
Antagna av SAM:s årskonferens 2022-05-27.

Svenska Alliansmissionen är ett resultat av den andliga 
väckelsen i Sverige på 1800-talet. En längtan väcktes hos 
människor, att förkunna evangelium om Jesus Kristus.  
Detta gestaltades genom olika gemenskaper och arbets-
former, allt efter uppgifternas art, som befrämjade den 
inbördes gemenskapen och målsättningen. Så kunde kristna 
inom ett bestämt geografiskt område under olika namn 
arbeta för mission i Sverige och internationellt samt genom 
ett speciellt organ också vinna ungdom för Gud. 

Med arbetets utveckling under de två första decennierna 
av 1900-talet växte behovet av en bättre samordning fram. 
Denna fick sin utformning i nya gemensamma stadgar år 
1919, då enighet även nåddes om ett gemensamt namn, 
Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionen tror att 
Bibeln är Guds ord. 

Åt församlingar/föreningar och enskilda medlemmar som 
delar denna tro, vill samfundet ge stöd och samordna  
resurser i strävan att förverkliga Jesu missionsbefallning. 

TROSSAMFUND

§ 1 Namnregistrering, ändamål

Svenska Alliansmissionen, förkortat SAM, med organisa-
tionsnummer 82 60 00-4372, är ett kristet trossamfund, 
registrerat enligt lagen om trossamfund. Ändamålet är att 
på församlingarnas/föreningarnas uppdrag

- stödja församlingar/föreningar

- samordna resurser

- göra Jesus Kristus känd och trodd

- verka för Guds rikes tillväxt i Sverige och internationellt

- bedriva internationellt utvecklingsarbete samt humanitär 
hjälpverksamhet.

MEDLEMSKAP

§ 2 Medlemskap

SAM utgörs av självständiga församlingar/föreningar 
och enskilda medlemmar som verkar för trossamfundets 
ändamål. Ansökan om medlemskap i SAM görs skriftligen 
till styrelsen. För församling/förening gäller att ansökan ska 
innehålla stadgar, församlingsordning, medlemsantal samt 
namn på församlingsföreståndare och ordförande. Beslut 

om medlemskap fattas av årskonferensens ombudsmöte 
eter styrelsens yttrande. Beslut om medlemskap för enskilda 
medlemmar fattas av SAM:s styrelse.

§ 3 Finansiering

SAM:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom gåvor, 
anslag och frivillig kyrkoavgift.

UNGDOMSORGANISATION

§ 4 Svenska Alliansmissionens Ungdom 

SAM:s arbete bland barn och unga är anförtrott åt Svenska 
Alliansmissionens Ungdom, förkortat SAU. SAU är nära 
knuten till SAM. För SAU gäller egna stadgar, vilka antagits 
av SAU:s egen årskonferens.

SVENSKA ALLIANSMISSIONENS OMBUDSMÖTE

§ 5 Beslutande organ

SAM:s högsta beslutande organ är ombudsmötet. 

Årskonferensens ombudsmöte skall hållas varje kalenderår 
om möjligt före juni månads utgång på tid och plats som 
styrelsen beslutar. Kallelse till årskonferensens ombudsmöte 
och tillhörande handlingar sänds till församlingar/föreningar  
senast tre veckor före årskonferensens ombudsmöte.

§ 6 Ombud

Representationsrätt vid ombudsmöte har varje församling/
förening enligt följande:

- för upp till 25 medlemmar ett ombud

- för 26-50 medlemmar två ombud

- för 51-100 medlemmar tre ombud

- för 101-200 medlemmar fyra ombud

- för 201-300 medlemmar fem ombud

- för 301-400 medlemmar sex ombud

- för 401 -500 medlemmar sju ombud

- för över 500 medlemmar åtta ombud.

STADGAR FÖR SVENSKA ALLIANSMISSIONEN



§ 7 Yttranderätt, rösträtt och förslagsrätt1

Yttranderätt vid ombudsmöte har varje medlem av trossam-
fundet. Rösträtt och förslagsrätt har närvarande ombud, 
styrelsen och missionsledaren. Styrelsens ledamöter och 
missionsledaren har dock inte rösträtt i fråga om ansvars- 
frihet eller vid val av revisorer och styrelse.

§ 8 Motion

Motionsrätt2 till årskonferensens ombudsmöte har försam-
lingar/föreningar och dess medlemmar, SAU-styrelsen och 
dess ombudsmöte samt enskilda medlemmar. Motion till 
årskonferensens ombudsmöte ska vara styrelsen tillhanda 
senast den 1 mars. 

§ 9 Ärenden vid årskonferensens ombudsmöte 

Följande ärenden ska behandlas:

1) Val av funktionärer: förhandlingsordförande, vice 
förhandlingsordförande, föredragande sekreterare, proto-
kollsekreterare, två personer att jämte ordförande justera 
protokollet samt rösträknare.

2) Fastställande av föredragningslista och arbetsordning.

3) Godkännande av kallelse.

4) Fastställande av röstlängd, verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redogörelse för föregående år.

5) Revisionsberättelse.

6) Fastställande av resultat och balansräkning.

7) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och missionsledaren.

8) Antagande av nya församlingar/föreningar.

9) Val av missionsledare i förekommande fall.

10) Val av styrelsens ordförande och styrelsens övriga leda-
möter. Styrelsens ledamöter väljs i sluten omröstning.

11) Val av valberedningens ordförande och valberedningens 
övriga ledamöter.

12) Val av revisorer och ersättare.

13) Val av ledamöter i det nationella verksamhetsrådet.

14) Val av ledamöter i det internationella verksamhetsrådet.

15) Antagande av nya pastorer och missionärer.

16) Behandling av inkomna motioner enligt § 8.

17) Presentation av verksamhetsplan och inriktningsbudget 
för följande verksamhetsår. 

1. Förslagsrätt – innebär rätten att vid ombudsmötet ge förslag, alternativa förslag eller motförslag till frågor som behandlas enligt 
dagordningen.

2 Motionsrätt – innebär rätten att lämna in ett förslag som måste beredas och tas upp på årsmötet.

I händelse av lika röstetal vid omröstning har förhandlings-
ordförande utslagsröst utom i personfrågor då lottning 
tillämpas.

§ 10 Missionsledarval

Missionsledare utses av årskonferensens ombudsmöte, på 
förslag från SAM-styrelsen för en mandatperiod av sex år, 
med möjlighet till förlängning på fyra år. Om speciella skäl 
föreligger kan ytterligare förlängning ske.

§ 11 Valberedning

Årskonferensens ombudsmöte utser en valberedning bestå-
ende av sex ledamöter, vilka väljs för tre år med en tredjedel 
varje år. Förslag till ledamöter i valberedningen nomineras 
av SAM:s församlingar/föreningar. Valberedningen ska 
föreslå styrelseordförande, ledamöter till styrelsen, personer 
i det nationella verksamhetsrådet och det internationella 
verksamhetsrådet samt revisorer.

§ 12 Räkenskaper och revision

Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens och missionsledarens 
åtgärder och förvaltning granskas årligen av tre revisorer 
varav en auktoriserad revisor. Dessa och tre ersättare utses 
av årskonferensens ombudsmöte.

§ 13 Extra ombudsmöte

Styrelsen kan kalla till extra ombudsmöte. Extra ombuds-
möte ska även hållas när minst en tredjedel av SAM:s 
församlingar/föreningar så begär. Kallelse till ett sådant  
ombudsmöte utfärdas senast två månader före ombudsmötet. 
I kallelsen meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

STYRELSEN

§ 14 Styrelseval och beslutsmässighet

Styrelsen består av elva ledamöter, varav en är ordförande. 
Årskonferensens ombudsmöte väljer ordförande för ett år. 
Nio ledamöter väljs av årskonferensens ombudsmöte för 
tre år med en tredjedel varje år. Valbar är den som enligt §2 
tillhör trossamfundet. SAU:s styrelse utser en ledamot.  
Ledamot kan sitta maximalt nio år i följd i styrelsen. 
Ledamot av styrelsen får inte delta i eller närvara vid, vare 
sig styrelsens överläggning eller dess beslut i frågor där 
personligt intresse föreligger. Ledamot får inte heller hand-
lägga sådana frågor (jäv). Styrelsen sammanträder minst sex 
gånger per år på kallelse av styrelsens ordförande eller när 
minst en tredjedel av antalet ledamöter så begär. Styrelsen 
är beslutsmässig då minst två tredjedelar av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet.



§ 15 Styrelsens uppgifter

I styrelsens uppgifter ingår att

- leda arbetet med framtidsfrågor, visioner och policyfrågor

- inom sig utse förste och andre vice ordförande

- utse firmatecknare

- verkställa beslut taget av årskonferensens ombudsmöte

- leda och ansvara för trossamfundets verksamhet och  
ekonomiska förvaltning

- förbereda de ärenden som ska behandlas vid årskon- 
ferensens ombudsmöte.

- till SAU:s valberedning nominera en kandidat till SAU:s 
styrelse

- utse ledamöter till SAM närstående organisationer.

§ 16 Presidiet

Presidiet, bestående av ordförande samt förste och andra 
vice ordförande, bereder tillsammans med missionsledaren 
och administrativ chef de ärenden som ska behandlas i 
styrelsen.

§ 17 Verksamhetsråd nationellt och internationellt

Verksamhetsråd nationellt och verksamhetsråd interna-
tionellt fungerar som beredande och rådgivande organ för 
det nationella- respektive internationella arbetet. Verk-
samhetsråden leds av nationell respektive internationell 
missionsledare. Ett råd består av sju ledamöter, varav en 
utses av SAM-styrelsen och en utses av SAU-styrelsen. Fem 
ledamöter väljs av årskonferensens ombudsmöte för tre år. 
Val sker med två ledamöter år ett och två samt en ledamot 
år tre. Ledamot kan sitta maximalt nio år i följd i ett verk-
samhetsråd.

§ 18 Missionsledarens ställning

Missionsledaren är trossamfundets främste representant. 
Missionsledaren leder arbetet i organisationen, bereder 
och verkställer styrelsens beslut samt i övrigt verkar enligt 
styrelsens anvisningar och riktlinjer.

FÖRÄNDRING AV MEDLEMSSKAP

§ 19 Utträde, uteslutning

Församlingar/föreningar eller enskild medlem har rätt att 
efter eget beslut begära utträde ur SAM. Om församling/
förening driver verksamhet som inte stämmer med SAM:s 
ändamål kan styrelsen föreslå årskonferensens ombudsmöte 
eller extra ombudsmöte att församling/förening utesluts 
ur trossamfundet. Det tillkommer styrelsen att tillse att 
avvecklingen sker i ordnade former. Uteslutning av enskild 
medlem beslutas av styrelsen.

UPPLÖSNING

§ 20 Upplösning av trossamfund

Beslut om upplösning av SAM ska för att äga giltighet  
fattas med två tredjedels majoritet av två på varandra  
följande årskonferensers ombudsmöten. Vid beslut om 
upplösning ska eventuell behållning gå till det eller de  
missions- och/eller utvecklingsprojekt varom årskon- 
ferensens ombudsmöte beslutar.

STADGEBESLUT

§ 21 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar ska ske genom beslut vid årskon- 
ferensens ombudsmöte med två tredjedels majoritet. 
Församlingarna/föreningarna ska minst tre månader före 
årskonferensens ombudsmöte få förslaget på remiss till-
sammans med styrelsens yttrande däröver. Avser förslaget 
ändring av §20 i dessa stadgar erfordras beslut med två 
tredjedels majoritet av två på varandra följande årskon- 
ferensers ombudsmöten.


