Stadgar för Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg
§1
Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg, som kom till stånd under andra hälften av
adertonde århundradet, är en religiös sammanslutning inom svenska kyrkan.
Dess härkomst härleder sig från den böhmisk-mähriska brödrakyrkan (brödrauniteten), som
stiftades år 1457 av trosfränder till martyren Johannes Huss.
§2
Evangeliska brödraförsamlingen har till uppgift att verka för Guds ords förkunnande, för
beredande av möjlighet till kristlig gemenskap samt för understödjande av det kyrkliga
arbetet inom Göteborg.
I överensstämmelse härmed skall brödraförsamlingens pastor efter överenskommelse
vara församlingarnas i Göteborg prästerskap till hjälp i församlingsarbetet. Dessutom vill
brödraförsamlingen upprätthålla och bekosta det arbete som ålegat biträdande
stiftsadjunkt för värnpliktig ungdom med mera i Göteborg även som annat kyrkligt arbete,
som kan vara önskvärt.
Den församlingssal som finns inrymd i den i § 7 i dessa stadgar omförmälda
donationsfastigheten, användes av brödraförsamlingen i dess församlingsarbete och må efter
pastorns bestämmande upplåtas även till annan religiös verksamhet.
Brödraförsamlingens gudstjänster och verksamhet i övrigt ger församlingen rätt att förlägga
till kyrka eller gudstjänstlokal utanför donationsfastigheten.
För fullgörande av sitt ovannämnda arbete äger församlingens pastor rätt att mottaga
förordnande såsom kyrkoadjunkt eller förordnande till annan prästerlig tjänst inom territoriell
församling i Göteborg. Församlingen åtager sig också att bekosta samtliga de utgifter som är
förenade med dylika förordnanden, och vill dessutom i mån av tillgång ekonomiskt
understödja kyrkligt och kyrkligt socialt arbete i Göteborg.
§3
Medlem i brödraförsamlingen kan den bli, som fyllt 18 år och som tillhör svenska kyrkan
samt vill bekänna sig till tron på Jesus Kristus som den korsfäste och uppståndne Frälsaren
och som vill vinna fördjupning i sitt inre liv, söka kristlig gemenskap samt i gärning visa sin
kristna tro.
Pastorn i brödraförsamlingen skall se till att en aktuell medlemsförteckning finns.
§4
Församlingsmöte beslutar om person ska antas som medlem i brödraförsamlingen efter
förslag från styrelsen som bereder begäran om medlemskap. Ny medlem äger rösträtt vid
församlingsmöte först tre månader efter att personen antagits.
§5
Om en medlem önskar utträda ur brödraförsamlingen skall detta anmälas till styrelsen.
Under församlingsmötet kan brödraförsamlingen välja att utesluta en medlem om det inte
anses lämpligt att personen kvarstår i församlingen.

Kommenterad [ME1]: Tidigare lydelse:
Över brödraförsamlingens medlemmar skall genom
pastorns försorg hållas förteckning.

Kommenterad [ME2]: Tidigare lydelse:
Det tillkommer styrelsen att pröva huruvida person, som
önskar inträde i brödraförsamlingen, skall antagas som
medlem. Styrelsens förslag förelägges
brödraförsamlingen å församlingsmöte, som fattar
definitivt beslut härom. Medlem äger icke rösträtt vid
församlingsmöten, förrän tre månader förflutit, sedan
medlem intagits.
Kommenterad [ME3]: Tidigare lydelse:
Vill medlem utträda ur brödraförsamlingen, göres
anmälan därom till styrelsen.
På församlingsmöte äger brödraförsamlingen att från sig
utesluta medlem, som befinnes
icke böra i brödraförsamlingen kvarstå.

§6
Brödraförsamlingen förvaltas av en styrelse i Göteborg som består av minst fyra och högst
sex medlemmar, och två ersättare vilka väljs vid församlingsmötet i november, samt pastorn
som är självskriven ordförande.
Styrelsen får fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande och är ense om
beslutet. Om resultatet är lika har ordförande utslagsrösten.
Ledamöter och ersättare i styrelsen väljs vid församlingsmöte i november för en period av två
år.
Styrelsen utser själva vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare inom gruppen.
Styrelsen sammanträder då ordförande eller två ledamöter kallar till detta.
Styrelsen skall vaka över brödraförsamlingens intressen och säkerställa att de medel som
kommer från Linhultska stiftelsens styrelse används i enlighet med donationshandlingarna.
Brödraförsamlingens räkenskaper skall föras för kalenderår och lämnas till revisorerna för
granskning före 15:e februari.
§7
De donationer, som gjorts av handlanden Sven Linhult och hans maka Ellika Linhult genom
gåvobrev den 26 juni 1786 och testamente den 22 september 1788 samt av Ellika Linhult
genom testamente den 30 juni 1792 och som numera utgörs av fastigheten nr 3 i 21:sta
kvarteret Herrnhutaren i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg och dessutom avkastning av
fastigheten, har genom Högsta Domstolens dom den 5 april 1928 förklarats vara stiftelse till
förmån för Evangeliska Brödraförsamlingen.

Kommenterad [ME4]: Tidigare lydelse:
Brödraförsamlingens angelägenheter handhavas och
förvaltas av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg och
består av minst två och högst fem vid församlingsmöte
bland brödraförsamlingens manliga medlemmar valda
ledamöter samt dessutom av pastorn som självskriven
ordförande. Styrelsen är beslutsför, när minst halva
antalet ledamöter äro tillstädes och då äro om beslut ense.
I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten.
Styrelsens ledamöter jämte två suppleanter väljes å
ordinarie församlingsmöte i december för en tid av två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
kassaförvaltare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
av två ledamöter.

Fastigheten och donationsmedlen förvaltas enligt Kungl. Maj:ts skrivelse den 4 augusti 1928
till Länsstyrelsen i Göteborg av Linhultska stiftelsens styrelse.

Styrelsen har att vaka över brödraförsamlingens intressen
samt tillse, att de av Linhultska stiftelsens styrelse
anslagna medlen användas i överensstämmelse med
donationshandlingarnas föreskrifter.

I denna styrelse är brödraförsamlingens pastor självskriven ledamot, som tillsammans med tre
ledamöter valda av församlingsmötet ingår i styrelsen. De tre ledamöterna väljs bland
medlemmarna i brödraförsamlingen. Ledamöterna väljs på två år i sänder med början år 1928.

Brödraförsamlingens räkenskaper skola föras för
kalenderår och före 15:de januari överlämnas till
revisorerna för granskning.

Brödraförsamlingen utser dessutom för varje år en revisor för den Linhultska stiftelsen och
Länsstyrelsen utser årligen en lekmannarevisor.
§8
Två församlingsmöten ska hållas varje år: det första före juni månads utgång för beslut om
föregående års räkenskaper och förvaltning, det andra före november månads utgång för
beslut om budget för nästkommande år och för val till vid årets slut lediga befattningar inom
styrelsen samt för val av två revisorer och dessutom val av ledamöter i Linhultska stiftelsens
styrelse och av revisor för stiftelsen.
Brödraförsamlingens verksamhet leds av församlingsmöte, styrelse och pastor
tillsammans, med beaktande av donationshandlingarna.
Extra församlingsmöte skall hållas, när styrelsen så beslutar.
Kallelse till församlingsmöte skall ske till varje medlem via brev eller e-post minst 14
dagar före mötet

Kommenterad [ME5]: Tidigare lydelse
ävensom
Kommenterad [ME6]: Tidigare lydelse
nådiga brev
Kommenterad [ME7]: Tidigare lydelse:
Församlingsmedlems rätt att deltaga i handhavandet av
församlingens angelägenheter utövas å församlingsmöte
med den inskränkning, som § 4 omförmäler.
Två ordinarie församlingsmöten skola årligen hållas: det
första före juni månads utgång för beslutsfattande om
föregående års räkenskaper och förvaltning, det andra
före december månads utgång för bestämmande av
utgifts- och inkomststat för nästföljande år och för val till
vid årets slut lediga befattningar inom styrelsen samt för
val av två revisorer ävensom för val av ledamöter i
Linhultska stiftelsens styrelse och av revisor för stiftelsen.
Extra församlingsmöte skall hållas, så ofta styrelsen det
beslutar.
Kallelse till församlingsmöte skall ske genom skriftligt
meddelande till varje medlem eller genom annons i
tidningen Göteborgs Posten minst åtta dagar före mötet
och notis i predikoturerna.

§9
Vid brödraförsamlingens och styrelsens sammanträden och möten förs protokoll, som skall
justeras av ordföranden tillsammans med två vid mötet närvarande och av mötet utsedda
medlemmar.
§ 10
Brödraförsamlingens andliga verksamhet förestås av en pastor som är medlem av
brödraförsamlingen och vederbörligen ordinerad till präst inom svenska kyrkan.
Pastorn har i förhållande till Linhultska stiftelsen och brödraförsamlingen beträffande
sin anställning i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie präst i
svenska kyrkan.
Har pastorstjänsten blivit ledig, äger styrelsen för Linhultska stiftelsen utse ny pastor, varvid
särskild hänsyn bör tagas till vederbörandes förutsättningar för de uppgifter som omnämnes i
§ 2 i dessa stadgar. Valet av pastor skall underställas brödraförsamlingen för prövning och
godkännande.
Det tillkommer domkapitlet att vid pastorstjänstens tillsättande pröva den utsedda
prästmannens kompetens och skicklighet, för vilket ändamål denne skall till domkapitlet
genom stiftelsens styrelse inlämna vederbörliga, för ansökning till prästerliga tjänster
erforderliga handlingar.
Därest valet av brödraförsamlingen och domkapitlet godkännes, skall domkapitlet för
vederbörande utfärda förordnande å pastorstjänsten. Över den sålunda förordnande
prästmannen äger domkapitlet utöva behörigt inseende.
§ 11
Beslut om förändring av dessa stadgar är ej giltigt, utan att förslaget härom förelagts två på
varandra med minst 14 dagars mellanrum följande församlingsmöten samt därtill av båda
mötena godkänts av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna. För ändring av §§ 1,
2, 10 och 11 av dessa stadgar erfordras dessutom Kungl. Maj:ts godkännande.
Vidare medgiver Kungl. Maj:t, att brödraförsamlingens nuvarande, i omförmälda
donationsfastighet inrymda kyrkolokal må, sedan den kyrkliga inredningen borttagits därur,
användas för annat ändamål.

Kommenterad [ME8]: Tidigare lydelse:
Vid brödraförsamlingens och styrelsens sammanträden
och möten föras protokoll, vilka skola justeras av
ordföranden jämte tvenne vid mötet närvarande och av
detta utsedda medlemmar.

Överenskommelse om tolkning av Ev. Brödraförsamlingens stadgar
Överenskommelse mellan styrelserna i Evangeliska Brödraförsamlingen (församlingen) och
Linhultska stiftelsen (stiftelsen).
Med utgångspunkt i § 10, tredje stycket, i Evangeliska brödraförsamlingens stadgar
överenskommer vi följande:

1. Stiftelsen skall i enlighet med stadgarna utse ny pastor.
2. Pastor i församlingen skall ha sin formella anställning i stiftelsen och stiftelsen
ansvarar för alla formaliteter såsom löneförhandlingar, lönerapportering, pensionsavtal
mm.
3. Den löpande verksamheten leds av församlingsmöte, styrelse och pastor tillsammans.
4. Valet av pastor ska i enlighet med stadgarna underställas församlingen för prövning
och godkännande, d.v.s. församlingen och stiftelsen måste vara överens kring valet av
ny pastor.
5. I händelse av meningsskiljaktigheter mellan pastor, stiftelsen och/eller församlingen
bör samförstånd och öppenhet prägla diskussionen och formella beslut om
anställningen kan endast beslutas av stiftelsen efter hörande av församlingen.
Denna tolkning har antagit i Evangeliska Brödraförsamlingens styrelse den 4 november 2014
och i Linhultska stiftelsens styrelse den 5 november 2014.

Församlingsföreståndarens huvuduppgifter är följande:
a) Att leda gudstjänster, förkunna och undervisa.
b) Att utöva själavård bland medlemmar och andra.
c) Att representera Ev. Brödraförsamlingens missionsverksamhet.
d) Att vårda förbindelserna med den större vänkretsen i landet.
e) Att i rättsliga och utomrättsliga angelägenheter föra Evangeliska Brödraförsamlingens
i Göteborg talan och bevaka dess rätt.
f) Att arbetsleda församlingens personal och ideella.
Vid föreståndarens sida står församlingens styrelse och församlingsmötet.
Föreståndaren är ordförande i Ev. Brödraförsamlingens styrelse. Föreståndaren är självskriven
ledamot i Linhultska stiftelsen.
(Bilaga till Linhultska stiftelsens styrelsebeslut den 5 november 2014.)

(Stadgarna ändrades senast 2013-04-07, då ordet ”manliga” ströks i § 6)

