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Församlingsordning för Salemförsamlingen i Vargön 
 
1 
Församlingens namn är Salemförsamlingen i Vargön. Församlingen är i förhållande till andra 
församlingar och organisationer helt självständig, men ingår som en organisatorisk del i 
trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). 
 
2 
Församlingens syfte är Tillbedjan, Församlingsgemenskap, Lärjungaskap, Betjänande och 
Evangelisation.  
Församlingsrådet, (se pkt 5), upprättar utifrån detta ett grunddokument som församlingen 
godkänner. Detta dokument utvärderas och omarbetas fortlöpande.  
 
3 
Församlingen tillämpar Nya testamentets principer: 
Som medlem tar församlingen emot den som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre 
och Frälsare och på egen begäran låtit döpa sig till Kristus i Faderns, Sonens och den Helige 
Andes namn. Församlingen välkomnar också den som genom flyttningsbetyg kommer från 
annan församling, vilket även gäller överfört medlemskap från församling med annan kristen 
tradition än den baptistiska. Ett sådant överfört medlemskap upphäver inte vår identitet som 
baptistisk församling. Medlem har rätt att utträda ur församlingen. Vilka som tillhör 
församlingen framgår av dess matrikel. 
 
4 
Församlingens verksamhet finansieras huvudsakligen genom frivilliga gåvor. Enskild medlem 
kan ej göra anspråk på någon del av församlingens egendom som sin personliga tillhörighet, 
ej heller är församlingen pliktig att med sin egendom svara för enskild medlems förbindelser 
och skulder. 
 
5 
Församlingsrådet, (härefter benämnd FR), är församlingens ledningsgrupp.  
FR består av församlingsföreståndaren, ordförande, vice ordförande och föreståndare. 
Församlingens pastorer ingår i rådet. FR skall bestå av minst nio ledamöter. 
 
Församlingsföreståndaren och ordföranden har helhetsansvar för församlingen. Tillsammans 
med FR ansvarar de för församlingens andliga utveckling och inriktning. Ordföranden kan inte 
vara anställd av församlingen. 
 
FR fördelar inom sig föreståndarnas ansvarsområden, utöver Administrations- och ekonomi 
funktionen (härefter benämnd AE), utifrån församlingens aktuella behov. 
 
6 
Församlingen bestämmer själv över sin verksamhet och egendom. Församlingens beslutande 
organ är det administrativa årsmötet och församlingsmötet samt FR i de ärenden som 
församlingen hänskjuter till dem. Ärenden av större vikt meddelas i kallelse till 
församlingsmöte eller det administrativa årsmötet. Församlingsrådet är församlingens 
verkställande organ och ansvarar för församlingens andliga utveckling såväl som rent 
administrativa frågor i den dagliga verksamheten. 
FR beslutar i ekonomiska frågor upp till 1 basbelopp vid varje tillfälle. 
 
FR ska protokollföra sina sammanträden. Frågor som berör enskilda personers integritet 
protokollförs inte. 
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FR kan tillfälligt, vid särskilda behov, inbjuda andra personer till sitt arbete och dessa har 
yttranderätt men deltar ej i beslut. 
 
Förslag på nya ledamöter till FR kan lämnas av enskild medlem till FR. Nya ledamöter utses 
av rådet, bekräftas av församlingen och avskiljs för sitt föreståndarskap. Ny bekräftelse sker 
sedan vart tredje år på det administrativa årsmötet. Ordförande bekräftas årligen av 
församlingens administrativa årsmöte.  
 
Bekräftelse sker slutet med tre yttrandemöjligheter: Ja / Blankt / Nej. Varje medlem som fyllt 
16 år har rätt att yttra sig. 
Om 20%, dock minst 24 stycken, av de närvarande som har rätt att yttra sig säger Nej, har 
församlingen inte bekräftat fortsatt tjänst. Yttranden vid bekräftelser räknas av 
församlingsföreståndaren och en av föreståndarna som FR utser. Resultatet delges endast i 
form av Bekräftad eller Ej bekräftad. 
 
7 
Ordförandens uppgift är att på ett översiktligt sätt övervaka hela församlingens verksamhet 
och tillsammans med FR leda församlingens verksamhet. Ordföranden kallar till och leder 
församlingsrådsmöten, församlingsmöten och det administrativa årsmötet. 
 
Församlingsföreståndaren har ansvar för undervisningens innehåll och att tillsammans med 
FR se till att behovet av undervisning tillgodoses inom församlingens alla 
verksamhetsområden. 
 
Församlingsföreståndaren och ordföranden ansvarar gemensamt, i samråd med FR, för att 
stimulera och stödja församlingsplantering. 
 
Församlingsföreståndaren och ordföranden kan fråntas sitt ansvar av församlingen om två 
tredjedelar av de närvarande medlemmarna röstar för det vid två på varandra följande 
församlingsmöten varav det administrativa årsmötet kan räknas som ett. 
 
8 
Föreståndarna ska aktivt arbeta med att förverkliga församlingens vision och uppdrag 
beskrivna under punkt två i församlingsordningen. Han/hon ska i sin funktion uppmuntra och 
utveckla medlemmar till andlig mognad och positivt stödja dem att utveckla sina gåvor för 
olika tjänster i församlingen. Föreståndarna ansvarar inför FR för sitt respektive områden. På 
församlingsrådets möten delger de varandra hur arbetet fortskrider och skall fortlöpande 
lämna information till församlingen. 
 
Församlingens vice ordförande, tillika föreståndare för AE, har bland annat följande ansvar 
inom sitt område: ekonomiansvar, fastighetsansvar, informationsansvar, personal- och 
arbetsmiljöansvar. 
Vice ordförande, ordförande, församlingsföreståndare, församlingskassör och 
församlingssekreterare ingår som ordinarie ledamöter i AE. 
Beslut tagna inom AE skall protokollföras. Dessa protokoll godkännes och justeras av FR. 
Vice ordförande tillsammans med ordförande ska vid behov eller minst en gång per år 
genomföra personutvecklingssamtal med församlingens anställda personal. 
 
FR föreslår till årsmötet fem personer som tjänstevägledare (härefter benämnda TVL). Dessa 
väljs med en mandatperiod på tre år. TVL skall bistå FR med att uppmuntra och vägleda 
medlemmar till tjänst i församlingen. 
 
För olika arbetsuppgifter tillsätter FR kommittéer, projekt- och arbetsgrupper, som var för sig 
är underställda FR och ansvarig föreståndare. Tillsammans med TVL utser föreståndarna 
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fortlöpande de personer som ska ingå i dessa grupper och tillser att församlingens övriga 
behov av ledare tillgodoses. 
 
FR utser två personer, en man och en kvinna, som medhjälpare till församlingens pastorer i 
själavårdsarbetet. Dessa två avskiljs och bekräftas av församlingen vart tredje år. Pastorerna 
och dessa två kan knyta ytterligare personer till sig. För ingående i församlingens 
själavårdsarbete avläggs tystnadslöfte. 
 
9 
Vid beslutsfattande gäller enkel röstövervikt, utom i de fall församlingsordningen föreskriver 
annat. Ärenden avgörs genom öppen omröstning. Dock kan, om så beslutas, dessa ske med 
slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 
 
10 
Församlingens administrativa årsmöte hålls före februari månads utgång. I årsmötet 
behandlas alltid bland annat: 

1. Församlingsrådets redogörelse för det gångna årets verksamhet och 
förvaltning 

2. Revisorernas berättelser 
3. Beslut om ansvarsfrihet för församlingsrådet 
4. Bekräftelse av ordförande (1 år) 
5. Bekräftelse/förnyad bekräftelse av föreståndare respektive medhjälpare i 

själavårdsarbetet (3 år) 
6. Val av fem tjänstevägledare (3 år). Vid två årsmöten väljs två ledamöter och vid 

det tredje årsmötet väljs en ledamot. 
7. Val av församlingskassör och församlingssekreterare (3 år) 
8. Val av firmatecknare 
9. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter (1 år) 
10. Kommande års verksamhetsmål och inriktning 

 
11 
Församlingsmöten hålls vid minst fyra tillfällen per år. 
FR sammanträder minst en gång varje månad med möjlighet till uppehåll under 
sommarmånaderna. Medlem som vill att viss fråga skall behandlas av församlingen bör 
meddela det till FR som tar upp denna för behandling och sedan för den vidare till 
församlingen. 
 
12 
För att församlingen ska upplösas fordras att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna 
stöder ett sådant förslag i två på varandra följande ordinarie församlingsmöten. Förslag om 
upplösning skall meddelas i kallelsen, vilken skall utfärdas minst 14 dagar i förväg. Upplöses 
församlingen skall dess egendom användas för ändamål som församlingen med två tredjedels 
majoritet av de angivna rösterna beslutar vid ovan nämnda församlingsmöte. Därvid gäller att 
egendomen skall användas och överlämnas till evangelisk eller filantropisk verksamhet. 
 
13 
För ändring av denna församlingsordning krävs att vid två på varandra följande 
församlingsmöten minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder 
ändringsförslaget. Förslag om ändring i församlingsordning skall meddelas församlingen minst 
14 dagar före församlingsmötet. 
 
 
Denna församlingsordning ersätter tidigare församlingsordning och är denna dag antagen. 
 
Vargön 2007-02-04 


