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I. FÖRSAMLINGEN
1.§. Den grundläggande organisationsenheten för UNGERSKA PROTESTANTISKA SAMFUNDET i
Sverige (UPROSS) är församlingen.
2.§. En församling kan bildas i alla orter i Sverige eller i ett grannland där det finns minst 25 medlemmar som
accepterar verksamhetsbidraget i enlighet med 11.§ och 12.§ i UPROSS Stadgar.
3.§. Gemenskaper som är mindre än 25 medlemmar som har accepterat ansvaret för bidraget ska inordnas
organisatoriskt i den närmaste församlingen, i vars församlingsråd den mindre gemenskapen måste vara
proportionellt representerat. Den organisatoriska inordningen påverkar inte godstjänsthållandet eller annan
kyrklig verksamhet i den mindre gemenskapen.
4.§. En skriftlig ansökan om att inrätta en församling måste lämnas in till kyrkorådet, som kommer att lämna
den till samfundets årsmöte för godkännande. Till den skriftliga ansökan måste bifogas en lista över de
blivande församlingsmedlemmarna, familjedatablad som fylls i och undertecknas av de blivande
medlemmarna, med uppgift om åtagandet för verksamhetsavgiften och storleken av detta.
5.§. Församlingarnas verksamhet är baserad på UPROSS Stadgar och den föreliggande
församlingsverksamhetsregler. Det är församlingarnas autonoma rätt att genomdriva församlingens särdrag
och traditioner när de genomförs och tillämpas, om de inte strider mot bestämmelsernas anda i stadgarna eller
i verksamhetsreglerna.
6.§. Församlingen representeras mot de lokala sekulära myndigheterna, andra lokala kyrkliga samhällen, andra
lokala sekulära organisationer av församlingens ordförande, och i händelse av hinder, av hans eller hennes
ställföreträdare (förvaltare).
7.§. Församlingens organisatoriska enheter är: Generalförsamlingen, Församlingsrådet (Presbiteriet) och
Revisorerna.

II. GENERALFÖRSAMLINGEN
8.§. Församlingens viktigaste beslutsorgan är Generalförsamlingen, som består av alla medlemmar som bor
på respektive ort, i enlighet med artiklarna 11 och 12 i UPROSS Stadgar. Det sammanträder minst en gång
om året och var fjärde år för att förnya församlingens befattningshavare.
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9.§. Vid Generalförsamlingens förnyelsemöte väljs Församlingsrådets medlemmar, församlingens kassör och
revisorn eller revisorer som övervakar församlingens ekonomi.
10.§. Generalförsamlingen sammankallas av församlingsrådets ordförande (som också är församlingsledare).
Det sammankallas vanligtvis genom tillkännagivande från predikstolen i samband med gudstjänsten före
stämman, eller i förekommande fall, genom skriftlig inbjudan som skickas till de berörda personerna eller via
annons i församlingsbladet.
11.§. Generalförsamlingens ledning är ett utskott som föreslagits av de närvarande ledamöterna (i enlighet
med § 10 och 11 i UPROSS Stadgar) och väljs tillfälligt för detta ändamål, bestående av en ordförande, en
sekreterare som är protokollförare och minst tre andra medlemmar. Med tanke på att generalförsamlingens
uppgift bland annat är att utvärdera presbiteriets arbete, bör mötesledningens medlemmar helst väljas bland
medlemmarna i församlingen utanför presbiteriet. För att underlätta dess arbete anhåller generalförsamlingens
ledning två rösträknare och två mötesjusterare för att intyga protokollets äkthet. En giltig resolution kan fattas
på grundval av enkel majoritet (hälften + 1) av de närvarande medlemmarna.
12.§. Den årliga Generalförsamlingens uppgift är att diskutera församlingsordförandes rapport om
församlingens verksamhet under det gångna året, inklusive presbiteriets arbete och budgetbalansen som har
lagts fram av kassören. Under Generalförsamlingen framläggs revisorns rapport och, med beaktande av detta,
fattar beslut om verksamhetsrapporten och om balansräkningen.
13.§. Godkännandet av ordförandes rapport och budgetbalansen leder också till presbiteriets och
församlingskassörens ansvarsfrihet för det gångna året, och dess avslag resulterar i instruktioner att rätta till
bristerna eller att de ansvariga ska ställas till ansvar.
14.§. Efter att ansvarsfriheten har beviljats är det generalförsamlingens uppgift att diskutera och tillsammans
med de föreslagna ändringarna anta Församlingsrådets arbetsplan och budgetförslag för följande år i en
resolution som anges i protokollet.
15.§. Generalförsamlingen har befogenhet att diskutera, acceptera eller avvisa Församlingsrådets
resolutionsförslag i alla viktiga egendomsfrågor som:
att förvärva eller sälja fastigheter; att köpa eller sälja egendomar med högt värde; att ta upp lån; att placera
kapitalpengar; att ingå finansiella avtal; att acceptera villkorade gåvor, arv eller donation; att inleda
stämningar, etc.
16.§. Församlingsrådets resolutioner om betydande fastighetsfrågor som godkänts av Generalförsamlingen,
måste läggas fram till samfundets kyrkoråd för preliminärt yttrande innan de genomförs.
17. §. I fall det dyker upp frågor som har en oönskad påverkan på församlingens andliga liv (t.ex. spridning
av olika sekteristiska eller antikyrkliga åsikter inom församlingen, aktiviteter av sekter inom församlingen),
allvarliga och lokalt oupplösliga meningsskiljaktigheter eller vid Församlingsrådets (Presbiteriet) upplösning,
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kan samfundets kyrkoråd sammankalla en extrastämma med ordförande av UPROSS styrelsen eller dess
ombud. Ämnet som är föremål för den extraordinära Generalförsamlingen diskuteras av samfundets kyrkoråd
på grundval av protokollet som förts på extramötet, och det överlämnas till samfundets Årsstämma för ett
slutligt beslut tillsammans med sitt förslag till resolution.

III. FÖRSAMLINGSRÅDET (PRESBITERIET)
18.§. Mellan två Generalförsamlingar är Församlingsrådet (Presbiteriet) den styrande och beslutsfattande,
administrativa och tillsynsorgan, och dess medlemmar och suppleanter väljs av Befattnings förnyande
Generalförsamlingen för en fyraårsperiod.
19.§. Till Församlingsråds medlem får väljas en församlingsmedlem som lämpar sig till kraven i avsnitten 11
och 12 i UPROSS Stadgarna och som genom sin livsföring är en förebild, deltar i gudstjänster och tar
nattvarden regelbundet, tar i anspråk de tillfälliga kyrkliga tjänster från samfundet, tar hand om barnens
religiösa uppfostran, läran om deras tro, deras engagemang i kyrkans liv, upprätthållandet av samfundets
verksamhet och bidrar till att trygga dess framtid.
20.§. Antalet församlingsråd och suppleanter som utgör presbiteriet bestäms av samfundets kyrkoråd i
förhållande till antalet medlemmarna i Församlingen. Antalet suppleanter måste vara en fjärdedel av
rådsmedlemmarna.
21.§. Medlemmarna i Församlingsrådet väljer ordförande genom hemlig omröstning (som är både
församlingsintendent och företrädare i samfundets kyrkoråd), biträdande ordförande (som också är
församlingsförvaltare) och sekreteraren (som också är församlingens kontorist) genom samförstånd. För att
utföra de olika uppgifterna utser presbyteriet en tillförordnat förvaltare, permanent eller tillfälligt, antingen
bland sina egna medlemmar eller bland församlingens medlemmar, och kan bilda olika utskott vid behov.
22.§. Församlingsrådets (Presbyteriets) uppgifter:
a) Gör allt man kan för att förkunna Guds ord på ungerska, för att hantera sakramenterna. Övervakar att i alla
gudstjänster eller vid dop, nattvardsgång, konfirmation vigsel, begravning, allt ska gå i god ordning.
b) Uppmuntrar församlingens medlemmar att fira söndagen, de kyrkliga och nationella helgdagarna på
passande och lämpligt sätt och att vara ett gott exempel för detta. Respekterar andra samfunds helgdagar och
traditioner, stödjer alla ansträngningarna för enhet och samarbete mellan kyrkor.
c) Betonar starkt bevarandet av de religiösa och nationella särdragen och traditioner i de historiska ungerska
kyrkorna för att vårda och sprida modersmålet och modersmåls-kulturen.
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d) Skyddar församlingens livsföring enligt kristen tro, skyddar samfundet från alla falska läror.
e) Ser till att församlingens intressen inte skadas. Vidtar disciplinära åtgärder mot församlingens medlemmar
som bryter med församlingens intressen; när det gäller utomstående vänder han sig till samfundets kyrkoråd
för att få hjälp.
f) Delar församlingen i olika distrikt och ser till att församlingsrådets uppgifter fullföljs där.
g) Organiserar registreringen och presbiterers besöksordning av familjer, gamla människor, singlar, patienter
som bor i församlingens område, och informerar också pastorn vilka familjer, gamla människor, singlar eller
patienter som kräver besök av pastorn.
h) Organiserar och styr välgörenhetsverksamheten och stödjer initiativ för att hjälpa de behövande i nöd.
i) Utför de uppgifter som tilldelats honom i arbetet med att sprida tro. Stödjer alla aktiviteter som tillkännages
på nationell nivå, vars syfte är att främja och vårda de troendes andliga, moraliska liv och främjar kyrklig
anda. Uppmuntrar religiös utbildning för barn som tillhör församlingen och uppmuntrar ungdomar att ansökan
om konfirmationsförberedande utbildning.
j) Ser till att säkra lämplig lokal för gudstjänster, bibelstudier, bönestunder och andra evenemang, till exempel
kyrka eller mötesrum.
k) Förvärvar och tar i församlingens egendom, eller hyr tillbehör, utrustning eller anläggning för gudstjänster
och annan kyrklig verksamhet och ersätter deras tillfälliga utgifter.
l) Förvaltar församlingens lös och fast egendom och håller en noggrann inventering av de och administrerar
stiftelser som anförtrotts församlingens ledning. Bevakar de kyrkliga utrustningen och ägodelar och registrerar
de noggrann och håller dem i god vård.
m) Lägger fram resolutionsförslag till generalförsamlingen i viktiga fastighetsfrågor som anges i § 15.
Godkända resolutionsförslag vid generalförsamlingen och enligt § 16, vinner beslutet laga kraft och
genomförs om det har fått en positivt yttrande också från samfundets kyrkoråd.
n) Förbereder en redovisning av föråldrade eller olämpliga tillgångar och lägger fram förslag till
generalförsamlingen för deras avskrivning. Om förslaget godkänns ska de berörda tillgångarna skrivas av från
registret.
o) Förbereder församlingens budget årligen. Genomförandet av den godkända budgeten överlåter till
kassören. Organiserar insamlingen och registreringen av kyrkoavgiften (kyrkoskatt) på församlingsnivå,
inlämnande av detta till centralkassan, insamlingar för legater och välgörenheter eller andra insamlingar
beslutade av samfundets ledning.
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p) Ser till att bilda ett församlingsarkiv, att förvara detta på ett tryggt sätt i lämpligt utrymme. Ser till att grunda
en församlingsbibliotek, att skaffa böcker och tidskrifter, audio-visual material, utveckla biblioteket och
organisera uthyrningsproceduren av bibliotekets material.
q) Genomför Generalförsamlingens samt centrala enheters: Samfundets Årsstämma, Kyrkorådets och
Styrelsens beslut.
r) Ser till att församlingen ska delegera representanter till Samfundets Årsstämma.
23.§. För förvaltningen av församlingens pengar och egendomar, utser Församlingsrådet en kassör, som
rekryteras från sina medlemmar, från församlingsmedlemmarna eller personer utanför församlingen.
24.§. Kassörens uppgift är att genomföra budgeten planerad av församlingsrådet och godkänd av
Generalförsamlingen. Gör noggrann bokföring om församlingens inkomster och utgifter. Redovisar halvårsvis
församlingens transaktioner (30 juni och 31 dec). Redovisningen presenteras till Församlingsrådet och
remitteras till centralkassören. Bokföringen och redovisningen av inventarier presenteras till församlings
revisorn.

IV. FÖRSAMLINGSRÅDETS MÖTE
25.§. Mötet ska hållas minst en gång per kvartal, men kan sammankallas vid behov. Mötet sammankallas av
sekreteraren på beslut av ordförande (församlingens ledare).
26.§. Alla medlemmar i presbiteriet ska inbjudas till Församlingsrådsmöte. Plats och tid för mötet och
dagordningen bör meddelas helst en vecka i förväg, 24 timmar i förväg i en nödsituation. Faktumet att inbjudan
gått ut i tid måste föras in i protokollet. Förslag som inte figurerar i dagordningen kan endast behandlas med
samtycke av majoriteten av de närvarande rådsmedlemmarna.
27.§. På Församlingsrådsmötet får delta samfundets pastor/er, församlingskassören och
församlingsrevisorn/erna. Mötet är annars öppet för allmänheten, men en sluten session kan hållas på begäran
av ordföranden eller av en tredjedel av de närvarande rådsmedlemmarna.
28.§. Mötets ordförande är presbiteriets ordförande (församlingens ledare) eller, i händelse av hans eller
hennes hinder, av hans eller hennes ställföreträdare. Protokollförare är rådets sekreterare i fall av hinder en av
rådsmedlemmarna.
29.§. Mötet är beslutsför om två tredjedelar av dess medlemmar är närvarande. Annars måste mötet
sammankallas en eller några dagar senare. Mötet som sammankallas för andra gången är beslutsför oberoende
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av antalet deltagare. Ett giltigt beslut i båda fallen kan fattas på grundval av enkel majoritet (halv + 1) av de
närvarande rådsmedlemmarna. Om hur besluten vinner laga kraft regleras i § 33.
30.§. Ett extra församlingsrådsmöte ska sammankallas om en tredjedel av medlemmarna i presbiteriet
skriftligen begär detta, med angivande av de frågor som ska diskuteras, eller om sammankallandet beordras
av en högre kyrklig myndighet.
31.§. Beslut fattas genom handuppräckning, genom hemlig omröstning eller genom uppgivande av namnet på
medlemmarna som har röstat.
a) En hemlig omröstning kan beslutas på begäran av presbiters ordförande eller av hälften av närvarande
presbyterer. Vid beslut i personliga frågor ska hemlig omröstning krävas.
b) Omröstning med uppgivande av namnen på de som röstar ska beställas vid beslut om viktiga
fastighetsfrågor som anges i § 15. I detta fall ska namnen på dem som röstar för eller emot resolutionen
registreras i protokollet. Alla medlemmar i Presbiteriet som är närvarande måste delta i omröstningen.
c) Om Församlingsrådet fattar ett beslut i de betydande fastighetsfrågor som anges i § 15 utan
Generalförsamlingens godkännande eller trots kyrkorådets negativa yttrande, och under dess genomförande
bevisas att det orsakade skada på församlingen, generalförsamlingen eller samfundets kyrkoråd kan beordra
en utredning för att fastställa ansvar och kräva personliga skadeersättningar.
Skyldigheten att betala skadeersättning gäller naturligtvis inte dem som, vad som framgår av protokollet,
invändande mot det aktuella beslutet eller var helt frånvarande från mötet där beslutet fattades.
d) När det gäller beslut om kyrkoavgiften och andra frågor ska rådet besluta med handuppräckning.
32.§. Exakta och uttömmande protokoll från varje Församlingsrådsmöte ska upprättas och autentiseras genom
undertecknandet av ordförande, sekreteraren och två medlemmar av presbyteriet. Sekreteraren ska skicka en
kopia av protokollet på begäran till vilken som helst medlem av församlingen.
33.§. Överklagande. Varje beslut av Presbiteriet kan överklagas till samfundets kyrkoråd skriftligen,
undertecknat skriftligt, inom 15 dagar efter det att beslutet fattats. Under prövningen av överklagandet ska
genomförandet av det ifrågasatta beslutet skjutas upp.
Beslut som inte har överklagats till samfundets kyrkoråd inom 15 dagar, kommer vinna laga kraft.

V. REVISORERNA
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34. §. Revisorerna som valts på församlingsnivå övervakar församlingens egendomar, ekonomiska och
finansiella situation. Det är önskvärt att det Befattningsförnyare Generalförsamlingen väljer om möjligt två
revisorer för en fyraårsperiod. Medlemmarna eller ordföranden i presbyteriet får inte vara revisor.
35.§. Vid slutet av varje budgetår genomför revisorn en internrevision och presenterar resultatet till
församlingen i form av en skriftlig rapport. Rapporten bör innehålla ett förslag om att anta eller revidera
budgetbalansräkningen, samt ett förslag om att godkänna eller neka ansvarsfrihet för hela Presbyteriet och
församlingskassören för det senaste året.

VI. SLUTBESTÄMMELSER
36.§. Om Presbiteriet olagligt bedriver församlingens angelägenheter, misslyckas med att genomföra eller
vägrar att genomföra lagstadgade bestämmelser av de högre kyrkliga enheterna, fattar beslut som äventyrar
församlingens välfärd eller utveckling, dess andliga liv, vare sig kristen lärande eller moral, eller ekonomiskt,
kan samfundets Kyrkoråd beordra upplösning av Presbyteriet på förslag av samfundets styrelse.
37.§. I händelse av Presbyteriets upplösning sammankallar samfundets kyrkoråd en extra generalförsamling
för att förnya befattningarna i församlingen, under ordförande av UPROSS styrelse eller dess ombud. Fram
till den extraordinära generalförsamlingen sammankallas ska styrelsen av samfundet bilda ett tillfälligt
ledarskap för förvaltningen av församlingen, med hänsyn till lokala förhållanden, eller anförtror detta till ett
av de angränsande församlingarnas församlingsråd.
38 §. Om den extraordinära församlingsmöte för förnyelse av församlingens befattningar inte kan eller inte
vill välja ett nytt Presbyterium för att ersätta det upplösta presbiteriet, eller om den valda vägrar att bedriva
verksamheten normalt, ska församlingsadministrationen förbli samfundstyrelsens uppgift till nästa
kyrkorådsmöte.
39. §. Två församlingars fusion får endast initieras av de två berörda församlingarna på grundval av två
separata resolutioner av deras generalförsamlingar.
40.§. Upplösning av Församlingen:
a) Församlingens upplösning kan beslutas av två på varandra följande Generalförsamlingar.
Resolutionen i protokollet, undertecknad av alla medlemmar i församlingens presbyterium, ska
överlämnas till nästa UPROSS Årsstämma för notering och borttagning från UPROSS
församlingar.
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b) Beslut om upplösning av en församling kan beslutas av samfundets kyrkoråd på förslag av
samfundets ordförandeskap om majoriteten av församlingen instämmer med presbiteriets
verksamhet, vilket ledde till upplösningen av församlingsrådet på grundval av kriterierna i 36 §.
Beslut om upplösning ska överlämnas till nästa Årsstämma för antagande och borttagning från
UPROSS församlingar.

Dessa församlingsverksamhetsregler är en integrerad del av de stadgarna som antogs vid
konstituerande samfundssmöte av Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige och trädde i kraft
den 20 november 1999 (stadgar, kapitel fem, § 21), som antogs i förnyad form tillsammans med
dessa förnyade verksamhetsregler av samfundgemenskapen den 10 maj 2020. bekräftade med
digital omröstning.
Från datumet 20 maj 2020 kommer tidigare versioner av detta dokument att bli ogiltiga.

Stockholm, den 20 april 2020
UPROSS ordförandeskap
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