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Stadgar för Jerusalemprojektet
§1 Syfte och målsättning 
Jerusalemprojektet är en kristen, ideell förening med säte i Uppsala som vill främja enkelhet, 
evangelisation och egendomsgemenskap i den Helige Andes kraft. Detta sker genom att: 
 §1.1 Arrangera sammankomster och studieresor 
 §1.2 Ta fram material och bedriva opinion 
 §1.3 Starta upp och stötta kristna kommuniteter 

§2 Teologi 
Jerusalemprojektets teologi är evangelisk, karismatisk och apostolisk, och föreningens medlemmar 
bekänner sig till den nicaenska trosbekännelsen samt Lausannedeklarationen. 

§3 Skapelsevård 
I de aktiviteter föreningen arrangerar och sköter ska hänsyn till Guds miljö tas i största möjligaste 
mån. Föreningen främjar därför vegansk mat, kollektivt resande och begagnade, ekologiska, 
närodlade och rättvist handlade produkter. 

§4 Medlemskap 
Medlemskapet är gratis och ger rösträtt på årsmötet. 

§5 Beslutsordning 
Jerusalemprojektets högsta beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen. Alla 
medlemmar har rätt att delta i förhandlingar och beslut vid årsmöte och extra föreningsmöte. Vid 
lika röstetal har mötesordföranden utslagsrätt, utom i personvalsfrågor där bön och lott avgör. 

§6 Årsmöte 
Föreningen håller årsmöte innan den 25 mars på tid och plats som styrelsen beslutar. Undantaget är 
avdelningens första verksamhetsår, då det första konstituerande årsmötet kan hållas även efter 25 
mars. Kallelse till årsmöte ska utfärdas senast två veckor innan årsmötet. 

Vid årsmötet ska protokoll föras och följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
2. Val av protokolljusterare 
3. Godkännande av kallelsen till årsmötet 
4. Godkännande av dagordning 
5. Genomgång av verksamhetsberättelse, ev. ekonomisk årsredovisning och ev. revisorernas 
berättelse 
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
7. Val av 
a. ordförande för styrelsen samt övriga ledamöter, totalt 3-7 personer enligt § 9 
b. eventuell revisor 
c. eventuell valberedning 
8. Verksamhetsplan för kommande år 
9. Övriga frågor 
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§7 Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte 
när revisor eller minst 1/3 av Jerusalemprojektets medlemmar begär det. 

§8 Styrelse 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Jerusalemprojektets beslutande organ och ansvarar för 
Jerusalemprojektets angelägenheter. Styrelsen ska bestå av tre till sju personer som är beredda att 
verka för §§ 1-2 i dessa stadgar och som är ledare i arbetet. Antalet bestäms vid varje årsmöte. Vid 
lika antal röster har ordföranden utslagsröst. 

Årsmötet utser styrelsens ordförande. Inom eller utom sig utser styrelsen sekreterare och kassör. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

§9 Firmateckning och verksamhetsår 
Jerusalemprojektets firma tecknas av de personer som ingår styrelsen. Denna firmateckningsrätt 
gäller personerna var för sig. Jerusalemprojektets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 
januari till 31 december. 

§10 Ändring av stadgar 
Ändring av Jerusalemprojektets stadgar kan endast ske vid årsmöte med minst 2/3 majoritet. §§ 1-2 
kan inte ändras efter 26 mars 2017. 

§11 Utträde, uteslutning och tvist 
Medlem som under pågående verksamhetsår vill utträda ur Jerusalemprojektet ska skriftligen 
anmäla detta, via mail eller papper till styrelsen. 

Medlem som aktivt motarbetar §§ 1-2 i Jerusalemprojektets stadgar eller på annat sätt 
uppenbarligen skadar föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Talan i tvist 
mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. I stället ska sådan avgöras enligt 
lag om skiljeförfarande. 

§12 Upplösning 
För upplösning av Jerusalemprojektet fordras ett beslut med minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte och 
ett extra föreningsmöte där samma beslut fattas. Vid upplösning så avgör föreningsmötet hur dess 
ägodelar och ekonomiska tillgångar skall disponeras.


