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$ 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. Församlingen stödjer och bedriver socialt arbete i 
vår omvärld. 
 
$ 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 
Församlingen bestämmer själv över sin verksamhet och egendom. Församlingens 
beslutande organ är det administrativa årsmötet och församlingsmötet samt 
församlingsrådet 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. 
 
$ 6 
Församlingen väljer inom sig funktioner såsom ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör samt firmatecknare, och för övrigt kommittéer och funktionärer i 
mån av behov. Vid beslutsfattande gäller enkel röstövervikt, utom i de fall 
församlingen har beslutat annorlunda. Alla ärenden avgörs genom öppen 
omröstning, dock kan val, om så beslutas, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder. 
 
$ 7 
Församlingens årsmöte hålls före februari månads utgång. I årsmötet behandlas 
alltid bland annat följande frågor: 

A) Församlingsrådets redogörelse för det gångna årets verksamhet och 
förvaltning 

B) Revisorernas berättelser 
C) Beslut om ansvarsfrihet 
D) Val av revisorer 
E) Val av firmatecknare 
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$ 8 
För övrigt gäller den antagna församlingsordningen för församlingens inre funktion 
och verksamhet. 
 
$ 9 
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. 
 
$ 10 
För ändring av dessa stadgar krävs att vid två på varandra följande 
församlingsmöten minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder 
ändringsförslaget. Förslag om stadgeändring skall meddelas i kallelsen. 
 
 
Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar och är denna dag antagna 
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