
Kyrkan i Enebyberg 1 

 

 

Stadgar för den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg 

 

 

§ 1. Föreningen Kyrkan i Enebyberg 

1.1 Föreningen Kyrkan i Enebyberg är ett ekumeniskt arbetsorgan för Enebykyrkans 

församling, som utgör en del av trossamfundet Equmeniakyrkan, och Svenska kyrkan i 

Danderyd, som är en del av trossamfundet Svenska kyrkan. Föreningen har sin 

huvudsakliga verksamhet i Enebyberg.  

1.2 Jesu bön för sina lärjungar om enhet (Joh. 17:21) innebär, att alla kristna på 

samma ort förenas. De är, enligt Guds vilja och efter den gåva Gud vill ge, kallade till 

gemenskap med varandra och med hela Kristi kyrka. Det ekumeniska samarbetet i 

Kyrkan i Enebyberg har formats utifrån denna kallelse och hör samman med den kristna 

kyrkans uppdrag i världen. 

 

§ 2. Uppgift 

2.1 Utgångspunkt, uppgift och ekumeniskt arbetssätt för föreningen Kyrkan i 

Enebyberg beskrivs i Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg som gäller tillsammans 

med dessa stadgar. 

2.2 Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i Danderyd har enligt förut-

sättningar som uttrycks i Grunddokumentet och dessa stadgar delegerat ansvar för 

verksamhet och ekonomi till Kyrkan i Enebyberg. 

2.3 Genom dessa stadgar och Grunddokumentet regleras samarbetet mellan 

Enebykyrkan och Svenska kyrkan i Danderyd. 

 

§ 3. Representantskap 

3.1 Representantskapet består av 15 ledamöter utsedda av Enebykyrkans församling 

och 15 ledamöter utsedda av Svenska kyrkan i Danderyd. Valbara till representantskapet 

är alla som är engagerade i Kyrkan i Enebyberg och som är medlemmar i Enebykyrkans 

församling och/eller Svenska kyrkan. Till ledamot kan även utses den som inte är bosatt 

inom Danderyds kommun/församling. Bland representantskapets ledamöter utser 

I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet  
Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts  

med det nya namnet Equmeniakyrkan.  
På samma sätt användes i originaldokumentet det tidigare namnet  
SMU Danderyd-Täby, här ersatt med Equmenia Danderyd-Täby. 
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församlingarna ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande skall 

komma från olika församlingar.  

3.2 Ledamöterna utses för två år i taget och på ett sådant sätt att en successiv för-

nyelse sker. 

3.3 Representantskapet är Kyrkan i Enebybergs beslutande organ. 

3.4 Varje ledamot har en röst.  

3.5 Representantskapets sammanträden är offentliga. Människor verksamma i Kyrkan 

i Enebyberg har yttranderätt. Rösträtt i Kyrkan i Enebyberg har endast representant-

skapets ledamöter. 

3.6 Representantskapet sammankallas av samarbetsrådet i Kyrkan i Enebyberg eller 

då någon av församlingarna eller någon av revisorerna begär detta. Det sker på tid som 

samarbetsrådet beslutar. Kallelse sker genom pålysning i gudstjänst samt skriftligt till 

ledamöterna senast två veckor före, varvid huvudärende skall anges.  

3.7 Representantskapet fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 

mening som ordförande biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.  

 

§ 4. Samarbetsråd 

4.1 Samarbetsrådet har att, tillsammans med pastor/präst, leda och ansvara för Kyrkan 

i Enebybergs verksamhet i enlighet med grunddokument, stadgar och representantskapets 

beslut. 

4.2 Samarbetsrådet består av ordförande, vice ordförande samt två ledamöter som utses 

av Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i Danderyd med häften vardera, samt fyra 

ledamöter som utses av representantskapet. Ledamöterna utses på två år.  Ordförandeposten 

och vice ordförandeposten skall komma från olika församlingar. 

4.3 Enebykyrkans församlingsföreståndare, ansvarig präst i Kyrkan i Enebyberg, en 

representant för Equmenia i Danderyd-Täby utsedd av ungdomsrådet, en representant för 

Svenska kyrkan i Danderyds ungdomssektion samt kyrkoherden i Svenska kyrkan i 

Danderyd eller den hon/han utser, har rätt att delta i samarbetsrådets överläggningar och 

få sin särskilda mening antecknad till protokollet. 

4.4 Samarbetsrådet utser arbetsledare bland de verksamma inom Kyrkan i Enebyberg. 

4.5 Samarbetsrådet utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga funktionärer som 

kan behövas. Samarbetsrådet har rätt att delegera beslut till utskott.  

4.6 I samarbetsrådets uppgifter ingår  

– att tillsammans med pastor/präst planera och leda Kyrkan i Enebybergs arbete 

– att bereda och verkställa representantskapets beslut, utom vad gäller val vid 

årsmöte 

– att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning  
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– att bereda kallelse av pastor/präst, diakon och övriga tjänster i Kyrkan i 

Enebyberg, som inte utses direkt av moderförsamlingarna enligt Grund-

dokumentet 

– att ha arbetsgivaransvar i enlighet med vad som sägs i Grunddokumentet 

– att senast under november året innan till Enebykyrkans församling och Svenska 

kyrkan i Danderyd lämna förslag om fördelning av kollekter och om 

budgetramar och anslag för kommande år.  

4.7. Samarbetsrådet får inte utan beslut i representantskapet och godkännande av 

moderförsamlingarna uppta lån eller på annat sätt ikläda Kyrkan i Enebyberg ekonomiskt 

åtagande av större omfattning. 

4.8 Riktlinjer beträffande upplåtelse av Enebykyrkans kyrkorum fastställs av 

samarbetsrådet, pastor och präst tillsammans. 

4.9. Samarbetsrådet eller den samarbetsrådet utser har rätt att teckna Kyrkan i 

Enebybergs firma. 

4.10 Samarbetsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller då pastor/präst 

eller minst en tredjedel av samarbetsrådets ledamöter begär det. Samarbetsrådet är 

beslutsmässigt då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen 

omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal 

gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom 

lottning. 

 

§ 5. Kyrkan i Enebybergs pastor/präst 

5.1. Den präst och den pastor som är anställda av Svenska kyrkan i Danderyd 

respektive Enebykyrkans församling för tjänst i Kyrkan i Enebyberg är likställda andliga 

ledare. 

5.2. Kyrkan i Enebybergs pastor och präst skall tillsammans med samarbetsrådet 

planera och leda verksamheten i enlighet med grunddokument, stadgar samt 

representantskapets beslut.  

 

§ 6. Barn- och ungdomsverksamhet 

Arbetet bland barn och ungdom bedrivs av Ungdomsrådet genom Equmenia i Danderyd-

Täby och ungdomssektionen i Svenska kyrkan i Danderyd i enlighet med särskilda 

stadgar och/eller beslut av representantskapet.  

 

§ 7. Årsmöte 

7.1. Representantskapet skall hålla årsmöte före februari månads utgång på tid som 

samarbetsrådet bestämmer. Till årsmöte kallas minst en månad innan mötet hålls. 

7.2. Förslag från valberedningen skall kungöras före årsmötet. 

7.3. Motion till årsmötet skall lämnas till samarbetsrådet minst sex veckor före mötet. 



Kyrkan i Enebyberg 4 

7.4. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

  1. Val av ordförande, vice ordförande, och sekreterare för årsmötet 

  2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

  3. Dagordning 

  4. Mötets stadgeenliga utlysning 

  5. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående 

verksamhetsår 

  6. Revisorernas berättelse 

  7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förslag till disposition 

av resultatet 

  8. Ansvarsfrihet för samarbetsrådets ledamöter 

  9. Anmälan av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i samarbetsrådet 

som utsetts av moderförsamlingarna 

10. Val av fyra ledamöter i samarbetsrådet 

11. Anmälan om revisorer, och ersättare för dessa, som utsetts av 

moderförsamlingarna 

12. Val av övriga funktionärer/ledare 

13. Anmälan av Equmenia i Danderyd-Täby:s val till ungdomsråd och ledare 

14. Anmälan av Svenska kyrkans ungas val till ungdomsråd och ledare 

15. Beslut om budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

16. Val av valberedning 

17. Stadgeenligt väckta motioner 

 

§ 8. Valberedning  

8.1. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av fyra 

ledamöter i samarbetsrådet samt övriga val till uppdrag efter de behov som finns. 

8.2. Medlemmarna i representantskapet kan föreslå kandidater till samarbetsrådet 

och andra uppdrag. Sådant förslag skall, då det gäller nominering till samarbetsrådet, 

lämnas till valberedningen senast två veckor före det möte då valet skall ske. 

 

§ 9. Räkenskaper och revision  

9.1. Kyrkan i Enebybergs räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

9.2. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses med en  

vardera av Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i Danderyd.  
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9.3. Vid representantskapets och samarbetsrådets sammanträden förs protokoll som 

justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare. 

 

§ 10. Ändring av grunddokument och stadgar  

10.1. Ändring av stadgar och grunddokument kan ske genom samstämmiga beslut av 

två på varandra följande möten med representantskapet, varav ett årsmöte. Sådant beslut 

skall fattas med 2/3 majoritet vid båda beslutstillfällena. Mellan besluten skall en tid av 

minst två månader förflyta. 

10.2. Förslag om ändring av grunddokument och stadgar skall inlämnas till 

samarbetsrådet minst två månader före representantskapsmöte.  

Samarbetsrådet skall, med eget yttrande, överlämna förslaget senast fyra veckor före till 

representantskapet. 

10.3. Ändring av grunddokument eller stadgar fastställs av Enebykyrkans församling 

och Svenska kyrkan i Danderyd. 

10.4. Sådan ändring av grunddokument och stadgar som berör relationerna till Svenska 

kyrkan eller Equmeniakyrkan samt stadgarnas §§ 10 och 11 skall, för att vara giltiga, 

godkännas av kyrkostyrelsen för Equmeniakyrkan samt Svenska kyrkan i Danderyd. 

Samråd skall dessförinnan ha skett med Domkapitlet i Stockholms stift. 

 

§ 11. Upplösning av ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg 

Upplösning av föreningen Kyrkan i Enebyberg föregås av att Enebykyrkans församling 

eller Svenska kyrkan i Danderyd säger upp samarbetet minst ett år i förväg. Uppsägning 

skall föregås av samråd mellan Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i 

Danderyd. Under uppsägningstiden skall yttrande inhämtas från Representantskapet. 

 

Stadgarna är antagna av: 

Svenska kyrkan i Danderyd Enebyberg den 26 januari 2006 

Ingegerd Wrette-Lundin  

ordf. kyrkorådet  

 

Enebykyrkans församling Enebyberg den 12 januari 2006 

Sölve Widenbrant 

Hans Torkelsson 

 

Stadgarna är godkända av: 

Domkapitlet i Stockholms stift Stockholm den 20 juni 2006 

Caroline Krook 
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Kyrkostyrelsen för dåvarande  Stockholm den 10 maj 2006 och 
Svenska Missionskyrkan 15 oktober 2006 

Se brev från Equmeniakyrkan  


