande
organ.
Beslut i årsmöte, föreningsmöte och ungdomsråd avgörs genom omröstning
med enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått hälften + 1 av de
avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden röstar för, utom vid personval då avgörandet sker genom
lottning.
Beslut om förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras
i §§ 13-14.
§ 6 Årsmöte
Ungdomsrådet skall kalla medlemmarna till årsmöte, som ska hållas under
oktober eller november på den dag som ungdomsrådet beslutar.
Kallelsen ska ske senast fyra veckor före årsmötet och mötet fattar beslut om
de ärenden som angetts i dessa stadgar. Medlemmar som vill få ett ärende
behandlat av årsmötet ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en
kort beskrivning till ungdomsrådet senast två veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.
I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är
intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men
däremot inte rösträtt.
LINKÖPINGS MISSIONSFÖRSAMLING | STADGAR

17

E qumenia M issionskyrkan i L inköping
§ 7 Årsmötets ärenden
I årsmötet behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt
övriga funktionärer för årsmötet,
b) fastställande av dagordning,
c) fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt,
d) verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för
föregående verksamhetsår samt revisorernas berättelse,
e) fråga om ansvarsfrihet för ungdomsrådet,
f ) riktlinjer för kommande verksamhetsår,
g) fastställande av deltagaravgift,
h) val av ungdomsrådets ordförande och kassör, tillika ordförande och
kassör för föreningen,
i) val av ungdomsrådets övriga ledamöter,
j) val av två revisorer och en revisorssuppleant,
k) val av ledare och övriga funktionärer,
l) val av ledamöter till valberedningen,
m) val av ombud till Equmenias riksstämma samt region Öst:s regionstämma,
n) val av ombud till övriga organisationer,
o) förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller
ungdomsrådet, samt
p) övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.
§ 8 Föreningsmöte
Ungdomsrådet kan under året kalla medlemmarna till föreningsmöte för
diskussion eller beslut i en viss fråga. Om minst 10 % av medlemmarna eller
de båda revisorerna begär det måste ungdomsrådet kalla till föreningsmöte
inom två månader.
Kallelse till föreningsmöte ska ske senast två veckor före föreningsmötet och
innehålla de ärenden som ska behandlas i föreningsmötet. Handlingarna ska
finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet.
I föreningsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla
som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt,
men däremot inte rösträtt.
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§ 9 Föreningsmötets ärenden
I föreningsmötet behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner
samt övriga funktionärer för föreningsmötet,
b) fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt sätt, samt
c) det eller de ärenden som angetts i kallelsen.
Föreningsmötet får enbart behandla det eller de ärenden som angetts i kallelsen.
§ 10 Föreningens ungdomsråd (UR)
Föreningens ungdomsråd består av ordförande, kassör och minst 6 övriga
ledamöter. UR utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt övriga
funktionärer som UR eller årsmötet beslutat om.
UR sammanträder på kallelse av ordförande. UR:s ledamöter har närvaro-,
yttrande- och rösträtt. För att kunna fatta beslut ska minst hälften av UR:s
ledamöter ska vara närvarande, bland dem ordförande eller vice ordförande.
Revisorerna samt eventuell pastor, diakon, församlingsmusiker eller
anställda ungdomsledare i föreningen och församlingen har närvaro- och
yttranderätt vid UR:s sammanträden. Dessutom skall en representant som
utsetts av församlingen kallas till UR:s möten. Församlingsrepresentanten
har närvaro- och yttranderätt.
§ 11 Ungdomsrådets uppgifter
UR leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet
med strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd
samt rekrytering.
UR ska också förbereda års- och föreningsmötets ärenden, verkställa de
beslut som fattats av års- och föreningsmötet, hålla kontakt med såväl
Linköpings Missionsförsamlingen, region Öst och Equmenia, tillsätta de
kommittéer och arbetsgrupper som UR anser nödvändigt samt i övrigt
företräda föreningen.
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§ 12 Firmateckning, ekonomisk förvaltning, revision
Equmenia Linköpings firma tecknas av de som UR utser, var för sig eller
gemensamt. Firmatecknaren måste vara myndig. UR har dessutom rätt att
handla på föreningens uppdrag gentemot extern part samt företräda inför
domstolar och andra myndigheter.
UR ansvarar gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta
års- och kassaberättelser till årsmötet. UR ska också upprätta medlemsstatistik
och skicka in den till Equmenia.
Revisorerna ska granska UR:s förvaltning och hur UR verkställt de beslut som
årsmöte, föreningsmöte och UR fattat. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att bevilja
eller avslå UR ansvarsfrihet.
§ 13 Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och kräver att
minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för ändringsförslaget.
Linköpings Missionsförsamling ska underrättas om förslag och beslut.
För ändring av §§ 1, 4, 13 och 14 krävs att den av Equmenias riksstämma valda
styrelsen underrättats och godkänt förslaget till stadgeändring.
§ 14 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte och efter att
Linköpings Missionsförsamling har underrättas om förslaget. Upplösning av
föreningen kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för
framlagt förslag om upplösning. Församlingen skall underrättas om beslutet.
Vid upplösning av Equmenia Linköping tillfaller föreningens tillgångar
Linköpings Missionsförsamling. Om församlingen vid tillfället för föreningens
upplösning inte existerar tillfaller tillgångarna i stället Equmenia.
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