Stadgar för Svenska kyrkans församling Zürich - Basel
1. ALLMÄNT
1.1 Organisation och rättsstatus
Församlingen Zürich-Basel tillhör Svenska kyrkan och är enligt schweizisk lag
(art. 60ff Zivilgesetzbuch/Code Civil) en förening med säte i Zürich. Utifrån sina
stadgar är Svenska kyrkan i Zürich-Basel en egen juridisk person (art. 52
ZGB/CC),
Församlingen är resultatet av sammanslagningen av de båda församlingarna
Zürich och Basel enligt beslut i respektive kyrkostämmor. Den nya
sammanlagda församlingen trädde i kraft 1 oktober 2010.
Föreliggande stadgar ersätter de stadgar som antogs 21 april 2013.

1.2

Syfte
Svenska kyrkan i Zürich-Basel är en evangelisk luthersk kyrka. som har till
ändamål att på Svenska kyrkans bekännelses grund bedriva kyrklig verksamhet
på svenska språket i nordvästra, östra och sydöstra delen av Schweiz (närmare
bestämt i kantonerna Zürich, Basel Stadt, Basel Land, Aargau, Luzern, Schwyz,
Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug, St. Galen, Thurgau, Appenzell Innerhoden,
Appenzell Ausserhoden, Glarus, Schaffhausen, Graubünden och Tessin), i
Furstendömet Liechtenstein samt närliggande områden i Frankrike, Italien,
Tyskland och Österrike.
Föreningen har inget kommersiellt syfte och eftersträvar ingen vinst.

1.3

Medlemskap
Medlem är den som tillhör eller har tillhört Svenska kyrkan, vistas permanent
eller under längre tid inom församlingens verksamhetsområde samt finns med i
församlingens medlemsregister. Familjemedlemmar till sådana medlemmar kan
även beviljas medlemskap.
Medlemmarna betalar den årliga medlemsavgift som kyrkostämman beslutar.
Det högsta belopp enskild medlem kan bli ansvarig för (enligt art. 71 ZGB/CC)är
identiskt med den av kyrkostämman fastställda medlemsavgiften.

2. ORGAN
2.1

Kyrkostämman
Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkostämman
sammanträder en gång årligen i mars eller april. Extra kyrkostämma skall också
hållas när kyrkorådet begär det eller när kyrkostämmans ordförande anser att
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det behövs. Kallelse sker minst två veckor före mötet genom publikation i
Rundbrevet eller genom uppläsning vid allmän gudstjänst.
Kyrkostämman utser bland församlingen röstberättigade en ordförande och en
vice ordförande för stämman.

Kyrkostämmans ärende är
− mål och riktlinjer för verksamheten, församlingens ekonomi och
medlemsavgifter
− kyrkorådets och revisionens organisation
− val av ordförande, vice ordförande, samt övriga ledamöter och ersättare i
kyrkorådet
− val av revisorer och revisorsersättare
− grunderna för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
− årsredovisning och ansvarsfrihet
För beslut vid stämman fordras enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid val skall, om så begärs, omröstning ske
med slutna sedlar. Vid lika röstetal sker då lottning. En korrekt utlyst
kyrkostämma är beslutsmässig.
Protokollet skall inom en månad justeras av ordföranden och två stämman
utsedda justeringspersoner. Protokollet eller del därav kan även, om så beslutas,
justeras omgående.
Kyrkostämmans förhandlingar är offentliga. Röst- och yttranderätt vid
kyrkostämman har samtliga närvarande församlingsmedlemmar. som fyllt 16 år.

2.2 Kyrkorådet
2.2.1 Kyrkorådets uppgifter m m
Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådets ledamöter och ersättare utses
av kyrkostämman.
Dess sammansättning skall, i möjligaste mån, eftersträvas att vara representativ
för medlemmamas geografiska spridning.
Kyrkoherden år självskriven ledamot. Kyrkostämman utser ordförande och
vice ordförande för kyrkorådet och beslutar om mandatperiodens längd för
alla ledamöter. Kyrkorådet i övrigt konstituerar sig självt.
Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att
församlingens grundläggande uppgifter blir utförda
Firmatecknare är kyrkorådets ordförande och vice ordförande var och en för sig.
Kyrkorådets ledamöter och ersättare utför sina åtaganden frivilligt och utan
betalning samt har principiellt bara rätt till ersättning av gjorda utlägg. För
särskilda uppgifter kan enskild kyrkorådsmedlem erhålla lämplig ersättning.
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Kyrkorådet skall:
- bereda ärenden som skall handläggas av kyrkostämman

- ha hand om den ekonomiska förvaltningen
- verkställa kyrkostämmans beslut om detta inte har uppdragits åt annan
- arbeta fram och godkänna budget förkommande budgetår, ordföranden
och vice ordföranden skall i samråd med Övriga församlingar i Schweiz
utse styrelsemedlemmar till Stiftelsen Mats Ahlgren
Den som är medlem i församlingen och tillhör Svenska kyrkan samt är döpt och
fyllt 18 år valbar till kyrkorådet.
En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som rör ledamoten eller
ledamotens make, sambo, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller
något ledamoten närstående intresse.

2.2.2 Kyrkorådets sammanträden
Kyrkorådet sammanträder när ordföranden, kyrkoherden eller minst hälften av
ledamöterna begär det, dock minst två gånger per år.

2.2.3 Beslutsförhet
Kyrkorådet är beslutsmässigt om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
För beslut fordras enkel majoritet-Beslut fattas genom Öppen omröstning. Vid
lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

2.2.4 Reservationer
Den som deltagit i avgörandet av ett ärende har rätt att reservera sig mot
beslutet.

2.3

Revisorer
De av kyrkostämman valda revisorerna granskar bokslut och räkenskaper och
avger skriftlig rapport därom till kyrkostämman.

3. EKONOMI
Församlingens ekonomi baseras på kyrkobidrag, kollekter, avgifter vid
kyrkliga handlingar, basarer, insamlingar, gåvor och andra liknande, etiskt
försvarbara aktiviteter.
Församlingen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och
medlen skall förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt.
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Räkenskapsår motsvarar kalenderår om inte annat beslutas. Kyrkorådet skall
varje år upprätta en budget för nästa budgetår.
Kyrkorådet bestämmer storleken på avgifter vid kyrkliga handlingar. Avgifterna
tillfaller församlingen.

4. ARKIV
För församlingens arkiv ansvarar kyrkoherden. I detta arkiv förvaras dop-,
konfirmations-, vigsel- och begravningsbok, kyrkorådets originalprotokoll.
församlingens bokföring och övriga handlingar. Vid församlingens eventuella
upplösning skall arkivet överlämnas till kansliet för Svenska kyrkan i utlandet.
Församlingens arkiv förvaras på expeditionen i Zürich.

5. ANTAGANDE OCH ÄNDRING AV STADGARNA
Stadgarna antages av kyrkostämman sedan förslag därtill behandlats av
kyrkorådet. Om ändring beslutas på samma sätt. Beslut fattas med enkel
majoritet.

6. FÖRSAMLINGENS UPPDELNING
Beslut om uppdelning av Svenska kyrkans församlingen Zürich-Basel fattas
vid två kyrkostämmor, varav den ena skall vara ordinarie kyrkostämma.
Beslut fattas med 2/3 majoritet. Kyrkostämman har också att besluta hur
församlingens egendom skall uppdelas. Hänsyn skall då tas till antalet
medlemmar, verksamhetens omfattning och den geografiska spridningen
av de nya församlingarna.

7. FÖRSAMLINGS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Svenska kyrkans församling Zürich-Basel fattas vid två
kyrkostämmor, varav den ena skall vara ordinarie kyrkostämma, Beslut fattas
med 2/3 majoritet. Vid församlingens upplösning skall församlingens medel gå
till en schweizisk skattebefriad organisation/förening, med samma eller
liknande ändamål, vilket Kyrkostämman bestämmer. Fördelningen mellan
medlemmarna är utesluten.

Dessa stadgar blev antagna av församlingens medlemmar i samband med extra
kyrkostämman den 26.01.2020.
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