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STADGAR FÖR 

SYRISK ORTODOXA ÄRKESTIFTET AV SVERIGE OCH SKANDINAVIEN 
ORG.NR: 252004-1233 

 

Antagna och fastställda vid Kongressen den 15 mars 2014 i Södertälje.  

Dessa stadgar ersätter i sin helhet och utan övergångsbestämmelser, samtliga tidigare antagna 
stadgar. 

 

Kapitel I  
ÄNDAMÅL OCH SÄTE 

Artikel 1 

Den Syrisk-Ortodoxa kyrkan är en helig, allmännelig och apostolisk kyrka som grundades år 37 
av S:t Petrus i Antiochia. Kyrkans nuvarande residensstad är Damaskus - Syrien. 

Artikel 2 

Den heliga synoden under ledning av Hans Helighet Patriarken är den Syrisk-Ortodoxa Kyrkans 
andliga, teologiska och lagstiftande huvudorgan. 

Artikel 3 

Det Syrisk - Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien med org.nr: 252004-1233 (här i 
fortsättningen ”Ärkestiftet”) är ett självständigt ärkestift i dess egenskap av en helig allmännelig 
och apostolisk kyrka som är registrerad 20 december 2005, som ett trossamfund i Sverige enligt 
lagen om trossamfund. 

Artikel 4 

Ärkestiftet är ett rikstäckande trossamfund för Syrisk Ortodoxa församlingar tillhörande 
ärkestiftet. Ärkestiftet företräder församlingarna gentemot tredjepart i frågor av 
rikstäckandekaraktär såsom administrativa, ekonomiska och dylikt. 

Ärkestiftet är lekmannastyrt under ledning av Ärkebiskopen. 

Artikel 5 

Ändamålet för Ärkestiftet är att bedriva kristna religiösa, andliga tjänster och sju sakramenten 
enligt den Syrisk ortodoxa kyrkorätten samt erbjuda resurser som svarar mot behoven hos de 
olika församlingarna. 
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Artikel 6 

Ärkestiftet har till ändamål att främja etablering av församlingar i Sverige och Skandinavien och 
att bevaka deras rättigheter. I syfte att leva upp till denna målsättning samarbetar Ärkestiftet med 
andra trosamfund, organisationer och myndigheter.  

Artikel 7 

Ärkestiftet har rätt att förvärva och avyttra egendom. Dessutom är Ärkestiftet skyldig att föra 
Ärkestiftets talan vid domstol och myndigheter. Ärkestiftet har också på begäran rätt att föra 
församlingarnas talan i olika juridiska frågor. 

Artikel 8 

De olika lokala församlingarna har egna stadgar som grundar sig på dessa stadgar. 
Församlingarnas stadgar får inte strida emot Ärkestiftets stadgar. 

Artikel 9 

Ärkestiftet arbetar för stärkande av den Syrisk Ortodoxa identiteten. Ärkestiftet arbetar också för 
bevarandet och utvecklandet av vårt nationella språk (Suryoyo - Syriac) utan åtskillnad mellan vårt 
folks olika benämningar.  

Artikel 10 

Ärkestiftet är partipolitiskt oberoende. 

Artikel 11 

Ärkestiftet som grundades 1989 har sitt säte i St. Jacobs av Nsibins Katedral i Södertälje 
Kommun.  

Artikel 12 

Ärkebiskopen är Ärkestiftets andliga ledare. 

 

Kapitel II  
ORGANISATION 

Artikel 13 

Ärkestiftets organisation består av två fundament: 

A) Den civila /administrativa organisationen  
B) Den religiösa organisationen 

AVSNITT I 
Den civila organisationen 
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Artikel 14 
Medlemskap 

 

1. Till ordinarie medlem i Ärkestiftet kan upptagas den lokala församlingen som, oavsett 
etnisk bakgrund, förklarar sig beredd att dela Ärkestiftets tro, värderingar och arbete 
(enligt bilaga).  
 

2. Medlemskap kan erhållas efter en skriftlig ansökan om medlemskap. Det sker genom att: 
a) en myndig person via en valfritt Syrisk-Ortodox lokalförsamling lämnar en skriftlig 
ansökan om medlemskap med medgivande för skatteavgiftshjälp; eller  
 
b) en skriftlig ansökan från en församling varigenom församlingens samtliga medlemmar 
ansluts till Ärkestiftet; eller  
 
c) ett skriftligt medgivande lämnat till Ärkestiftet om att Ärkestiftet äger, via 
skatteuppbörd och svenska statens hjälp, rätt att ta in avgifter till Ärkestiftet. Se § 2 a 
nedan. 
 
d) barnet döps. 
 

3. Ett beslut angående ansökan om medlemskap fattas därefter av Ärkestiftet, varvid 
ansökan antingen beviljas eller avslås av Ärkestiftet.  
 

Artikel 15 
Medlemskaps utträde 

 
1. Medlemen som avviker från Ärkestiftets tro eller värderingar utträds genom beslut av 

Ärkestiftet med omedelbar verkan. Medlemmen som eljest inte vill kvarstå som medlem 
beviljas utträde, efter att skiftligt meddelande med begäran om utträde inkommit till och 
behandlats av Ärkestiftet. 
 

2. Medlem kan uteslutas ur Ärkestiftet med omedelbar verkan genom beslut av Ärkestiftets 
styrelse; om medlem, på ett sätt som styrelsen finner uppenbart, skadat eller skadar 
Ärkestiftet och/eller annan medlem. Uteslutning kan på sådan medlems skriftliga och 
motiverade begäran omprövas av Kongress. Fram till dess att Kongress ev. beslutat annat 
får utesluten medlem inte delta i Ärkestiftets verksamhet, och har inte heller någon 
rösträtt. 
 

3. Ärkestiftet beslutar om olika avgifter för medlemskap samt om avgifter och uttag i övrigt 
för medlem som debiteras av Ärkestiftet (eller av den/de som kyrkan tecknat avtal med 
för medlems räkning enligt kyrkans beslut). 
 

4. Alla medlemmar i Ärkestiftets lokala församlingar är likställda utan kön eller åldersmässig 
åtskillnad och äger rätt till alla andliga tjänster i hela ärkestiftet.  
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5. Medlemskap i lokala församlingar tillkommer alla Syrisk-Ortodoxa trosbekännare vilka 
upptas som medlemmar i den församling som ligger i bostadsorten eller dess närhet. 
 

6. Enskild medlem med särskilda skäl kan ansöka om medlemskap hos annan församling än 
den i bostadsorten.  

 

Artikel 16 
Det Syrisk Ortodoxa ungdomsförbundet 

Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftets Ungdomsförbund är medlem i Ärkestiftet och äger alla rättigheter 
samt skyldigheter som en lokal församling har. Ungdomsförbundet betalar en årlig medlemsavgift 
till ärkestiftet och representeras i kongressen beroende på det antal medlemmar man har. (se 
§5.2.2) 

Beslut om avgiftens storlek fattas av ärkestiftets styrelse. 
(Ungdomsförbundet har medlemmar som är över 18 och därigenom är medlemmar 
genom sina församlingar. )  

AVSNITT II 
Den religiösa organisationen 

Artikel 17 
Patriarken 

Den Syrisk Ortodoxa Kyrkan är en helig, allmännelig, apostolisk och patriarkal kyrka. Den har en 
patriark som kyrkohuvud samt en synod som fattar beslut om kyrkans olika angelägenheter. 
Patriarkatet och synoden har sitt säte i Damaskus – Syrien. 

Artikel 18 
Ärkebiskopen 

Det Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet i Sverige är ett ärkestift och dess andliga ledare är ärkebiskopen. 
Ärkebiskop som andlig ledare för ärkestiftet föreslås av ärkestiftet och utnämns av Hans Helighet 
Patriarken. Ärkebiskopen avlönas av ärkestiftet. Ärkebiskopen är ständig ordförande av 
prästrådet.  

Artikel 19 
Prästrådet 

1. Alla präster som är tjänstgörande i de lokala församlingarna som tillhör Syrisk Ortodoxa 
Ärkestiftet är berättigade att vara medlemmar av detta råd.  
 

2. Prästrådet samlas efter ärkebiskopens utlysande av rådsmöte. Detta sker på plats och tid 
som ärkebiskopen bestämmer. 
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3. Prästrådet ansvarar för de andliga frågorna. 
 

4. Ärkebiskopen utser ett verkställande utskott som består av tre (3) präster förutom sig 
själv som är ordförande av rådet.  
 

5. Prästrådet har till uppgift att bedriva och utveckla församlingsverksamheten i enlighet med 
den heliga skriften och den Syrisk Ortodoxa Kyrkans tro och tradition.  
 

6. Prästrådet utser fyra(4) representanter att närvara vid kongressen. Dessa representanter 
har närvaro-, förslags- och rösträtt dock är ej valbara. 
 

7. Prästerna är anställda av de lokala församlingarna med anställningsavtal som respektive 
församlingsstyrelse svarar för. Utöver detta äger prästen ej rätt att uttaga någon särskilt 
avgift vid tjänstgöring. 
 

8. Ärkebiskopen fattar i nära samverkan med den lokala församlingsstyrelsen och 
ärkestiftets styrelse om vigning och flyttning av präst avseende tjänsteort eller församling. 
 

9. Vid skiljeaktiga uppfattningar av andlig karakter mellan en församlingsstyrelse och 
församlingspräst skall ärkebiskopen och ärkestiftets styrelse träda in som medlare.  

Artikel 20 
Munkar 

Munkar är underställda ärkebiskopen. Om de tjänstgör i en lokalförsamling betraktas de såsom 
tjänstgörande präst och avlönas av respektive lokalförsamling. Ansvar för munkar som inte ingår 
i denna kategori ligger hos ärkebiskopen.   

Kapitel II 
OM AVGIFTSHJÄLP M.M. 

Artikel 21 

1 Ärkestiftets intention är att Ärkestiftets medlemmar ska vara behjälpliga med att finansiera 
Ärkestiftets verksamhet, med avgifter som uttas via en statlig s.k. avgiftshjälp. Dessutom är det 
Ärkestiftets intention, att Ärkestiftet ska erhålla och kunna vidmakthålla statsbidrag och andra 
bidrag som Ärkestiftet från tid till annan har rätt att erhålla. 

2 Medlem i Ärkestiftet eller medlemsförsamling, samtycker genom sitt medlemskap till att med 
statlig hjälp till Ärkestiftet ta in avgifter till Ärkestiftet beräknad på grundval av den till kommunal 
inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten för den enskilde. Samtycket avser såväl 
avgiftsskyldigheten till Ärkestiftet som att avgifterna tas in med statlig hjälp.    

3 Ärkestiftet skall informera medlemmarna om vad systemet med avgiftshjälp innebär.   

4 Avgiftsstorlek bestäms vid kongressen. Kongressen beslutar om den andel av avgiftsstorleken 
som kommer att stå kvar i Ärkestiftet för att täcka dess kostnader. Resten betalas till medlem 
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(lokalförsamling) baserad på skatteavgiften som respektive församlingsmedlemmar har betalat in 
till skattemyndigheten. Ärkestiftet skall informera sina medlemmar om systemet med avgiftshjälp. 

Artikel 22 
Samarbetsformer 

En ställning som samarbetande församling kan erhålla efter ett beslut av Ärkestiftets styrelse. 
Sådant beslut ska föregås av samtal om Ärkestiftets och församlingens ömsesidiga förpliktelser. 
Församling som upptas till ärkestiftet har att i allt följa Ärkestiftets bestämmelser och regelverk. 

a) Alla lösa och fasta tillgångar i den lokala församlingen tillhör respektive lokal församling.  

b) Vid upplösning av lokal församling (medlem) tillfaller alla lösa och fasta tillgångar Ärkestiftet. 

Artikel 23 
Kongress; Ordinarie samt Extra 

Kongressen är Ärkestiftets högsta beslutande organ. Den ordinarie Kongressen ska hållas en 
gång var tredje år på tid och plats som styrelsen beslutar. Vid sidan av ordinarie kongress, kan 
extraordinarie kongress hållas för särskild fråga som anmäls till styrelsen.   

För genomförande av kongress och extraordinarie kongress krävs närvaro av minst av hälften av 
medlemsförsamlingarna.  

Senast en månad i förväg ska tid och plats för Ordinarie Kongress meddelas av styrelsen. 

Artikel 24 
Ärenden vid Ordinarie Kongress 

Vid Ordinarie Kongress ska följande ärenden alltid förekomma 

Valbar är endast den som via en (lokalförsamling) är medlem i ärkestiftet förutom en extern 
auktoriserad revisor.  

1. Fastställande av röstlängd för kongressen 

2. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Val av kongress ordförande och sekreterare. 

5. Val av protokolljusterare och två rösträknare.  

6. Föredragning av verksamhetsberättelse. 

7. Föredragning av revisionsberättelse. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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10. Beslut om övergripande verksamhetsplan samt beslut om resurser i linje med den 
övergripande verksamhetsplanen. 

11. Beslut om medlemsavgift samt andra avgifter.  

12. Val av:  

a) Ordförande för en tid om tre år. 

b) Val av 11 ledamöter för en tid om tre år. 

c) Val av minst två revisorer och två suppleanter. Minst en revisor ska vara auktoriserad. 

d) Val av fyra ledamöter till valberedningen. 

13. Behandling av motioner. 

14. Övriga ärenden som styrelsen beslutat ska handläggas under denna punkt. 

Samtliga val som förrättas gäller fram till och med den Ordinarie Kongress som hålls efter den 
mandatperiod valet omfattar. 

Medlem i Ärkestiftet har rätt att väcka motion till och även begära att viss fråga ska upptas till 
Ordinarie Kongress. Motion eller begäran att fråga som ska tas upp vid Ordinarie Kongress ska 
skriftligen tillställas styrelsen senast två månader före utsatt tid för Ordinarie Kongress.  

Styrelsen förbereder ensam alla de ärenden som ska behandlas vid Kongress och äger därmed rätt 
att självständigt och slutligt fatta beslut om hur ärenden ska beredas och hanteras vid 
Kongressen. 

Före Ordinarie Kongress ska styrelsen på sätt den finner lämpligt informera medlemmar och 
samarbetande församlingar om ärenden på ordinarie kongress.  

Artikel 25 
Närvaro och beslutsrätt 

A) Närvarorätt 

Rätten att närvara vid Kongress med yttrande- och förslagsrätt tillkommer varje ombud i 
Ärkestiftet. 

Rösträtt i frågor där röstning äger rum, sker med en (1) röst per närvarande ombud. Fullmakter 
godtas inte. 

B) Ombuds/representantförfarande – medlemsförsamling 

Medlemsförsamling äger möjlighet att genom representant få delta i Kongressen. Antalet 
representanter och röster bestäms av antalet medlemmar i medlems församling, enligt nedan. 

Upp till  200 via skattehjälpen betalande medlemmar  1 ombud 

                   201-500                                                                     2 ombud 
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                   501-1000                                                                   3 ombud 

                   1000-                                                                          4 ombud 

Maximalt antal röstberättigade representanter som kan utses från medlemsförsamling är fyra. 
Varje röst från sådan representant ska räknas som en (1) enskild röst vid omröstning. 

C) Valberedning 

Valberedning ska bestå av fyra (4) ledamöter som samtliga utses av Kongressen. Valbar är endast 
den som är medlem i Ärkestiftet. Mandattiden är tre (3) år. Två ledamöter nyväljs vid varje 
kongress. Det åligger valberedningen att föreslå styrelseledamöter och revisorer. 

D) Omröstning 

Varje representant vid beslutande möte äger en röst. Alla vid beslutande möte förekommande 
ärenden avgörs med enkel majoritet. 

Omröstning sker öppet utom vid valprocessen. Frågor avgörs med enkel majoritet och sluten 
omröstning kan så ske om sådan begärs. Har sluten omröstning skett ska frågan vid lika röstetal 
avgöras genom lottning, om mötets ordförande väljer att inte avlägga någon öppen utslagsröst. 

E) Extra Kongress 

Styrelsen kan kalla till extra Kongress då det anses nödvändigt eller då 25% av samtliga lokala 
medlemsförsamlingarna begär detta skriftligen för ett och samma ärende. Vidare kan revisorerna 
kalla till extra årsmöte. Tid, plats och ärenden ska offentliggöras av styrelsen senast tre veckor 
före sådan kongress. Extra kongress behandlar endast de frågor som är upptagna i kallelsen.  

 
Artikel 26 
Styrelsen 

1. Säte och Sammansättning 

Ärkestiftet och dess styrelse har sitt säte i Södertälje och består av lägst fem (5) och högst tolv 
(12) ledamöter. Valbar är endast den som är medlem i Ärkestiftet. Mandatperioden för ledamot är 
tre år. Omval sker oavsett ålder och period. Förutom ordföranden som väljs direkt av kongressen 
konstituerar styrelsen sig själv.  

Totalt antal mandatperioder för en enskild medlem att ingå i styrelsen för ärkestiftet är två 
mandatperioder. Vid uppehåll om en mandatperiod är sådan medlem åter valbar. 

2. Styrelsens uppgifter 

Det åligger styrelsen, med de undantag som eventuellt framgår av stadgarna, att verka för och 
tillse att: 

Kongressens beslut verkställs. 

Ärkestiftets verksamhet drivs i enlighet med dessa Stadgar 
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Svara för organisationen av Ärkestiftets verksamhet och förvaltningen av dess medel. 

Räkenskaperna förs enligt god redovisningssed. 

Tillsätta och entlediga befattningshavare som inte tillsätts av Kongressen. 

Tillsätta kommittéer och arbetsgrupper i syfte att nå de uppsatta målen.  

Företräda ärkestiftet gentemot myndigheter, andra ärkestift och andra trosamfund i frågor av riks 
och allmänintresse.  

Ansvara för Ärkestiftets relationer med samarbetspartners inom och utom Sverige. 

Besluta om samarbete med enskilda medlemförsamlingars styrelser. 

Förbereda frågor om ändring och tillägg till dess stadgar. 

Alla ledamöter som ingår i styrelsen arbetar ideellt. 

Varje medlemförsamling står för sina respektive representanters alla utgifter i samband med 
kongress (lönebortfall, resekostnader mm.). 

3. Styrelsens behörighet 

Styrelsen äger alltid rätt att själv besluta att avyttra, inteckna och belåna Ärkestiftets egendom. 
Styrelsen kan även besluta om att ge och ta emot gåvor och donationer. Styrelsen får självständigt 
besluta att inrätta organisationer, bolag eller annat; samt att anställa, anlita eller utse företrädare, 
ombud, biträden, befattningshavare och andra. 

4. Sammanträden 

Styrelsen ska sammanträda minst två (2) gånger per år. Därutöver sammanträder styrelsen på 
kallelse av ordföranden. 

Om minst 75 % av styrelseledamöterna i en församling begär det, ska styrelsens ordförande kalla 
till styrelsemöte inom 4-6 veckor från det att begäran inkom. 

5. Beslut 

Styrelsen är beslutför då ordföranden och minst hälften avstyrelseledamöterna är närvarande. 
Beslut fattas genom en öppen omröstning, såvida inte en majoritet av styrelsen begär en sluten 
omröstning. Vid lika röstetal skall den mening gälla som ordföranden biträder. Har sluten 
omröstning skett ska frågan vid lika röstetal avgöras genom lottning. 

Artikel 27 
VU 

I syfte att hantera ärkestiftets dagliga frågor och administration väljer styrelsen ett verkställande 
utskott som består av a) ordförande, b) kassör, c) en ledamot som är firmatecknare.  

Artikel 28 
Firmateckning 
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Ärkestiftets firma får tecknas enligt något av följande alternativ: 

Styrelsen i dess helhet, eller 3 st ledamöter i förening, vilka valts som firmatecknare 

Ärkestiftets ordförande i förening med en firmatecknare vilken valts av styrelsen 

Styrelsen i dess helhet eller ordföranden ensam kan vidare tilldela annan särskild firma-
teckningsrätt i enskild fråga. 

Styrelsen kan besluta om extern firmatecknare  

Det ankommer på firmatecknare att följa dessa Stadgar samt vad Kongressen beslutat. 

Utses sådan särskild firmatecknare som här ovan i situation 3 och 4 anges, skall dennes närmare 
behörighet fastställas i styrelsens protokoll. 

Artikel 29 
Utjämningsfond 

För att kunna svara för andliga behovet hos Syrisk-Ortodoxa Kyrkans troende där en 
lokalförsamling med präst saknas eller där lokalförsamlingen klarar ej att anställa en präst eller där 
församlingen behöver stöd för att kunna etablera sig kan ärkestiftet i mån av ekonomiska resurser 
avsätta medel till en utjämningsfond. Ärkebiskopen i samråd med ärkestiftets styrelse och i mån 
av ekonomiska resurser har möjlighet att utse (föreslå) en flexibel prästtjänst som bekostas av 
ärkestiftet.  

Artikel 30 
Räkenskaper och förvaltning 

Räkenskapsåret ska vara kalenderår. Räkenskaperna ska senast vid utgången av mars månad 
påföljande år vara tillgängliga för revisorerna. Styrelsen ska varje år upprätta en verksamhets-
berättelse som innefattar den ekonomiska förvaltningen.  Verksamhetsberättelsen ska vara 
tillgänglig för revisorerna samtidigt som räkenskaperna. Verksamhets- och revisionsberättelserna 
ska offentliggöras senast två veckor före Kongressen. 

Artikel 31 
Ändringar och tillägg till samt revidering av stadgar 

Beslut om ändringar, tillägg och revidering till dessa stadgar, fattas av kongress (ordinarie eller 
extra). Förslag om ändringar respektive tillägg av dessa stadgar ska skriftligen väckas hos 
styrelsen; eller, om sådant förslag kommer från styrelsen, upprättas av styrelsen. Det åligger 
styrelsen, att förbereda förslag till ändring av och tillägg till stadgar. Kongress äger rätt att till 
styrelsen överlåta att utföra ev. ändring i stadgarna, som Kongress beslutar. Ändring av dessa 
stadgar kan endast ske genom beslut av (2/3) av kongressledamöterna vid ordinarie eller extra 
kongress.  

Artikel 32 
Egendom 
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Medlemsförsamling i Ärkestiftet har ingen rätt till andel i egendom som tillhör Ärkestiftet, med 
undantag från vissa delar av de medel som får tas ut via lagen om skattebetalning, och som avser 
medlemmar i en medlemsförsamling, ska transfereras till sådan medlemsförsamling, utan 
dröjsmål när sådana medel finns tillgängliga för Ärkestiftet, om Ärkestiftet har avtalat om något 
sådant. 

Vid nybildning av ny församling i samma ort äger den nya församlingen inga ekonomiska 
rättigheter mot den gamla egentliga församlingen. 

Artikel 33 
Upphörande av samarbete 

Om medlemsförsamling har verksamhet som inte överensstämmer med Ärkestiftets ändamål, 
enligt vad styrelsen vid någon tidpunkt bedömer, kan styrelsen besluta att samarbetet med sådan 
medlemsförsamling upphör omgående, varvid ev. innestående medel, eller tillkommande medel, 
aldrig utbetalas (återges), om inte annat beslutas. Styrelsens beslut i sådana frågor är alltid 
slutgiltiga. 

Styrelsen äger rätt att som ett villkor för ingående i samarbete, eller som villkor för fortsatt sam-
arbete, uppställa krav i enlighet med denna stadgar. Vid brott mot dessa stadgar äger styrelsen för 
ärkestiftet fatta beslut om upphörande av samarbete och uteslutning av medlemsförsamling. 

Då en medlemsförsamling utesluts kan denna överklaga beslutet hos kongressen som tar 
slutgiltiga beslutet. 

Artikel 34 
Upplösning 

Beslut om upplösning av Ärkestiftet ska, för att vara ett giltigt beslut, fattas vid tre på varandra 
följande ordinarie Kongresser med minst ett års mellanrum mellan varje kongress och med minst 
80 procents majoritet vid varje tillfälle.  

En förutsättning för Ärkestiftets upplösning är att Ärkestiftet dessförinnan fullgör samtliga sina 
kontraktsbundna och andra förekommande skyldigheter såväl till tredje man som till sina med-
lemmar. 

Beslut om upplösning underställs alltid patriarken för prövning.  

Förekommer vid tiden för den första Kongressen kontraktuella förpliktelser som sträcker sig 
förbi vad som enligt detta stadgandes första stycke skulle kunna bli en upplösendag, skall 
Ärkestiftet genast och om så kan ske ombesörja att de kontraktuella skyldigheterna till fullo 
fullgörs i förtid. 

Först sedan Ärkestiftet fullgjort samtliga sina avtalsenliga skyldigheter mot sina medlemmar och 
mot tredje man, får Ärkestiftet, på villkor enligt nedan, genom Kongressen fatta beslut om hur 
eventuell kvarstående egendom hanteras. Sådant beslut fattas av den sista Kongressen men 
endast under förutsättning att det vid senast denna tidpunkt har bildats ett nytt Ärkestift eller 
motsvarande organisation.  Därvid skall beslut fattas om att Ärkestiftets tillgångar skall övergå till 
det nya Ärkestiftet eller motsvarande organisation. 
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För det fall det vid den här ovan angivna sista Kongressen inte har bildats ett nytt ärkestift eller 
motsvarande organisation, skall Patriarkatet istället ges obegränsad rätt att förvalta och 
administrera all Ärkestiftets egendom och sysslor intill dess ett nytt ärkestift eller motsvarande 
har bildats. Därefter skall beslut enligt stycket ovan fattas och verkställas, varvid Patriarkatets 
förvaltnings- och administrativa rättigheter genast upphör. 

Artikel 35 
Språk 

Dessa stadgars officiella språk är Svenska och om denna skulle tolkas annorlunda på andra språk 
så är det alltid den svenska versionen som är slutgiltig. 

Dessa stadgar som består av 15 paragrafer har i dag enhälligt antagits 

Södertälje den     15 mars 2014 

Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien. 

Org.nr: 252004-1233 

 

 

 


