
 

STADGAR 
för 

Ljus i Öster 
 

 

Enligt årsmötesbeslut 2015 & 2016 
 

 

§ 1 

Ljus i Öster är en fortsättning av "Slaviska Missionen, tidigare "Sällskapet för evangelii utbredande 

bland slaviska folk", "Sällskapet för evangelii utbredande i Ryssland' och "Kommittén för evangelisk 

mission i Ryssland", grundad år 1903. 

 

§ 2 

Missionens uppgift är att sprida evangelium till människor i företrädesvis Östra Europa, Turkiet, 

Kaukasien, Centralasien, Sibirien, Mongoliet och Kina. Denna uppgift skall fullgöras i nära samarbete 

med nationella församlingar i berörda länder. Missionens uppgift är också att genom information 

inspirera till missionsengagemang i och för samma länder, väcka engagemang för troendes och andras 

situation och särskilda behov i dessa områden, bidra till opinionsbildning i frågor gällande kristna som 

förföljs. 

 

§ 3 

Missionen har en allkristen karaktär och har antagit Lausanne-deklarationen och Manilamanifestet 

som sina ideologiska grunddokument.  

 

§ 4 

Ledningen av Missionens verksamhet och vården om dess angelägenheter står under ansvar av en 

styrelse bestående av minst 7 högst 13 ledamöter. Dessa väljs vanligtvis för en tid av 3 år av 

Missionen på dess årsmöte. Kortare, men ej längre, mandatperiod kan tillåtas. Ledamot som är i tur att 

avgå kan omväljas. Förslag till nya styrelseledamöter ska, för att kunna tas upp på årsmötet, skriftligen 

meddelas till valberedningen senast 2 månad före årsmötet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 5 

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Därtill kan den välja permanenta och 

tillfälliga utskott efter behov. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år på tider den själv 

bestämmer eller på kallelse av ordföranden då han så finner behövligt eller på begäran av minst 3 

ledamöter.  

Den är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden 

utslagsröst. 

 
§ 6 

Styrelsen åligger att fullfölja Missionens uppgift genom att: 

1. fastställa organisationen för Missionens anställda medarbetare samt reglera ansvarsfördelningen 

dem emellan 

2. fatta beslut i sådana ärenden, som enligt stadgarna ej skall i annan ordning avgöras 



3. vid årsmötet avge berättelse över Missionens verksamhet samt sin förvaltning under det gångna 

året, åtföljd av balansräkning enligt för kalenderår sammanförda och vederbörligen reviderade 

räkenskaper. 

 

§7 

Styrelsens ordförande äger att i alla förekommande fall själv eller genom befullmäktigat ombud 

bevaka Missionens rätt och föra talan vid domstolar och myndigheter. 

 

§ 8 

Vid styrelsens sammanträden och Missionens årsmöten förs protokoll som justeras och skrivs under 

av ordföranden och utsedd justeringsperson. 

 

§ 9 

Alla frågor avgörs genom öppen omröstning, om ej sluten särskilt begärs, och genom enkel majoritet 

med undantag av att förslag om ändring av dessa stadgar ska för att kunna beslutas ha inkommit till 

styrelsen minst 2 månader före årsmötet och med dess yttrande hänskjutits till Missionen för 

behandling vid 2 på varandra följande årsmöten samt biträtts av två tredjedelar av i omröstningen 

deltagande medlemmar. Stadgeändringsförslag från styrelsen ska på samma sätt behandlas vid 2 på 

varandra följande årsmöten. Förslag som avser Missionens upplösning avgörs på samma sätt. 

 

§ 10 

Missionen håller årsmöte före utgången av maj månad på dag styrelsen beslutar. Årsmöte ska 

utlysas senast 4 veckor i förväg. På årsmötet som öppnas av styrelsens ordförande, förekommer efter val 

av mötesordförande, sekreterare och 2 justeringspersoner följande ärenden: 

 

• styrelsens årsredovisning 

• revisorernas berättelse 

• frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

• val av styrelseledamöter, två revisorer och två revisorssuppleanter 

• val av valberedning 

• styrelsens och revisorernas förslag samt andra frågor, som väckts och tas upp till behandling.  För att 

sådana frågor skall kunna upptas till beslut skall dessa skriftligen ha inkommit till styrelsen senast 2 

månader före årsmötet 
 

§ 11 

Missionens medlemmar utgörs av personer som genom förbön och regelbundet ekonomiskt stöd 

främjar dess uppgift. För att vara röstberättigad vid årsmötet ska ett regelbundet stöd ha genomförts 

under verksamhetsåret så att minst 4 inbetalningar skett under olika månader, eller understöd getts 

under de 3 senaste verksamhetsåren. Rösträtt vid årsmötet tillkommer varje medlem som är 

personligt närvarande vid årsmötet. 

 

§ 12 

Styrelsen kan under extraordinära omständigheter utlysa extra årsmöte. 

 

§ 13 

I händelse av Missionens upplösning skall då befintliga tillgångar användas till något med dess 

uppgift överensstämmande ändamål eller överlämnas till liknande organisation. 


