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Stadgar för Evangeliska Frikyrkan 
Antagna vid konstituerande årsmöte i Örebro den 19 oktober 1996 då 
Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet och Örebromissionen tillsammans bildade Nybygget – kristen 
samverkan som 2002 bytte namn till Evangeliska Frikyrkan. Enligt beslut i styrelsen i november 1996 är 
Evangeliska Frikyrkans internationella namn Interact. Reviderade vid årskonferenserna den 8-10 maj 
1997, den 13-15 maj 1999, den 1-3 juni 2000 samt den 9-11 maj 2002 samt vid kongresserna den 20-22 
maj 2004, den 1-3 maj 2008, den 13-15 maj 2010, den 17-19 maj 2012, den 1-3 maj 2014, den 9 maj 
2015 och den 5-7 maj 2016. 

   
§ 1. Ändamål 

Evangeliska Frikyrkan är en sammanslutning av självständiga kristna församlingar och registrerad som 
trossamfund med organisationsnummer 875002-7271 enligt lagen om trossamfund (1998:1593).  
Evangeliska Frikyrkans identitet beskrivs i grunddokument antagna av kongressen.  
Ändamålet är att bedriva och koordinera missionsverksamhet inom och utom Sverige samt erbjuda 
resurser som svarar mot behov hos samarbetande församlingar.  

§ 2. Samarbetsformer 
2.1. Samarbetande församling 

Evangeliska Frikyrkan är ett samarbete mellan lokala församlingar. Samarbetet grundar sig på de 
ömsesidiga förpliktelser och de teologiska övertygelser som beskrivs i Evangeliska Frikyrkans 
grunddokument. Styrelsen tar ställning till ansökan om att få bli samarbetande församling.  
Vid varje års slut rapporterar samarbetande församling församlingens medlemsantal. För församling som 
inte har matrikelfört personligt medlemskap rapporteras hur många personer församlingen består av 
utifrån de kriterier som anges för medlemskap i Evangeliska Frikyrkans ”Förslag församlingsordning”. 
Detta antal ger sådan församling de rättigheter och/eller skyldigheter som i dessa stadgar knyts till 
församlings medlemsantal. De personer som ligger till grund för denna rapport har samma rättigheter som 
övriga församlingars medlemmar.  

2.2. Upphörande av samarbete 
Samarbetande församling som upphör eller som vill avbryta samarbetet i Evangeliska Frikyrkan ska 
skriftligen meddela styrelsen detta. Det är styrelsens uppgift att ansvara för att avvecklingen av 
samarbetet sker i ordnade former.  
Om samarbetande församling bedriver verksamhet som inte överensstämmer med Evangeliska Frikyrkans 
identitet och ändamål enligt § 1 kan styrelsen besluta om att samarbetet ska upphöra.  

§ 3. Kongress och representantskapsmöte 
3.1. Kongress 

Kongressen är Evangeliska Frikyrkans högsta beslutande organ. Kongress ska hållas en gång vartannat år. 
Tid och plats för kongressen beslutas av styrelsen och ska offentliggöras senast fyra månader i förväg. 
Vid kongressen ska följande ärenden förekomma: 
1.  Val av kongressens funktionärer.  
2.  Föredragning av verksamhetsberättelse.  
3.  Föredragning av revisionsberättelse.  
4.  Fastställande av resultat- och balansräkning.  
5.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
6.  Beslut om övergripande dokument gällande verksamhetsinriktning.  
7.  Teologisk bearbetning och reflektion samt beslut i gemensamma värderingsfrågor. 
8.  Val av missionsdirektor i förekommande fall. 
9.  Val av styrelsens ordförande.  
10.  Val av styrelseledamöter inklusive beslut om antal ledamöter i styrelsen.  
11.  Val av minst två revisorer och två suppleanter. Minst en revisor ska vara auktoriserad. 
12.  Val av ledamöter till valberedningen. 
13.  Behandling av motioner. 
14.  Övriga ärenden. 
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Samtliga val gäller till och med kongressen det år som mandatperioden tar slut. 
Samarbetande församling, eller minst tre medlemmar i samarbetande församling(ar) tillsammans, har rätt 
att väcka motion till kongressen. Motion ska ha kommit in till styrelsen senast tre månader före utsatt tid 
för kongress. 
Styrelsen förbereder de ärenden som ska behandlas vid kongressen. Senast en månad före kongressen ska 
styrelsen genom utskick informera de samarbetande församlingarna om kongressens ärenden.  

3.1.1. Extra kongress 
Styrelsen kan kalla till extra kongress. Tid, plats och ärenden ska offentliggöras av styrelsen senast tre 
veckor före kongressen. 

3.2. Representantskapsmöte 
Representantskapsmötet är Evangeliska Frikyrkans beslutande organ för verksamhets- och ekonomisk 
utvärdering de år det inte är någon kongress. Tid och plats för representantskapsmöte beslutas av 
styrelsen och ska offentliggöras senast fyra månader i förväg. 
Ärenden vid representantskapsmöte: 

1. Val av representantskapsmötets funktionärer. 
2. Föredragning av verksamhetsberättelse. 
3. Föredragning av revisionsberättelse. 
4. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
6. Samtal i aktuella verksamhetsfrågor. 
7. Aktuella val. 

3.3. Valberedning 
Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter som utses av kongressen. Mandattiden är fyra år, tre 
ledamöter nyväljs vid varje kongress.  
Det är valberedningens uppgift att ge förslag till samtliga val som sker på kongress och 
representantskapsmöte förutom val av missionsdirektor. Valberedningens förslag ska alltid delges 
samarbetande församlingar senast en månad i förväg.  

3.4. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
3.4.1. Kongress  

Samarbetande församling har rätt att genom ombud delta i kongressens överläggningar och beslut. 
Antalet ombud bestäms av antalet medlemmar i den samarbetande församlingen enligt följande. 
Församling med högst hundra (100) medlemmar har rätt att utse ett (1) ombud för varje påbörjat tiotal 
medlemmar. Församling med över ett hundra (100) medlemmar har därutöver rätt att utse fem (5) ombud 
för varje ytterligare påbörjat hundratal medlemmar. Maximalt antal ombud som kan utses är sjuttio (70). 
Varje medlem i samarbetande församling har rätt att närvara vid kongressen med yttrande- och 
förslagsrätt. Anställda inom Evangeliska Frikyrkan som inte är medlemmar i en samarbetande församling 
har rätt att närvara vid kongressen med enbart yttranderätt.  

3.4.2. Representantskapsmöte 
Samarbetande församling har rätt att genom ombud delta i representantskapsmötets överläggningar och 
beslut. Varje församling har rätt att utse tre ombud.  
Varje samarbetande församlings utsedda ombud samt Evangeliska Frikyrkans styrelse har rätt att närvara 
vid representantskapsmötet med yttrande- och förslagsrätt. Dessutom har alla medlemmar i samarbetande 
församlingar samt anställda inom Evangeliska Frikyrkan rätt att närvara vid representantskapsmötet med 
enbart yttranderätt.  

3.5. Röstningsförfarande 
3.5.1. Kongress  

Varje ombud vid kongressen har en röst.  
Alla vid kongressen förekommande ärenden avgörs med enkel majoritet, med undantag av beslut om 
stadgeändring som ska beslutas i enlighet med vad som föreskrivs i § 8 och beslut om upplösning eller 
samgående som ska beslutas i enlighet med vad som föreskrivs i § 10.  
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Val av styrelsens ordförande och ledamöter sker med slutna valsedlar. En valsedel som innehåller fler 
namn än antal ledamöter som ska väljas är ogiltig. Om antalet föreslagna personer sammanfaller med det 
antal som ska väljas, kan kongressen besluta om att frångå sluten omröstning.  
I andra frågor sker omröstning öppet om inte annat särskilt beslutas.  
Vid lika röstetal har kongressens ordförande i det aktuella beslutsärendet utslagsröst. Har sluten 
omröstning skett ska frågan vid lika röstetal avgöras genom lottning.  

3.5.2. Representantskapsmöte 
Varje ombud vid representantskapsmötet har en röst.  
Alla vid representantskapsmötet förekommande ärenden avgörs med enkel majoritet och omröstning sker 
öppet om inte annat särskilt beslutas. 
Vid lika röstetal har representantskapsmötets ordförande i det aktuella beslutsärendet utslagsröst. Har 
sluten omröstning skett ska frågan vid lika röstetal avgöras genom lottning. 

3.6. Forum 
För att hålla samtalet om Evangeliska Frikyrkans teologi och verksamhet levande kan forum anordnas. 
Dessa kan genomföras som nationella eller regionala samlingar. Forum kan resultera i rekommendationer 
inför beslut i kongress eller styrelse.  
Tid och plats för forum ska offentliggöras senast en månad i förväg. 

§ 4. Styrelsen 
4.1. Säte och sammansättning 

Styrelsen har sitt säte i Örebro och består av lägst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter. Anställd personal 
inom organisationen Evangeliska Frikyrkan (org nr 875002-7271) har rätt att därutöver ur 
personalgruppen utse en (1) personalrepresentant som ordinarie ledamot i styrelsen. Därutöver ska 
missionsdirektor ingå i styrelsen som självskriven ledamot. Om två eller tre missionsdirektorer har valts, 
ska dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en (1) röst.  
Mandatperioden för styrelseordförande är två år. Omval kan ske. Mandatperioden för styrelseledamot är 
fyra år. Omval kan ske och då med mandatperioder om två år.  
Styrelsen utser inom sig en eller flera vice ordförande och i mån av behov andra funktionärer. Vidare 
utser styrelsen de övriga organ som kan behövas och bestämmer deras mandat.  

4.2. Styrelsens uppgifter  
Det är styrelsens uppgift att: 

1. Verkställa kongressens och representantskapsmötets beslut.  
2. Svara för organisationen av Evangeliska Frikyrkans verksamhet och förvaltningen av dess medel.  
3. Tillse att räkenskaperna förs enligt god redovisningssed.  
4. Föreslå person(er) för val till missionsdirektor(er).  
5. Tillsätta och entlediga personer med ledningsansvar som inte tillsätts av kongressen.  
6. Besluta om samarbete med enskilda församlingar.  
7. Förbereda frågor om ändringar och tillägg till dessa stadgar.  
8. Utse ledamöter till styrelser i verksamheter där Evangeliska Frikyrkan har styrelseplats.  
9. I förekommande fall besluta om arvoden till styrelseledamot enligt p 8.  

Styrelseordförandens uppgift är att leda styrelsens arbete. 
4.3. Styrelsens behörighet 

Styrelsen har rätt att förvärva fast och lös egendom samt avyttra, inteckna och belåna Evangeliska 
Frikyrkans fasta och lösa egendom. Styrelsen har även rätt att besluta om att ge och ta emot gåvor och 
donationer.  

4.4. Jäv 
Ledamot av styrelsen får inte delta i eller närvara vid vare sig styrelsens överläggning eller dess beslut i 
frågor där personligt intresse föreligger. Ledamot får inte heller handlägga sådana frågor.  

4.5. Sammanträden 
Styrelsen sammanträder minst fem (5) gånger per år. Därutöver sammanträder styrelsen på kallelse av 
ordföranden.  
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Om minst tre (3) styrelseledamöter så begär, ska styrelsens ordförande kalla till styrelsemöte. 

4.6. Beslut 
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas genom öppen omröstning om inte enskild ledamot begär sluten omröstning. 
Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst. Har sluten omröstning skett ska frågan vid lika 
röstetal avgöras genom lottning.  

§ 5. Firmateckning 
Evangeliska Frikyrkans firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som styrelsen utser till 
särskilda firmatecknare. 
Utses särskild firmatecknare ska dennas behörighet fastställas i styrelsens protokoll. 

§ 6. Missionsdirektor 
Ställning som missionsdirektor kan innehas av minst en och högst tre personer.  
Missionsdirektor väljs för en mandatperiod på fyra år. Omval kan ske.  
Missionsdirektorn ska leda Evangeliska Frikyrkans verksamhet enligt de riktlinjer och anvisningar som 
styrelsen meddelar. Har mer än en person utsetts till missionsdirektor, ska styrelsen i en skriftlig 
instruktion avgränsa varje direktors ansvarsområde.  
Vad gäller åtgärd eller beslut som berör mer än en direktors ansvarsområde ska samråd ske och ett 
gemensamt beslut fattas.  

§ 7. Räkenskaper och förvaltning 
Styrelsen upprättar varje år en verksamhetsberättelse som även innefattar den ekonomiska förvaltningen. 
Räkenskapsåret är kalenderår.  
Verksamhetsberättelsen ska senast vid utgången av mars månad påföljande år vara tillgänglig för 
revisorerna.  
Verksamhets- och revisionsberättelserna ska offentliggöras senast två veckor före kongressen eller 
representantskapsmötet. 

§ 8. Stadgeändring 
Beslut om ändringar av och tillägg till dessa stadgar fattas av kongressen. Förslag om ändring respektive 
tillägg ska ha kommit in till styrelsen senast tre månader före kongressen. Det är styrelsens uppgift att 
förbereda förslag till ändring av och tillägg till dessa stadgar. För beslut om ändring av eller tillägg till 
dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet.  

§ 9. Egendom 
I Evangeliska Frikyrkan samarbetande församling eller medlem i sådan församling har ingen rätt till eller 
andel i fast eller lös egendom som tillhör Evangeliska Frikyrkan.  

§ 10. Upplösning eller samgående 
Beslut om upplösning av Evangeliska Frikyrkan eller samgående med annan organisation ska fattas vid 
två på varandra följande kongresser varav minst en ordinarie. Mellan de två kongresserna ska det vara en 
tidsperiod om minst sex (6) månader. Beslut om upplösning eller samgående ska fattas med minst två 
tredjedels majoritet.  
Skulle Evangeliska Frikyrkan upplösas tillfaller dess egendom samarbetande församlingar eller annan 
organisation enligt kongressens beslut.  


