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Stadgar för Pingst - fria församlingar i samverkan antagna 
2014-10-18 samt konfirmerade vid rådslaget 2015-05-08.  
 

§ 1 Namn och säte 

Den ideella föreningens namn är Riksföreningen Pingst- fria församlingar i samverkan (nedan 

kallad Pingst). Pingst har sitt säte i Stockholm. 

 

 

§ 2 Ändamål 

Pingst skall tjäna som forum för samverkan mellan självständiga, kristna församlingar i 

Sverige samt leda och utveckla medlemsförsamlingarnas gemensamma verksamheter. 

 

Pingsts ändamål är: 

 a)  att betjäna församlingarna i deras uppdrag att lokalt, nationellt och internationellt 

  bygga Guds rike, genom vittnesbörd, diakoni och gemenskap så att Jesus blir känd,  

  trodd, älskad och efterföljd. 

 

 b) att vara en nationell och internationell talesman för medlemsförsamlingarna och 

  utgöra en gemensam röst i samhällsdebatten.  

 

 c)  att leda och utveckla pingstförsamlingarnas gemensamma arbete  

 

 d) att svara för församlingsservice samt vara en kompetensbas för församlingarna. 

 

 e) att inspirera församlingarna till nya satsningar utifrån behov nationellt och 

    internationellt samt tillvarata och samordna lokala församlingars initiativ 

 

 f)   att verka för ökad samverkan mellan församlingar i syfte att stärka 

     evangelisationsinsatser. 

 

 g) att utgöra ett nätverk med syfte att stödja församlingar och öka delaktigheten i  

    gemensamma beslut samt stödja och verka för att vidareutveckla regionala nätverk  

 

 h) att i samarbete med församlingarna tillgodose människans behov som är både 

  materiella och existentiella så att människor som lever i andlig, kulturell, social 

  eller materiell fattigdom får ökade möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor 

 

 i)   att genom humanitära insatser bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla 

mänsklig värdighet, till förmån för nödlidande människor som har utsatts för eller 

riskerar att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra 

katastrofliknande förhållanden  

 

Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte. 

För sin verksamhet mottar Pingst penninggåvor och andra bidrag. 

Riksföreningen är ej begränsad till att betjäna sina egna medlemmar. 
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§ 3 Värdegrund 

En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Den 

formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord; 2 Tim 3:16-17 och med mönster från  

Apg. 2: 41-42.  

Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – 

konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till 

Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt till 

Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.  

 

 

§ 4 Medlemskap 

Församlingar som delar värdegrunden och gemenskapen i den nuvarande pingströrelsen, blir 

om de så önskar medlemmar i Pingst. Medlemskapet i Pingst innebär ingen förändring i 

församlingens självständighet och befintliga juridiska status.  

Om annan församling, som delar värdegrunden, söker medlemskap kan frågan behandlas först 

efter att en medlemsförsamling tillstyrkt ansökan. 

Antagande, respektive uteslutande av medlemsförsamling beslutas av Rådslaget, efter 

beredning av styrelsen. 

 

 

§ 5 Associativt medlemskap 

Församlingar, med annan bakgrund än traditionell pingstförsamling och som inte i alla delar 

kan omsluta den gemensamma värdegrunden, men ändå omfattar ovanstående 

ändamålsparagraf, kan söka associerat medlemskap. 

Associerat medlemskap kan behandlas först efter att en medlemsförsamling tillstyrkt ansökan. 

Antagande, respektive uteslutande av associerad medlemsförsamling beslutas av Rådslaget, 

efter beredning av styrelsen. 

Associerade medlemmar har närvaro- och yttranderätt i Rådslaget, dock ej rösträtt. 

Ledamöter ur associerade församlingar kan väljas till styrelsens arbetsgrupper. 

 

 

§ 6 Organisation 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet (nedan kallad Rådslaget).  

Organisationen leds av en styrelse. 

En föreståndare är dess talesman och ingår i styrelsen. 

En direktor ansvarar för den löpande verksamheten. 

 

 

§ 7 Rådslaget 

Ordinarie Rådslag skall hållas senast den 15 juli varje år. Extra Rådslag skall hållas när 

styrelsen så anser eller när det begärs av minst 1/3 av medlemsförsamlingarna.  

I Rådslaget skall öppenhet och delaktighet eftersträvas och vara öppet för observatörer.  

 

Motioner och förslag från medlemsförsamlingarna till ordinarie Rådslag skall vara styrelsen 

tillhanda senast åtta veckor före Rådslaget. 

 

Kallelse till ordinarie Rådslag och extra Rådslag skall sändas ut senast sex veckor före 

Rådslaget.  

Kallelser och handlingar till Rådslag sänds till de adresser medlemsförsamlingarna anmält till 

styrelsen. Tillsammans med kallelsen till ordinarie Rådslag skall utsändas valberedningens 



 3 

förslag avseende ordförande, vice ordförande, föreståndare om sådant val är aktuellt, övriga 

styrelseledamöter samt revisorer. Senast två veckor före Rådslaget sänds övrigt underlag till 

beslutsärenden.  

 

Rådslaget har rätt att under löpande mandattid, på ordinarie eller extra Rådslag, avsätta 

styrelseledamot och utse annan ledamot. 

Extra rådslag kan endast besluta i ärenden som angetts i kallelsen. 

 

Vid ordinarie Rådslag skall följande behandlas: 

1. Val av mötets ordförande och vice ordförande 

2. Val av sekreterare för mötet 

3. Val av två protokolljusterare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Prövning om Rådslaget blivit behörigen sammankallat 

6. Fastställande av dagordning 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Beslut angående: 

a. fastställande av balansräkning och resultaträkning 

b. disposition av resultatet 

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10. Beslut om antal styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen 

12. Eventuellt val av föreståndare  

13. Val av övriga styrelseledamöter, revisorer samt revisorsuppleant 

14. Val av valberedning och sammankallande till denna 

15. Nominering av ordförande och ledamöter i styrgrupperna 

16. Val av representanter till nationella, internationella och ekumeniska sällskap 

och råd vilka ej delegerats till styrelsen 

17. Medlemsärenden 

18. Beslut om tidpunkt för nästkommande års ordinarie Rådslag 

19. Presentation och beslut om verksamhetsplan. 

20. Behandling av motioner 

21. Övriga frågor som angivits i kallelsen 

 
 
§ 8 Röstning 

Till Rådslaget har varje medlemsförsamling rätt att sända representanter; 

 upp till och med 499 medlemmar  2 ombud 

 500 – 999 medlemmar  3 ombud 

 1000 – 1999 medlemmar  4 ombud 

 2000 eller fler medlemmar  5 ombud 

Avser medlemsantal vid närmast föregående årsskifte. 

 

Röstning sker av de närvarande valda ombuden genom röstkort. Varje närvarande ombud 

motsvarar en röst. Ombud äger ej rätt att företrädas av annan genom fullmakt. 

Beslut avges med enkel majoritet förutom i beslut avseende ändring av stadgarna för Pingst 

samt upplösning av Pingst enligt nedan. 
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§ 9 Styrelsen 

a) Pingst skall förvaltas av en styrelse bestående av minst sju och högst tretton ledamöter.  

b) Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget. 

c) Föreståndaren ingår i styrelsen med en mandattid på högst fyra år med möjlighet till 

omval. 

d) Övriga ledamöters mandattid skall vara två år med möjlighet till omval. 

e) Halva antalet ledamöter ställs under val varje år. 

f) Styrelsen samlas på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Om minst två 

ledamöter fordrar att styrelsen sammankallas, skall en sådan begäran efterkommas. 

g) Styrelsen upprättar arbetsordning för sin verksamhet. 

h) Styrelsen representerar, inom av stadgarna angivna ramar, Pingst mellan Rådslagen. 

i) Kallelse till styrelsemöte skall ske senast tio dagar före mötet. 

j) Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

k) Styrelsen fastställer delegationsordning för organisationen. 

l) Styrelsen kan tillsätta utskott för att handlägga frågor inom speciellt ansvarsområde. 

m) Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för speciella uppgifter. 

n) Styrelsen utser och tillsätter direktor med förordnade på högst fyra år med möjlighet till 

nytt förordnande. 

o) Styrelsen förvaltar Pingsts ekonomiska angelägenheter. 

p) Styrelsen får inte förvärva eller avyttra fast egendom utan beslut av Rådslag. Dock får 

styrelsen avyttra fast egendom som erhållits som gåva eller via testamente och där Pingst 

inte bedriver egen verksamhet. 

q) Styrelsen är en resurs för de lokala församlingarna i olika angelägenheter. 

r) Styrelsen ansvarar för att relevant information ges till medlemmarna. 

s) Protokoll skall föras över styrelsesammanträden. 

 

 

§ 10 Styrgrupper och verksamhetsansvariga 

Ledamöter och ordförande i styrgrupper nomineras av rådslaget. Nominering av 

ordförande görs ur Pingst styrelse. Slutgiltigt beslut tas av styrelsen. Förändringar under 

löpande verksamhetsår beslutas av styrelsen i samverkan med valberedningen. 

Föreståndaren har rätt att delta i styrgrupperna. Direktor är adjungerad i styrgrupperna, 

liksom verksamhetsansvarig som är föredragande.  

a) Pingst ffs styrelse beslutar om delegationsordning för varje styrgrupp. 

b) Pingst ffs styrelse tillsätter verksamhetsansvariga på förslag av föreståndare och direktor i 

samråd med styrgrupp. 

 

 

§ 11 Firmateckning 

Pingst firma tecknas av styrelsen, eller dem som styrelsen bemyndigar, två i förening. 

 

 

§ 12 Verksamhet och ekonomi 

Styrelsen skall föreslå Rådslaget den verksamhet som skall bedrivas under kommande  

verksamhetsår. Rådslaget fastställer verksamhetsplan.  
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§ 13 Revision 

För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses två revisorer, 

varav en auktoriserad eller godkänd revisor, med en revisorssuppleant. Revisorerna skall över 

sin granskning upprätta särskild revisionsberättelse som skall avges senast fyra veckor före 

Rådslaget. 

 

 

§ 14 Räkenskapsår 

Räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

 

 

§ 15 Årsredovisning 

Styrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning med förvaltningsberättelse. 

Handlingar skall hållas tillgängliga för medlemsförsamlingarna senast fyra veckor före 

Rådslaget. 

 

 

§ 16 Valberedning 

Valberedningen skall bestå av minst fem personer. Sammansättningen skall återspegla såväl 

pingströrelsens karaktär av folkrörelse som medlemssammansättningen i församlingarna.  

Rådslaget fastställer i en arbetsordning riktlinjer för valberedningen. 

 

 

§ 17 Stadgeändring 

För att genomföra stadgeändring fordras: 

a) att förslag till ändring presenteras för medlemsförsamlingarna minst sex veckor före 

    Rådslaget 

b) att ändring bifallits i ordinarie eller extra Rådslag 

c) att beslut om ändring fattas en andra gång i ytterligare ett ordinarie eller extra Rådslag. 

d) att  minst två månader förflutit mellan dessa två tillfällen. 

e) att minst 2/3-dels majoritet av i Rådslaget närvarande ombud förenar sig i beslutet. 

 

 

§ 18 Upplösning 

För beslut om upplösning av föreningen krävs: 

a) att förslag till upplösning presenteras för medlemsförsamlingarna minst sex veckor före 

          Rådslaget 

b) att förslag om upplösning bifallits i ordinarie eller extra Rådslag 

c) att beslut om upplösning fattas en andra gång i ytterligare ett ordinarie eller extra 

    Rådslag 

d) att minst två månader förflutit mellan dessa två tillfällen 

e) att minst 2/3-dels majoritet av i Rådslaget närvarande ombud förenar sig i beslutet. 

 

Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar fördelas enligt närmare beslut av det sista 

Rådslaget till ändamål som angivits i stadgarna, paragraf 2. 


