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Stadgar för S:t Stefanus koinonia i Stockholm 
 

Antagna vid dekanatsstämma 1998-10-31 
Reviderade av kyrkostämmorna år 2000, 2005 samt 2012/2013 

 
 
1 kap.  Ändamål 

1 §  S:t Stefanus koinonia i Stockholm är en gudstjänst-
gemenskap på biblisk och allmänkyrklig grund inom 
Svenska kyrkan. 

2 §  S:t Stefanus koinonia är en del av Missionsprovinsen i 
Sverige. 

3 §  Koinonian står under andlig tillsyn av biskop inom 
Missionsprovinsen. 

4 §  Över koinonians verksamhet utövar Missionsprovinsens 
konsistorium tillsyn. 

5 §  Koinonians grundläggande uppgift är att väcka och för-
djupa kristen tro samt skapa en kristen gemenskap genom 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och evangelisation. 

6 §  Koinonians gudstjänster är öppna för alla. 
 
2 kap.  Medlemskap 

1 §  Medlem i S:t Stefanus koinonia blir den som är döpt eller 
katekumen och som anmäler sig vilja tillhöra koinonian. 

2 §  För att få utöva rösträtt vid kyrkostämma skall medlem 
vara konfirmerad. 

3 §  För att vara valbar som ordförande eller vice ordförande för 
kyrkostämman eller till kyrkorådet skall medlem vara kon-
firmerad och regelbundet delta i koinonians gudstjänstliv. 

4 §  Person som önskar stödja S:t Stefanus koinonia samt 
erhålla information från koinonian kan ansöka om 
stödmedlemskap. Stödmedlem har ej rösträtt vid 
kyrkostämman. 

5 §  Okonfirmerade barn under 16 år kan erhålla särskilt 
kostnadsfritt barnmedlemskap. Ansökan måste 
undertecknas av målsman. Barnmedlemskap övergår i 
vuxenmedlemskap vid konfirmation eller vid ingången av 
det år medlemmen fyller 16 år. 

 
3 kap. Kyrkostämma 

1 §  I koinonian utövas beslutanderätten av kyrkostämman. 

2 §  Kyrkostämman beslutar i principiella ärenden och i 
ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, medlemsavgift och andra viktiga ekonomiska 

frågor, 
3. kyrkorådets organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, 
5. val av revisorer och ersättare, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner åt tjänsteinnehavare 

och medlemmar med förtroendeuppdrag, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Kyrkostämman beslutar också i andra frågor som anges i 
stadgarna.  

3 §  Kyrkostämman utgörs av de röstberättigade medlemmarna 
i koinonian. 

4 §  Kyrkostämman väljer bland medlemmarna ordförande och 
vice ordförande för den tid kyrkostämman bestämmer. 

5 §  Kyrkostämman beslutar när ordinarie sammanträden skall 
hållas.  
Sammanträde skall också hållas, när minst tolv av 
koinonians medlemmar eller kyrkorådet begär det eller när 
ordföranden anser att det behövs. 

6 §  Vid val före mandatperiodens utgång förrättas val av 
kyrkoråd för nästkommande mandatperiod. 

7 §  Ordföranden utfärdar kallelse när kyrkostämman skall 
sammanträda.  
Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgifter om de ärenden som skall 
behandlas. Kallelsen tillsänds koinonians medlemmar 
minst en vecka före sammanträdesdagen. 

8 §  Kyrkostämman skall besluta i ärenden som väckts av 
1. kyrkorådet, 
2. medlem genom motion, 
3. Missionsprovinsens missionsråd eller dess konsistorium, 
4. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har 
samband med revisorsuppdraget. 

9 §  Innan kyrkostämman avgör ett ärende skall det ha beretts 
av kyrkorådet. 
Kyrkorådet skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende. 
Kyrkostämman får behandla revisionsberättelsen utan före-
gående beredning. 
Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har 
beretts, om samtliga närvarande är ense om beslutet. 
Kyrkostämman får hålla val utan föregående beredning. 

10 §  Ett ärende skall bordläggas, om minst en tredjedel av de 
närvarande medlemmarna begär det. 
Ett bordlagt ärende skall behandlas på kyrkostämmans 
nästa sammanträde, om den inte beslutar något annat. 

11 §  Ett brådskande ärende får avgöras trots att det inte angivits 
i kallelsen, om samtliga närvarande medlemmar beslutar 
det. 

12 §  Om någon begär omröstning, skall den ske öppet, utom i 
ärenden som gäller val eller tillsättning av pastor eller 
första diakon/diakonissa. 
Vid lika antal röster är ordförandens röst utslagsgivande. I 
ärenden som gäller val eller tillsättning av pastor eller för-
sta diakon/diakonissa fattas beslutet dock genom lottning. 

13 §  Vid kyrkostämmans sammanträden skall protokoll föras. 
Protokollet skall justeras senast fjorton dagar efter 
sammanträdet på det sätt som kyrkostämman har bestämt. 

 
4 kap.   Kyrkoråd 

1 §  I koinonian skall finnas ett kyrkoråd. 

2 §  Kyrkostämman får uppdra åt kyrkorådet att i kyrko-
stämmans ställe fatta beslut i visst ärende. 

3 §  Kyrkorådet skall ha omsorg om koinonians liv och verka 
för att dess grundläggande uppgift blir utförd. 
Kyrkorådet leder och samordnar koinonians förvaltning. 

4 §  Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på dess ekonomiska ställning. 
Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs 
till kyrkostämman, Missionsprovinsens missionsråd och 
konsistorium samt kyrkliga och allmänna myndigheter. 

5 §  Kyrkorådet skall 
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av 

kyrkostämman, 
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta 

koinonians egendom, 
3. verkställa kyrkostämmans beslut om detta inte har 

uppdragits åt någon annan. 

6 §  Pastor och första diakon/diakonissa är ledamöter i 
kyrkorådet. 
När pastor är förhindrad att delta i kyrkorådets 
sammanträde, utser han annan i koinonian tjänstgörande 
präst att delta i sitt ställe. När första diakon/diakonissa är 
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förhindrad att delta i kyrkorådets sammanträde, utser denna 
annan i koinonian tjänstgörande diakon/diakonissa att delta 
i sitt ställe. I koinonian tjänstgörande präster och diakoner/ 
diakonissor (förutom pastor/kyrkoherde och förste diakon/ 
diakonissa) har i annat fall närvaro- och yttranderätt i 
kyrkorådet men ej rösträtt. 

7 §  Kyrkostämman väljer ledamöter, förutom pastor och första 
diakon/ diakonissa, och ersättare i kyrkorådet. Antalet 
bestäms av kyrkostämman. Antalet valda ledamöter får 
dock inte vara mindre än sex. 
Antalet ersättare bör vara minst lika stort som antalet valda 
ledamöter. 

8 §  Ledamöterna i kyrkorådet skall väljas för två år, räknat från 
och med den 1 januari, på så sätt att hälften av ledamöterna 
väljs varje år. 
Om en vald ledamot avgår eller avlider under mandattiden, 
skall fyllnadsval hållas för den tid som återstår. 

9 §  Kyrkostämman skall bland kyrkorådets valda ledamöter 
välja en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden 
skall väljas för tvåårsperioder med start jämna år och vice 
ordföranden för tvåårsperioder med start udda år. 

10 §  Kyrkorådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. 
Sammanträde skall även hållas, när minst en tredjedel av 
rådets ledamöter eller pastor begär det eller när 
ordföranden anser att det behövs. 

11 §  Kyrkorådet får handlägga ärenden bara om mer än hälften 
av ledamöterna, däribland pastor eller hans ersättare, är 
närvarande. 

12 §  Om någon begär omröstning, skall den ske öppet, utom i 
ärenden som gäller val eller tillsättning av tjänst eller 
utnämning till förtroendeuppdrag. 
Vid lika antal röster är ordförandens röst utslagsgivande. I 
ärenden som gäller val eller tillsättning av tjänst eller ut-
nämning till förtroendeuppdrag fattas beslutet dock genom 
lottning. 

13 §  Vid kyrkorådets sammanträden skall protokoll föras. 
Protokollet skall justeras senast fjorton dagar efter 
sammanträdet på det sätt som kyrkorådet har bestämt. 

14 §  Kyrkorådet väljer för mandatperioden kyrkvärdar bland 
dem i koinonian som är valbara till kyrkorådet. Minst två 
av kyrkvärdarna skall utses bland ledamöterna och 
ersättarna i kyrkorådet.  

15 §  Kyrkorådet väljer inom sig kassör och sekreterare för varje 
verksamhetsår. 

16 §  Övergångsbestämmelse för val till kyrkoråd tillträdande 14-01-01:  
Hälften av ledamöterna skall väljas för ett år och hälften för två år. 
Ordförande skall väljas för en tvåårsperiod och vice ordförande för 
en ettårsperiod. 

 
5 kap.  Ekonomisk förvaltning 

1 §  Koinonian fastställer varje år den medlemsavgift som den 
som tillhör denna skall betala. 

2 §  Koinonian skall varje år upprätta en budget för nästa 
budgetår. 
Budgetåret löper per kalenderår. 

3 §  Kyrkorådet skall upprätta förslag till budget senast den 31 
oktober. 
Kyrkostämman skall fastställa budgeten senast den 30 
november. 

4 §  Koinonian skall vid räkenskapsårets slut avsluta den 
löpande bokföringen med en årsredovisning. 

5 §  För koinonian skall utses två revisorer och lika många 
ersättare. Dessa väljes för samma tid som kyrkorådet. 

6 §  Revisorernas granskning sker enligt god revisionssed. 
Revisorerna skall även granska om koinonians verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

7 §  Revisorerna skall avge revisionsberättelse i enlighet med 
god revisionssed. 
Revisionsberättelse skall även innehålla en gransknings-

rapport om sådana förhållanden som avses i 5 kap. 6 §. 
Revisionsberättelsen skall överlämnas till kyrkostämman. 

8 §  Kyrkostämman skall vid sammanträde senast den 30 juni 
året efter det år som revisionen avser besluta om 
ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 

9 §  Kyrkorådet beslutar om kollekter vid koinonians 
gudstjänster. 

 
6 kap.  Tjänster i koinonian 

1 §  I koinonian skall finnas en präst som är dess pastor. Denne 
fullgör med ansvar inför koinonians biskop, utifrån avgivna 
vigningslöften, de uppgifter som anges i stadgarna. 
Pastor har som andlig ledare av koinonian ansvaret för 
tillsyn och samordning av all den verksamhet som 
koinonian bedriver. 
Pastor leder församlingens verksamhet såvitt avser 
gudstjänst, undervisning och evangelisation. 

2 §  I koinonian skall finnas en första diakon/diakonissa. 
Första diakon/diakonissa leder församlingens verksamhet 
såvitt avser diakoni. 

3 §  I koinonian kan finnas ytterligare präster och 
diakoner/diakonissor. 

4 §  För att kunna inneha präst- eller diakon/diakonisstjänst i 
koinonian skall vederbörande förklaras behörig till den 
avsedda tjänsten av Missionsprovinsens konsistorium. 

5 §  I koinonian kan finnas andra tjänster och 
förtroendeuppdrag. 

6 §  Kyrkostämman fattar beslut om vem som skall inneha 
tjänsten som pastor eller första diakon/diakonissa i 
koinonian. 
Kyrkostämmans val skall fastställas av Missionsprovinsens 
konsistorium. 

7 §  Kyrkorådet fattar beslut om vem som i övrigt skall ha tjänst 
eller förtroendeuppdrag i koinonian. 
Kyrkorådets beslut i sådant ärende får överklagas hos 
Missionsprovinsens konsistorium. 

8 §  Pastor beslutar i vilken turordning koinonians övriga 
präster skall träda in som vice pastor. 

9 §  De som har tjänst i koinonian kan vara avlönade. 
 
7 kap.  Uteslutning 

1 §  Medlem i S:t Stefanus koinonia som inte i tro och liv följer 
biblisk och allmänkyrklig tro och ordning kan uteslutas 
eller för viss tid utestängas från gemenskapen. 

2 §  Den som innehar en tjänst i koinonian kan entledigas från 
denna. 

3 §  Kyrkorådet beslutar om uteslutning eller utestängning av 
medlem eller entledigande av den som innehar tjänst i 
koinonian. 
Innan beslut fattas om uteslutning, utestängning eller 
entledigande skall vederbörande beredas tillfälle att yttra 
sig till kyrkorådet. 

4 §  Beslut om uteslutning, utestängning eller entledigande skall 
fastställas av Missionsprovinsens konsistorium. 

 
8 kap.  Tillsyn och överklagande 

1 §  Biskop inom Missionsprovinsen och dess konsistorium 
skall ha tillsyn över verksamheten i S:t Stefanus koinonia. 

2 §  Överklagande och beslutsprövning skall ske i enlighet med 
7 kapitlet i Missionsprovinsens provinsordning. 

 
9 kap.  Stadgeändring 

1 §  Stadgarna för S:t Stefanus koinonia kan ändras genom 
beslut vid två kyrkostämmor med minst sex månaders 
mellanrum. 

2 §  Ändring av koinonians stadgar skall fastställas av 
Missionsprovinsens konsistorium.


