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I enlighet med Förordningen om organisation av det Islamiska Samfundet i Bosnien och 

Hercegovina i diasporan, artikel 22, och Stadgar för det Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige, 

artikel 9, vid församlingens årsmöte som hölls den 29 januari 2022 antogs Stadgar för Bosniakiska 

Islamiska Samfundet i Sverige – Församlingen Helsingborg. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Församlingens fullständiga namn är Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige – Församlingen 

Helsingborg. 

Artikel 2 

Församlingen har sitt säte i Helsingborg. 

Artikel 3 

Församlingen har status av juridisk person. 

Artikel 4 

Församlingen är en integrerad del av Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige (vidare i texten 

BIS) och därmed också en del av Islamiska samfundet i Bosnien och Hercegovina. 

Artikel 5 

Församlingens syfte är att i andan av islams troslära, bevara och utveckla det religiösa livet bland 

muslimer bosatta inom dess område och uppmuntra dem till religiösa och humanitära aktiviteter. 

Församlingens mål är att:  

- Bevara och förkunna islamiska principer och värderingar 

- Islamisk uppfostran och utbildning av alla medlemmar i församlingen 

- Se till att församlingens medlemmar har förutsättningar för utövning av sin religion utifrån 

de religiösa plikterna, d.v.s. de fem pelarna 

Församlingen uppnår sina mål genom att:  

- Organisera religionsundervisning 

- Organisera olika församlingsaktiviteter 

- Stärka församlingens finansiella bas  

- Konsekvent verkställa de beslut som fattas av Islamiska samfundets högre instanser 

- Uppmuntra kvinnors aktivism  

- Värna om det bosniska språket i enlighet med Deklarationen om det bosniska språket som 

antogs av Islamiska samfundets i Bosnien och Hercegovina råd (Sabor) 

- Bevara och förkunna de islamiska principerna och värderingarna 

- Propagera för en nykter/alkoholfri livsstil och kräva av dess medlemmar fullständig 

nykterhet i enlighet med Koranen och Sunna (sändebudet Muhammeds liv och 

rekommendationer) och  

- all annan nyttig verksamhet som syftar till religiös, kulturell, pedagogisk, social och 

ekonomisk främjande bland muslimer bosatta inom församlingens geografiska område. 

-  
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Artikel 6 

Församlingen baserar sin verksamhet på Kor'an-i Kerim och Profeten Muhammeds Sunna, 

bosniakernas islamiska tradition, den moderna tidens krav, Islamiska Samfundets i Bosnien-

Hercegovina lagbok, Sveriges lagar, Stadgar antagna av BIS och dessa stadgar.  

För interpretation av islams troslära och utförandet av de islamiska plikterna församlingen; 

tillämpar Maturidisk ’aqida (troslära) och Hanafi rättsskola; värnar om korrekt förståelse av islam 

och islamisk livsstil; skyddar muslimers religiösa rättigheter och säkerställer förutsättningar för 

överföring av de anförtrodda skyldigheterna i syfte att alla församlingsmedlemmar lever enligt 

islamiska normer, vilket uppnås genom att uppmuntra till det goda och avråda från det onda. 

Församlingen i sitt arbete måste följa Reglemente för imams arbete i Islamiska Samfundet, 

acceptera reisu-l-ulemas dekret som krav för imams anställning, samt regler som skyddar wakfs 

egendom.  

Artikel 7 

Församlingens officiella språk är bosniska, vilket utgör inget hinder för dess religiösa auktoriteter 

och företrädare att hålla sina tal även på andra språk. 

 

FINANSIERING 

Artikel 8 

Församlingens tillgångar består av vakf, förmögenhetsrätter, pengar och andra tillgångar. 

Församlingens tillgångar används för aktiviteter som tjänar för att uppnå Islamiska samfundets mål 

och kan inte användas för andra ändamål. 

Församlingens tillgångar har status som vakf-egendom och omfattas därmed av Islamiska 

samfundets regler och förordningar om vakf. 

Församlingen finansieras genom:  

- Medlemsavgifter som regleras av BIS:s Reglemente för enhetliga medlemsavgifter och 

religiösa tjänster, 

- Procentandel av insamlande allmosaskatt (Zakat al-mal och Zakat al-fitr), 

- Procentandel av försäljningsintäkterna för olika publikationer, 

- Frivilliga penningbidrag och andra slags bidrag från medlemmar, andra föreningar, företag, 

institutioner o.s.v. samt 

- Andra medel som församlingen anskaffar genom sitt arbete. 

 

       Artikel 9 

Församlingens firmatecknare är församlingens ordförande, sekreterare och kassör var för sig. 
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MEDLEMSKAP 

Artikel 10 

Församlingens medlem kan bli varje medborgare som accepterar dessa stadgar och som i enlighet 

med Reglemente för enhetliga medlemsavgifter och religiösa tjänster undertecknar medgivande 

för betalning av medlemsavgiften via Skatteverket. 

Artikel 11 

Medlemmarnas rättigheter är:  

- att delta i församlingens arbete, 

- att välja och väljas i församlingens organ, 

- att bli informerad om församlingens aktiviteter, 

- att lägga fram förslag för att förbättra församlingens verksamhet, 

- att fritt uttrycka sin tillhörighet till islam (religionstillhörighet) och fritt utöva sin religion, 

- att få en islamisk uppfostran och utbildning, 

- att använda församlingens lokaler i enlighet med gällande föreskrifter för att utföra religiösa 

ritualer, 

- att vända sig till församlingen för att skydda sina personliga religiösa rättigheter, 

- att skriftligen vända sig till församlingens årsmöte med sina förslag, senast den 31: a oktober 

innevarande år 

Artikel 12 

Medlemmarnas skyldigheter är: 

- att känna till och tillämpa Islamiska samfundets regler samt att värna om de islamiska 

värden 

- att värna om Islamiska samfundets anseende 

- att betala medlemsavgiften  

           Artikel 13 

Medlemskapet i församlingen upphör vid dödsfall, på egen skriftlig begäran till BIS:s-sekretariatet, 

eller genom uteslutning för grovt brott mot dessa Stadgar. Beslutet om uteslutning fattas av BIS:s 

årsmöte på begäran av BIS:s styrelse eller församlingens årsmöte. 

 

FÖRSAMLINGENS ORGANISATION 

Artikel 14 

Församlingens organ är: 

- Årsmötet, 

- Styrelse,  

- Revisionskommission,   

- Valkommission och  

- Stadgekommission.  

Artikel 15 

Årsmötet är församlingens högsta organ som består av alla myndiga församlingsmedlemmar, dvs. 

de som har fyllt 18 år. Årsmötet sammankallas av styrelse och leds av ett presidium som väljs i 
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början av sessionen. Årsmötet är arbetsfört och beslutsfört om majoritet av medlemmar är 

närvarande. I fall att majoritet inte är närvarande, väntas ytterligare 15 minuter och efteråt är 

årsmötet arbetsfört och beslutfört oavsett antalet närvarande. 

Årsmötet fattar beslut med majoritet av antalet närvarande delegater, med undantag för beslut som 

gäller församlingens stadgar och församlingens nedläggning, vilka fattas med två tredjedelars 

majoritet av de närvarande medlemmarna. Årsmötet får inte fatta beslut om något som inte 

tillkännagivits i själva kallelsen till mötet.  

Årsmötet sammanträder i regel en gång om året, dock senast i slutet av mars. Kallelse och årsmötets 

material skall skickas senast två veckor innan sammanträdet.  

Ett extraordinärt möte kan sammankallas om så beslutar församlingsstyrelse, BIS:s styrelse eller 

om minst en femte del av församlingens medlemmar skulle begära detta skriftligen. 

Sammankallande, arbete och beslutsfattande vid årsmötet sker i enlighet med den arbetsordning 

som antas av församlings årsmötet. 

Årsmötet ansvarar för följande:  

- fattar beslut rörande församlingens organisation och aktiviteter, samt det religiösa livet i 

församlingen, 

- väljer medlemmar till församlingens organ och församlingens företrädare i BIS:s årsmöte, 

- tar initiativ för bygge eller köp av församlingens anläggningar, 

- ger vägledning till församlingsstyrelse angående vidtagande av åtgärder för förbättring av 

det religiösa livet inom församlingen, 

- analyserar och godkänner församlingsstyrelse rapporter om dess arbete samt utvärderar dess 

arbete generellt, 

- antar den årliga arbetsplanen och budgeten, samt 

- utför andra uppgifter inom dess jurisdiktion. 

Artikel 16 

Styrelsen styr församlingen under en mandatperiod. Styrelsen sammankallas, arbetar och beslutar 

efter den egna arbetsordningen, som måste vara i enlighet med församlingens stadgar. Styrelsen 

består av fem ledamöter om föreningen har mindre än 200 hushåll och sju ledamöter om 

församlingen har 200 eller fler hushåll. Med hushåll avses alla församlingens medlemmar som bor 

på samma adress.  

Vid val av styrelse tar man hänsyn till att både kvinnor och ungdomar finns med.  

Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör väljs bland styrelseledamöter och av styrelse vid det 

konstituerande sammanträdet. 

Styrelsens medlemmar har lika rösträtt. Alla beslut fattas med en majoritet av det totala antalet 

medlemmar i styrelsen.  

Styrelsens ordförande, företräder församlingen i administrativa, finansiella och egendomsrelaterade 

frågor. Varken imamen eller någon av församlingens anställda får väljas till församlingens 

ordförande. 

 

Församlingens imam är styrelseledamot på grund av sin post och representerar församlingen i 

religiösa frågor. Om det finns flera imamer i församlingen, ska det regleras i dekretet vem är 

församlingens första imam och därmed styrelseledamot per automatik.  
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I samband med valet av styrelseledamöter väljer man också tre suppleanter som regelbundet kallas 

till styrelsemötena och som får rösträtt om någon av styrelseledamöter blivit förhindrad från att 

delta i det aktuella mötet. Vid behov kan man bjuda in till mötet andra församlingsmedlemmar eller 

andra personer vars expertis och erfarenhet kan hjälpa till i arbetet. 

Om en av styrelseledamöter säger upp sig, eller dennes mandat upphör på något annat grund, 

kommer styrelse att kooptera första på listan av suppleanter till ordinarie styrelsemedlem och till 

suppleant antas första på listan av kandidater som inte valdes.  

Församlingsstyrelsen ansvarar för att:  

- säkerställa förutsättningar för det religiösa livet i församlingen,  

- verkställa årsmötets och Islamiska Samfundets högre organs beslut,  

- förvalta församlingens tillgångar,  

- i samarbete med huvud imamen välja församlingens imam,  

- ta initiativ efter årsmötets beslut att ta fram nödvändiga tillstånd och investerings-tekniska 

dokumentation för bygge, rekonstruktion och reparation av religiösa byggnader i 

församlingen,  

- presentera verksamhetsberättelse och bokslut på församlingens årsmöte,  

- i tid lämna/vidarebefordra skriftliga förslag från församlingsmedlemmar till församlingens 

årsmöte, 

- föreslå en arbetsplan och budget till församlingens årsmöte,  

- skicka verksamhetsplan, budgetförslag, verksamhetsberättelse och bokslut till BIS styrelse, 

- som arbetsgivare besluta om tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar, 

anställning och uppsägning, samt olika förmåner, 

- utföra andra uppgifter inom sin befogenhet.  

 

Artikel 17 

Församlingens revisionskommission består av tre medlemmar och har till uppgift att övervaka 

församlingens övergripande funktion och rapportera årsmötet därom. 

Revisionskommissionens ledamöter får inte vara ledamöter i någon annan av församlingens organ, 

utom årsmötet.  

Artikel 18 

Valkommissionen består av tre medlemmar och har till uppgift att upprätta en lista över 

kandidater för alla församlingsorgan. 

Artikel 19 

Vid behov kan även andra kommissioner utsättas i församlingen. 

Artikel 20 

Till församlingens organ kan väljas varje myndig medlem som har uppehållstillstånd i Sverige och 

som är kontinuerligt medlem i BIS minst tre år före val och som gör sina plikter i församlingen.  

Artikel 21 

Ledamot i församlingens organ kan avsättas innan mandatperioden gått ut, i följande fall: 
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- dennes beteende och arbete strider mot islamiska normer, 

- dennes arbete strider mot bestämmelserna och besluten fattade av Islamiska samfundets- 

och församlingens organ, 

- denne är oförmögen eller slarvig med att utföra uppgifter inom organ denne är vald i,  

- denne missbrukar position, och 

- denne avgår.  

 

Beslutet om entledigandet fattas av församlingsstyrelse, som ska bekräftas på det första 

kommande församlingens årsmöte. 

 

SLUTLIGA BESTÄMMELSER 

 

Artikel 22 

Alla församlingsorgan väljs till mandat på fyra år. 

Artikel 23 

Alla församlingsorgan måste ha sin egen arbetsordning. Allt som inte anges i dessa Stadgar, regleras 

av församlingens organ i arbetsordningen. 

Artikel 24 

I enlighet med gällande regler används i församlingen den visuella identiteten (Islamiska 

samfundets logotyp och emblem) som antogs av Islamiska Samfundets i Bosnien-Hercegovina råd 

(Sabor) 

Artikel 25 

Församlingen har en rund stämpel med Islamiska Samfundets tecken (emblem) och med 

församlingens fullständiga namn på både bosniska och svenska. 

Artikel 26 

Om församlingen upplöses, ska alla finansiella medel som finns i dess kassa, och all lös och fast 

egendom, samt alla församlingens skyldigheter tillfalla BIS.  

Beslutet om församlingens upplösning fattas av Islamiska samfundet i Bosnien och Hercegovina, 

på BIS:s styrelseförslag och beslutet av församlingens årsmöte.  

Artikel 27 

Dessa Stadgar antogs av församlings årsmöte som ägde rum den 29 januari 2022 och träder i kraft 

efter att ha fått godkännande av Islamiska samfundet i Bosnien och Hercegovina.  

 

 

Årsmötets ordförande: 

______________________ 

    Idriz Karaman 


