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Stadgar. 

 

Stadgar för Stiftelsen Kils församlingshem 

 
§ 1. Ändamål 
Stiftelsen har till ändamål att såsom ägare inneha och förvalta ett församlingshem i Kils församling av 
Strängnäs stift och att där tillhandahålla lokaler för i första hand kyrkligt, evangeliskt- lutherskt 
församlingsarbete. Stiftelsen skall jämväl i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att väcka, vidmakthålla och 
stärka det kyrkliga församlingslivet. 
 
§ 2. Tillsyn 
Stiftelsen ställs under tillsyn av Strängnäs Domkapitel som i överensstämmelse med föreskrifterna i 
lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 äger vaka över att stiftelsen upprätthålles och icke drages 
till främmande ändamål; och vare stiftelsen sålunda undantagen från den statliga tillsyn, som lagstiftning 
på området kan föreskriva. Bestämmelserna i nämnda lag skall i tillämpliga delar vara normgivande för 
förhållandet mellan stiftelsen och tillsynsmyndigheten. Skulle tillsynsmyndigheten genom särskilt beslut 
förklara sig icke längre vilja utöva tillsynen, skall stiftelsen omedelbart vidtaga åtgärder för dess ställande 
under annan tillsynsmyndighet. 
 
§ 3. Medlemmar 
Mom. 1. För att bidraga till förverkligande av stiftelsens ändamål äge envar Svenska kyrkan tillhörande 
man eller kvinna, som vill främja stiftelsens i § 1 ovan angivna ändamål, att hos stiftelsens styrelse 
anmäla sig såsom medlem. 
Mom.2. Medlem har att erlägga antingen en årsavgift av minst x)  kronor eller ock en engångsavgift av 
minst x)  kronor. 
Mom.3. Medlem äge ej del i stiftelsens tillgångar liksom han ej heller svarar för någon del av dess skulder. 
Mom.4. Medlem, som avflyttar från församlingen, tillhör stiftelsen så länge han fortfar att erlägga 
årsavgift. 
Därest medlem, oaktat gjord påminnelse underlåter erlägga årsavgift till stiftelsen under två på varandra 
följande år, anses han hava utträtt ur densamma. 
Mom.5. Medlem, som i liv och gärning eller på annat sätt motarbetar stiftelsens syfte, äger styrelsen efter 
föregående varning utesluta ur stiftelsen. 
 
§ 4. Årsmöte m.m. 
Mom. 1. Stiftelsen avhåller årligen årsmöte före mars månads utgång. 
Vid detta årsmöte skall förekomma: 
Föredragning av års- och revisionsberättelser. 
Prövning och beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Val av styrelseledamöter (vart 4:e år).  
Val av suppleanter till dessa (d:o). 
Val av 2 revisorer (vart annat år). 
Val av 2 revisorsuppleanter (d:o). 
Föredragning av inkomst- och utgiftsstat för löpande år. 
Övriga ärenden, väckta av styrelsen eller ock av medlem genom därom hos styrelsens ordförande minst tio 
dagar före sammanträdet gjord anmälan. 
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Mom.2. Extra sammanträde avhålles då styrelsen eller dess ordförande eller revisorer anser det påkallat, 
samt dessutom, då minst 1 / 1 0  av stiftelsens medlemmar därom hos styrelsens ordförande gör skriftlig 
framställning med angivande av det eller de ärenden, som de önskar skall upptagas till behandling. 
Mom.3. Styrelsens ordförande är ordförande vid stiftelsens sammanträden. 
Mom.4. Vid stiftelsens sammanträden äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden ut-
slagsröst utom vid val, då lotten skall skilja. 
För beslut, som avser beviljande av anslag till nya ändamål eller behov samt upptagande av lån, erfordras 

två tredjedelar av de i omröstningen deltagandes röster. 
Mom.5.. Kallelse till sammanträde skall ske genom ordförandens försorg minst åtta dagar före 
sammanträdet. I kallelsen skall anges de ärenden, som skall behandlas vid sammanträdet. 
 
§ 5. Styrelse 
Mom.1. Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av förutom församlingens kyrkoherde (komminister 
efter pastoratsregleringens genomförande 1/1 1962)eller den hans ämbete förvaltar såsom självskriven 
ledamot och ordförande, minst fyra på årsmöte för fyra år i sänder valda ledamöter. På enahanda sätt utses 
minst fyra suppleanter. L 
Därest församlingens kyrkoherde (komminister) eller den hans ämbete förvaltar ej skulle vilja åtaga sig 
ordförandeskapet, må efter förslag av styrelsen lämplig person inom församlingen utses till ordförande. 
Mom.2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Kassör må utses inom eller utom sty-
relsen. 
Mom.3. Styrelsen är beslutför, när ordföranden, eller vice ordföranden samt tre ledamöter eller supp-
leanter är närvarande. Beslut fattas med enkel pluralitet. Vid lika röstetal vare den mening gällande, som 
ordföranden biträder. 
Mom.4. Stiftelsens firma tecknas av den eller dem av styrelsens ledamöter, som styrelsen utser 
för ett år i sänder. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för handhavandet av stiftelsens 
angelägenheter. 
Mom.5. Styrelsen har sitt säte i Kil. 
Mom.6. Styrelsen upprättar före den 15 februari varje år en berättelse över det förflutna årets 
verksamhet. 
 
§ 6. Räkenskaper och revision 
Mom.1. Stiftelsens förvaltning .och räkenskaper  granskas av två vid årsmöte for två år i sänder 
utsedda revisorer. På enahanda sätt utses två suppleanter till dessa. 
Styrelsens berättelse och protokoll jämte räkenskaper i komplett skick avseende närmast 
förflutet år skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari. 
Revisorerna avger berättelse över granskningen före februari månads utgång. Samtidigt skall 
de yttra sig över huruvida de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
Mom.2. Stiftelsens räkenskaper föres per kalenderår. 
Mom.3. Kassören är skyldig att på anfordran av revisor, styrelseledamot eller på till styrelsen 
ställd begäran från medlem hålla räkenskaperna tillgängliga, 
 
§ 7. Redovisning 
Före mars månads utgång skall för föregående år sammandrag av räkenskaperna på godkänt formulär, 
årsberättelse, revisionsberättelse och bevis om ansvarsfrihet utan anfordran översändas till 
tillsynsmyndigheten. 
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§ 8.Urkundssamling 
Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla stiftelsen rörande gåvobrev, 
testamenten och andra urkunder ävensom eljest beträffande förvaltningen meddelade 
föreskrifter. Till denna samling skall föras ett kronologiskt ordnat register. 
 
§ 9. Förmögenhet 
För stiftelsens skulder svarar endast dess tillgångar. 
 
§ 10. Församlingshemmets användning och upplåtelse 
Där andra lokalmöjligheter ej står till buds eller synnerliga skäl  därtill är, må stiftelsens 
ordförande även upplåta församlingshemmet för icke kyrkliga sammankomster under 
förutsättning att därvid intet förekommer, som kan förorsaka splittring inom församlingen 
eller som strider mot kyrkans lag och ordning. Dock må ej församlingshemmet eller del därav 
upplåtas för annat ändamål under församlingens gudstjänsttid eller då lokalerna användes för 
kyrkligt ändamål. 
 
§ 11. Upplösning 
Därest stiftelsen i en framtid skulle upplösas, skall dess behållna   egendom fast som lös, 
överlämnas till kyrkorådet i Kils församling för att såsom Kils kyrkas egendom förvaltas i uti 
§ 1 här ovan angivet syfte med av tillsynsmyndigheten meddelade föreskrifter. 
Skulle Kils kyrkoråd icke kunna eller vilja övertaga stiftelsens tillgångar, skall dessa enligt 
bestämmande av tillsynsmyndigheten användas för ett med stiftelsens ursprungliga syfte 
närliggande ändamål i Kils församling. 
 
§ 12. Stadgeändring 
Beslut om ändring av eller tillägg till stiftelsens stadgar eller om stiftelsens omorganisation eller 
upplösning må fattas på två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie, därest minst 
4/5 av närvarande medlemmar därom är ense; dock skall beslut för att äga giltighet underställas 
tillsynsmyndigheten för prövning och stadfästelse. 
 
---------------------------------------------------------------- 
Förestående bilaga till §8 rätt avskrivet betyga: 
Marianne Skjöldebrand, Gösta Skjöldebrand 
 
(Stadgarna insändas till tillsynsmyndigheten i 2 ex., varav det ena kommer att återsändas, försett med bevis 
om godkännande.) 
 
1961 den 15 februari, § 36/22, blevo förestående stadgar av Strängnäs domkapitel fastställda betygar 
 
I tjänsten 
Eric Witthopp 


