
Stadgar för Nattvardsföreningen på Filippi 

§ 1 Namn 

Föreningens namn är Nattvardsföreningen på Filippi. 

§ 2 Syfte 
Föreningens mål är att erbjuda dem som genom dopet upptagits i Jesu Kristi församling att 
fira nattvard i anslutning till Kristna Föreningen Filippis ordinarie söndagssamlingar, enligt 
Svenska kyrkans ordning och med ett öppet nattvardsbord. 

Föreningen anser att en sann tro på Jesus är bunden till Bibeln som Guds Ord. Den gör detta 
i anslutning till Svenska kyrkans bekännelse som den uttrycks i Konkordieboken. 

§ 3 Medlemskap 
Rätt att bli medlem har den som stödjer föreningens syfte och arbete, är medlem i Kristna 
Föreningen Filippi samt som senast det kalenderår medlemskap sökes fyller 15 år. 
Föreningens styrelse kan i varje enskilt fall ta upp frågan om medlemskap till prövning. Varje 
medlem ska årligen betala en av årsmötet fastställd avgift. 

§ 4 Styrelse 
Föreningen leds av en styrelse som utses av årsmötet. Till styrelsen kan den väljas som är 
medlem i Kristna Föreningen Filippi i Lund. Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka två 
väljs för två år och tre för ett år. Val av en styrelseledamot för två år sker vid varje årsmöte. 
Om någon av dessa avgår under första mandatåret sker fyllnadsval för återstående del av 
mandattiden vid ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 

§ 5 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls en gång om året vid 
tidpunkt som styrelsen beslutar. Röstberättigad vid årsmöte – liksom vid andra 
föreningsmöten – är medlem som fyllt 15 år och som betalat medlemsavgift senast en månad 
före årsmöte respektive föreningsmöte. Föredragningslista för årsmötet ska vara tillgänglig 
för medlemmarna senast en vecka i förväg. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

a. Det gångna årets reviderade räkenskaper föredras och beslut fattas angående ansvarsfrihet 
för styrelsen. 

b. Val av en styrelseledamot för två år, tre styrelseledamöter för ett år, två revisorer för ett år 
och en revisorssuppleant för ett år. 

c. Andra frågor som rör föreningens verksamhet.  

§ 6 Extra föreningsmöte 
Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelse eller revisorer. Styrelsen är även skyldig att 
utlysa sådant möte om minst 30 % av medlemmarna så kräver. 



§ 7 Beslut 
Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, med undantag av frågor enligt § 9, och med 
öppen omröstning såvida ej sluten omröstning begärs av minst en person. 

§ 8 Räkenskapsår 
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

§ 9 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan ske vid föreningens årsmöte eller vid särskilt föreningsmöte. 
Förslag till ändring ska vara inlämnat till styrelsen senast en månad före det möte på vilket 
stadgeändringen ska behandlas. För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet, dock minst 
50 % av antalet röstberättigade medlemmar, vid två på varandra följande möten, som ska 
hållas med minst en månads mellanrum. 

§ 10 Utträde 
Medlem som under föregående och innevarande kalenderår ej betalt sin medlemsavgift 
anses ha uteslutit sig själv ur föreningen. Medlem som trots varningar motverkar 
föreningens syfte, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Nytt medlemskap kan fås enligt 
villkoren i § 3. 

§ 11 Upplösning 
Vid upplösning av föreningen tillfaller dess eventuella tillgångar Kristna Föreningen Filippi.  


