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I enlighet med artikel 22 i förordningen om organisation av Islamiska Samfundet i Bosnien
och Hercegovina i diasporan samt bestämmelserna i artikel 9 i stadgan för Bosniakiska
Islamiska Samfundet i Sverige, antog Bosniakiska Islamiska Samfundet – Församlingen
Stockholm (hädanefter Församligen) vid sitt årsmöte den 28 november 2020 dessa stadgar.

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 1
(Föremål)
Dessa stadgar reglerar Församlingens namn, säte, rättskapacitet, syfte och ändamål,
handlingsgrund, finansiering, medlemskap, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter,
Församlingens organisation, interna sammansättning, Församlingens organ, deras arbete,
sammansättning, valsystem, befogenheter, ansvar, regelverk gällande beslutsfattande och
mandattid samt övergångs- och slutbestämmelser, upplösning liksom andra frågor som är
relevanta för Församlingens verksamhet.
Artikel 2
(Namn)
Församlingens fullständiga namn är:
På bosniska: Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj – Džemat Stockholm
På svenska: Bosniakiska Islamiska Samfundet – Församlingen Stockholm.
Artikel 3
(Säte)
Församlingen har sitt säte i Stockholm.
Artikel 4
(Rättskapacitet)
Församlingen är en juridisk person.
Artikel 5
(Paraplyorganisation)
Församlingen är en integrerad del av den det Bosniakiska islamiska samfundet i Sverige
(IZBuŠ), och därmed en del av det Islamiska Samfundet i Bosnien och Hercegovina (IZ i BiH).
Artikel 6
(Syfte och mål)
(1) Församlingens syfte är att, i andan av islamisk lära, bevara och utveckla religiöst liv bland
muslimer och uppmuntra dem till religiösa och humanitära insatser.
(2) Församlingens ändamål är:
- bevarande och proklamering av alla islams värderingar,
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Islamisk uppfostran och utbildning av alla medlemmar i Församlingen,
i mån om möjlighet, säkerställande av förutsättningar för medlemmarna att utföra sina
Islamiska plikter.

(3) Församlingens ändamål uppnås genom att:
- värna om Islamisk uppfostran och utbildning av sina medlemmar samt förespråka
bevarandet av äktenskapsvärdet och familjelivets värde,
- anordna religiösa aktiviteter i Församlingen,
- uppmuntra humanitära aktiviteter,
- bevara, stärka och skydda den bosniakiska identiteten och vårda det bosniska språket,
- arbeta med aktiviteter som bidrar till dialog, ömsesidig respekt och tolerans bland
medlemmarna, liksom bland annat folk och nationaliteter,
- erbjuda möjligheter att förvärva grundläggande kunskaper inom den islamiska tron,
Koranens skrift, sin egen historia och kultur,
- organisera religionsundervisning,
- uppmuntra kvinnors aktivism, arbeta med ungdomar och äldre medlemmar,
- stärka den materiella grunden för Församlingen,
- tillgodose regelbunden information till medlemmarna,
- konsekvent genomförande av beslut från högre organ inom Islamiska Samfundet,
- samarbete med andra föreningar och organisationer i aktiviteter och värdefulla
verksamheter som bidrar till utbildning, fred, rättvisa och godhet bland människor.
Artikel 7
(Handlingsgrund)
(1) Församlingen organisation och verksamhet grundar sig på Koranen al-Karim och Sunnan
av Muhammad 'alaihis-salam', Bosniakers islamiska tradition och rådande förhållanden.
(2) I sin förvaltning ska Församlingen verka i enlighet med grundregelverket för Islamiska
Samfundet i Bosnien och Hercegovina och dess andra föreskrifter som beslutas av Islamiska
Samfundets högsta verkställande organ Sabor, reisul-ulema, rådet för Muftis, Riyaset, dvs. de
behöriga representativa organ samt IZBuŠ.
(3) Vid tolkning av tron och utförande av Islamiska plikter, tillämpar Församlingen
maturidisk tro och hanefisk lära, värnar om korrekt förståelse och praktiserande av islam,
skyddar muslimernas religiösa rättigheter och säkerställer förutsättningar för
ansvarstagande med målet att alla medlemmar i Församlingen ska kunna leva i enlighet med
Islamiska normer, vilket uppnås genom att främja det goda och avvärja det onda.
Artikel 8
(Språk)
(1) Församlingen använder det bosniska språket som dess officiella språk.
(2) Församlingen tillåter dess representater och medlemmar att använda det svenska språket.
Artikel 9
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(Räkenskapsår)
Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till 31 december.
Artikel 10
(Representanter och firmateckning)
(1) I administrativa, ekonomiska och egendomsrättsliga frågor gentemot tredje part
representeras Församlingen av styrelsens ordförande, och i frågor om religion och utbildning
av Församlingens huvudimam.
(2) Församlingen tecknas av fyra styrelseledamöter i förening eller av styrelseordförande och
sekreterare gemensamt.
Artikel 11
(Visuell identitet och stämpel)
(1) Församlingen använder Islamiska Samfundet i Bosnien Hercegovinas visuella identitet,
logotyp och tecken.
(2) Församlingens stämpel är rund och innehåller såväl Islamiska Samfundet i Bosnien
Hercegovinas tecken som Församlingens fullständiga namn.

II. FINANSIERING
Artikel 12
(Finansiering)
Församlingen finansieras genom:
- medlemskapsavgifter,
- bidrag från dess medlemmar samt svenska statliga och andra institutioner,
- tillhandahållande av vissa tjänster till dess medlemmar och andra troende,
- bedrivande av begravningsbyrå,
- andra medel som Församlingen anskaffar genom sitt arbete.

III. MEDLEMSKAP
Artikel 13
(Medlem)
(1) Varje fysisk person som accepterar Församlingens stadgar och betalar medlemsavgiften
kan bli medlem i Föreningen.
(2) Medlemskapsavgiften betalas via Skatteverket som en procentsats av medlemmens
kommunalt beskattningsbara förvärvinkomst i enlighet med Reglementet om
medlemsavgifter och religiösa tjänster som antagits av IZBuŠ.
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Artikel 14
(Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter)
(1) En medlems rättigheter är:
- att fritt uttrycka sin religionstillhörighet med islam och utföra islamiska plikter,
- att uppfostras och utbildas inom islam,
- att använda församlingslokalerna för att utföra religiösa ritualer i enlighet med
rådande regler,
- att delta i gemensamma aktiviteter inom Församlingen,
- att delta i val av föreningsorganer och andra förtroendevalda grupper inom
Församlingen och Bosniakiska Islamiska Samfundet,
- att informeras i rätt tid om arbetet inom Församlingens föreningsorganer och
Bosniakiska Islamiska Samfundets föreningsorganer och institutioner,
- att vända sig till Församlingens och Bosniakiska Islamiska Samfundets
föreningsorganer för att skydda sina religiösa rättigheter,
- att använda Församlingens egendom inom ramen för rådande regler,
- att skicka motioner/förslag för övervägande och beslut till Församlingstyrelsen,
- att skicka motioner/förslag för övervägande och beslut till årsmötet,
- att utnyttja andra rättigheter som regleras i IZBuŠ Reglemente om medlemsavgifter
och religiösa tjänster.
(2) En medlems skyldigheter är:
- att känna till och tillämpa Bosnakiska Islamiska Samfundets regler och att skydda
islamiska värderingar,
- att inte bryta mot Församlingens stadgar,
- att inte hindra Församlingen i dess arbete och ändamål,
- att inte hindra och bryta mot beslut som tagits av Församlingens föreningsorganer,
- att betala medlemsavgiften.
Artikel 15
(Upphörande av medlemskap)
(1) Medlemskap i Församlingen upphör vid dödsfall, på egen skriftlig begäran till
IZBuŠ-sekretariatet eller vid uteslutning på grund av grovt brott mot bestämmelserna i dessa
stadgar.
(2) Beslut om uteslutning fattas av IZBuŠ årsmöte på förslag av IZBuŠ styrelse eller
Församlingens årsmöte.
(3) Förslag om uteslutning ska överlämnas till Församlingens årsmöte av
Församlingsstyrelsen efter genomförandet av den process som definieras i Förordningen om
disciplinära åtgärder.

IV. ORGANISATION
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Artikel 16
(Församlingens organ)
Församlingens organ utgörs av:
- Årsmötet
- Församlingsstyrelsen
- Revisionsstyrelsen
- Valberedningen
Artikel 17
(Årsmöte)
(1) Årsmötet är Församlingens högsta organ och utgörs av medlemmar i Församlingen som
fyllt minst 18 år.
(2) Ordinarie årsmöte hålls en gång om året, dock senast den 31 mars. Kallelse till ordinarie
årsmöte skickas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan mötet.
(3) Extrainsatta årsmöten kallas på begäran av:
- Församlingsstyrelsen
- Revisionsstyrelsen
- Minst 10% av Församlingens medlemmar
- IZBuŠ styrelse
Kallelse till extrainsatt årsmöte skickas tidigast sex veckor och senaste två veckor innan
mötet.
(4) Kallelse, arbete och beslutsfattande vid årsmötet ska ske i enlighet med bestämmelserna i
Förordningen om årsmötet.
(5) Årsmötet är behörigt när minst 5% av Församlingens medlemmar är närvarande.
(6) Årsmötet beslutar med enkel majoritet. Undantag gäller vid beslut om stadgarna,
ändringar och tillägg till stadgarna samt vid beslut om upplösning av Församlingen, som
beslutas av årsmötet med två tredjedelars majoritet (se artiklarna 34, 39 och 41).
(7) I ordinarie årsmötets uppgifter ingår att:
- besluta om Församlingens organisation och verksamhet samt det religiösa livet i
Församlingen,
- välja medlemmar i Församlingens olika organ samt företrädare för Församlingen i
IZBuŠ årsmöte,
- ta initiativ till byggnation eller köp av Församlingsanläggningar,
- ge riktlinjer för förbättringsåtgärder till Församlingsstyrelsen gällande det religiösa
livet i Församlingen,
- lägga fram och fastställa Församlingsstyrelsens verksamhetsrapport samt besluta om
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret,
- fastställa den årliga verksamhets- och ekonomiska planen,
- besluta om antagande av stadgar och förordningar om föreningorganens arbete inom
Församlingen, liksom andra rättsakter,
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utföra andra uppgifter inom sin behörighet och befogenhet.

(8) Dagordning vid ordinarie årsmöte:
1. Öppnande av årsmötet
2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och mötessekreterare
3. Upprättande och fastställande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallad
6. Fastställande av dagordningen
7. Genomgång av verksamhetsrapport för föregående år
8. Genomgång av ekonomisk rapport för föregående år
9. Revisorsstyrelsens rapport för föregående år
10. Framläggande och fastställande av de rapporter som lämnats i punkterna 7, 8 och 9
11. Beslut om ansvarsfrihet åt Församlingsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret
12. Presentation av verksamhetplanen för det kommande året
13. Presentation av ekonomiska planen för det kommande året
14. Framläggande och fastställande av de planer som presenterats i punkterna 12 och 13
15. Offentliggörande av valresultat
16. Skriftliga motion
17. Information från Församlingstyrelsen och frågor från medlemmarna
18. Avslutande av årsmötet
(9) Årsmöte vid extraordinära omständigheter
I händelse av att undantagstillstånd har utlysts av behöriga statliga organ eller något organ
inom Islamiska Samfundet i Bosnien Hercegovina, och ett sammankallande av ordinarie
årsmöte därför inte är möjligt, ska de viktigaste besluten gällande årsmötet fattas på det sätt
som föreskrivs i Förordningen om årsmötet.
Artikel 18
(Församlingsstyrelsen)
(1) Församlingsstyrelsen sköter förvaltningen av Församlingen mellan årsmötena i enlighet
med rättsakterna. Arbetssätt, sammankallande och beslut fattas på det sätt som föreskrivs i
Förordningen om Församlingstyrelsens arbete som antagits vid årsmötet i Församlingen.
(2) Församlingsstyrelsen utgörs av sju ledamöter och tre suppleanter.
(3) Församlingsstyrelsens ordförande, sekreterare och kassör väljs bland
Församlingsstyrelsens ledamöter på ett konstituerande styrelsemöte. Om
Församlingsstyrelsen inte konsitueras inom den tidsfrist som anges i Förordningen om
styrelsens arbete, tillkännages nya val.
(4) Huvudimamen är medlem i styrelsen i och med dennes position och utnämns via dekret.
Imamen kan inte ta position som kassör, sekreterare eller ordförande för styrelsen.
(5) Den andra imamen ställ företräder huvudimamen i styrelsen.
(6) Under valet av styrelsens sammansättning ska sex ledamöter och två suppleanter väljas.
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(7) Suppleanter inbjuds regelbundet till styrelsens möten och har rösträtt om någon av
ordinarie ledamöter inte kan delta vid styrelsemötet ifråga.
Vid behov tillfrågas andra personer att delta i mötet, vars expertis och erfarenhet kan hjälpa i
arbetet.
(8) Medlemmarna i styrelsen har jämlika röster.
(9) Den valda styrelsen ska fullgöra sin plikt även efter att mandatet löpt ut fram till att den
nya styrelsen stiftats.
(10) I händelse av att styrelsen inte befrias från ansvaret för arbetet under det föregående
verksamhetsåret, utnämner årsmötet en särskild kommitté av tre ledamöter som övertar
styrelsens funktioner tills en ny styrelse valts in.
(11) Församlingsstyrelsen är skyldig att:
- tillhandahålla förutsättningarna för religiöst liv i Församlingen,
- tillhandahålla förutsättningar för tillbedjan av alla fem dagliga böner i moskén,
- verkställa besluten från årsmötet och från högre organ i det islamiska samfundet,
- vårda om Församlingens egendomar och tillgångar,
- i samordning med huvudimamen, delta i valet av imam i Församlingen,
- verkställer årsmötets föreskrifter i erhållandet av nödvändiga godkännanden och
investeringsteknisk dokumentation för konstruktion, ombyggnad och reparation av
religiösa byggnader i Församlingen,
- överlämnar arbetsrapport och rapport om finansiell verksamhet till årsmötet,
- föreslår arbetsplan och finansieringsplan till årsmötet,
- överlämnar arbetsplan, finansiell plan, arbetsrapport och finansiell
verksamhetsrapport till IZBuS verkställande styrelse,
- som formell arbetsgivare, beslutar om upprättande av anställningsförhållande,
anställning av arbetstagare, uppsägning och tillfällig anställning, och förvaltar löner
och ersättningar,
- antar förordningen om systematisering med beskrivning av anställdas jobb och
arbetsuppgifter antal utförare,
- vid behov vidtar andra handlingar inom dess behörighet,
- beslutar om upphandling, försäljning och avskrivning av anläggningstillgångar,
- utför andra uppgifter inom sin kompetens.
Artikel 19
(Revisorer)
(1) Revisorerna kontrollerar den övergripande förvaltningen och den finansiella
verksamheten för Församlingen, och överlämnar en rapport om detta och definierar vissa
förslag till Församlingsstyrelsen och årsmötet. Revisorerna arbetar och beslutar på det sätt
som föreskrivs i Förordningen om revisorernas arbete.
(2) Revisorerna består av tre ledamöter och beslut fattas med enkel majoritet.
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(3) Under valet av revisorer ska också en suppleant väljas. Om revisorerna fattas en ledamot
blir suppleanten fullvärdig tills en komplettering sker i enlighet med Förordningen om val.
Artikel 20
(Valberedning)
(1) Valberedningen förbereder och genomför val till Församlingens andra institutioner.
(2) Valberedningen består av tre ledamöter och beslutsfattande kräver enkel majoritet.
(3) Vid val av ledamöter i valberedningen väljs även en suppleant. Om valberedningen saknar
en ledamot, fungerar suppleanten som fullvärdig ledamot tills en ny ledamot intas i
valberedningen, i enlighet med förordningen för val.
(4) Valberedningen arbetar och fattar beslut i enlighet med den förordning som omfattar
Valberedningen.
Artikel 21
(Andra institutioner)
(1) Kommittéer i Församlingen kan vara permanenta eller tillfälliga (om nödvändigt) och
utses, väljs på årsmöte eller styrelsemöte, beroende på vikten av det arbete som den tilltänkta
kommitteen kommer att bedriva. Som regel har en kommitté minst tre och högst sju
medlemmar och är för sitt arbete, ansvariga inför det organ som valt kommitteen
(2) Stadgekommittén
a) Stadgekommittén är en stående kommitté som utsetts av Församlingsstyrelsen.
b) Kommitteen har fem ledamöter.
c) Mandatperioden för kommittéledamöterna är fyra år, med förbehåll för att samma
person kan väljas för högst två på varandra följande hela mandatperioder, varefter
denne måste pausa minst en hel mandatperiod.
d) Kommitteens ansvarar och arbetar med kompletteringar och ändringar av stadgan,
förordningar och andra normativa skrifter.
e) Kommitteen lägger fram ett förslag för tolkning av stadgar, förordningar och andra
normativa skrifter till det behöriga auktoritära organet.
f) Kommitteen arbetar och beslutar på det sätt som föreskrivs i Förordningen om
stadgekommittén.
(3) Kommitteen för kvinnors aktivism
a) Kommitteen är ett stående organ och har utsetts av styrelsen.
b) Kommitteen har tre ledamöter och väljer ut en samordnare bland sig.
c) Mandatperioden för kommittéledamöterna är fyra år, varvid en ledamot väljs högst två
på varandra följande hela mandatperioder, varefter denne måste pausa minst en hel
mandatperiod.
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d) Kommitteen har till uppgift att samordna kvinnors verksamhet i Församlingen och
samarbeta i frågan om kvinnors aktivism med IZBuŠ och Islamiska Samfundet i
Bosnien Hercegovina.
(4) Kommittén för ungdomsverksamhet
a) Kommittén är en ständig enhet som utsetts av styrelsen.
b) Kommittén har tre till fem medlemmar, av vilka Församlingens imam är ledamot och
fungerar som ordförande för kommitteen.
c) Mandatperioden för ledamöterna är fyra år, med förbehåll för att samma person kan
väljas för högst två på varandra följande hela mandatperioder, varefter denne måste
pausa minst en hel mandatperiod.
d) Kommittén behandlar frågor som rör ungdomars verksamhet i Församlingen.
e) Kommittén arbetar och beslutar på det sätt som föreskrivs i Förordningen om
ungdomsverksamhet som antagits av styrelsen.
(5) Waqf-kommitteen
a) Kommittén är en ständig enhet som utsetts av Församlingens årsmöte.
b) Kommittén har fem ledamöter, där Församlingens ordförande och huvudimam ingår.
c) Mandatperioden för ledamöterna är fyra år, med förbehåll för att en ledamot kan väljas
för högst två på varandra följande hela mandatperioder, varefter denne måste pausa
minst en hel mandatperiod.
d) Kommittén ansvarar för att arbeta med frågor relaterade till Församlingens
waqf-egendomar.
e) Kommittén arbetar och beslutar på det sätt som föreskrivs i Förordningen om
Waqf-gåvor.
(6) Imamens råd
Imamrådet består av alla religiöst utbildade medlemmar av Församlingen vars religiösa
utbildning har förvärvats vid verifierade och erkända religiösa utbildningsinstitutioner. Rådet
leds av huvudimamen i Församlingen.
(7) Disciplinkommittén
a) Kommittén är en ständig kommitté som utsetts av styrelsen.
b) Kommitté kan ha tre till fem ledamöter, varav två är permanenta medlemmar.
Permanenta medlemmar väljs för en period av fyra år. Övriga medlemmar väljs för
varje ärende separat. Parterna i ärendet har rätt att utse en ledamot av kommittén.
c) Kommittén har till uppgift att granska anmälningar, föreslå adekvata åtgärder och
överlämna skriftlig rapport med förslag på åtgärder till styrelsen för övervägande och
beslutsfattande.
d) Huvudimamen deltar i kommitténs arbete i egenskap av rådgivande person.
e) Disciplinkommitténs arbete regleras av Demats Förordning om disciplinära åtgärder.
(8) Säkerhetskommittén
a) Kommittén är en ständig enhet som utsetts av styrelsen.
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b) Kommittén har fem medlemmar, där Församlingens ordförande och huvudimamen
ingår.
c) Mandatperioden för ledamöterna är fyra år, med förbehåll för att en ledamot kan väljas
för högst två på varandra följande hela mandatperioder, varefter denne måste pausa
minst en hel mandatperiod.
d) Kommittén ansvarar för arbetet med säkerhetsfrågor i Församlingen.

V. FUNKTIONER
Artikel 22
(Etisk kodex)
Alla medlemmar i Församlingen, anställda, praktikanter och personer som utför arbete för
organisationen och personer som utför aktiviteter i institutionerna har ingått ett avtal med
Församlingen och är därmed föremål för Islamiska Samfundets etiska kodex i Bosnien
Hercegovina som antagits av IZBUŠ.
Artikel 23
(Imam)
(1) Imamens status, villkor för tillträde till tjänsten, tjänstgöring, arbetssätt, rättigheter och
skyldigheter, och andra frågor som är viktiga för imamens arbete regleras av Förordningen
för Imamer som antagits av IZBuS.
(2) Församlingen och imamen kan inte ingå ett avtal om utförandet av Imams tjänst utan
dekret av Fr. Dekretet om utnämning av reisul-ulema i enlighet med sharia och konstitutionell
befogenheter och representerar en sharialaglig myndighet att utföra imam-tjänster.
(3) Imamen representerar Församlingen i trosangelägenheter.
(4) Imamen är skyldig att leda alla fem dagliga böner i moskén.
(5) Om imamen är ledig från tjänt eller av motiverade skäl hindras från att leda en bön i
moskén kan uppdraget anförtros till en annan imam eller en lärd i Församlingen att göra det i
dess ställe.
(6) Imamen får utföra annat arbete på fritiden endast om det inte går i konflikt med dennes
kall och om det inte stjälper denne att utföra hans tjänst.
Artikel 24
(Ordförande)
(1) Ordföranden för Församlingsstyrelsen har följande uppgifter:
- representerar Församlingen i tillordnade, och andra organisationer och föreningar
samt till myndigheter och organisationer i Sverige,
- representerar Församlingen i administrativa, ekonomiska och juridiska frågor,
- genomför årsmötets och styrelsens beslut,
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agerar ordförande för styrelsens möten,
hanterar arbetet för anställda och engagerade, i enlighet med Förordningen om
organisering och systematisering av arbetet,
undertecknar kontrakt och andra viktiga handlingar för Församlingen,
utför andra uppgifter inom sin kompetens som är relevanta för Församlingen.
Artikel 25
(Sekreterare)

(1) Sekreteraren håller protokoll från möten, förvarar arkivet för Församlingen, förser
styrelsens och Församlingens medlemmar med information, skickar kallelser till årsmötet,
styrelsemöten, håller register över medlemmar och utför alla uppgifter relaterade till
sekretariatet.
(2) Sekreteraren får delegera alla eller en del av sina administrativa uppgifter till anställd
personal, i enlighet med särskilda regler som ska utfärdas av Församlingsstyrelsen.
Artikel 26
(Kassör)
(1) Kassören ska förvalta alla inbetalningar och utbetalningar på begäran av styrelsen och i
enlighet med Sveriges lagar. Alla pengar som Församlingen inbringar, från alla källor, ska
kassören deponera på Församlingens bankkonto, lämna kvartalsrapporter till
Församlingsstyrelsen, klargöra alla intäkter och utgifter som Församlingen haft och utför i
allmänhet allt arbete kring kassan.
(2) Kassören kan helt eller delvis delegera sina administrativa uppgifter till anställd personal,
och i enlighet med särskilda regler som ska utfärdas av Församlingsstyrelsen.

VI. VALSYSTEM
Artikel 27
(Rösträtt)
(1) Varje medlem i Församlingen som har fyllt 18 år och är närvarande vid val har rösträtt i
Församlingen.
(2) Vid frånvaro har en medlem rösträtt om denne:
- har fyllt arton år och uppfyller de övriga villkoren som definieras i Förordningen om
val,
- varit kontinuerlig medlem i Församlingen i minst tre år före valet och genomför sina
skyldigheter enligt Förordningen om enskild medlemsavgift och religiösa tjänster,
- talar bosniska,
- är inte anställd i Församlingen. Definitionen av "anställd" regleras av Förordningen om
val.
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(3) En medlem med ovanstående passiv rösträtt får bara vara ledamot i ett av Församlingens
permanenta organ.
Artikel 28
(Val)
(1) Val ska ske genom anonym röstning.
(2) Val ska genomföras av valberedningen på det sätt som regleras i Förordningen om val.
(3) Val kan vara regelbundna och i form av extraval.
- Regelbundna val hålls i januari vartannat år.
- Extraval måste hållas för ett organ av Församlingen om antalet medlemmar i det
minskat med mer än 50%.
Artikel 29
(Mandat)
(1) Mandatet för medlemmarna i alla Församlingens organ varar i fyra år, där en medlem kan
sitta i högst två fullständiga mandatperioder i sträck, varefter denna måste pausa sin
kandidering i minst en mandatperiod.
(2) För att bevara kontinuiteten i institutionernas arbete ska hälften av medlemmarna väljas
vartannat år.
(3) Enskilda institutioner i Församlingen ska vid behov utföra sina uppgifter även efter
utgången av deras mandat, fram till valet, det vill säga tillkännagivandet av valresultatet vid
årsmötet.
Artikel 30
(Uppsägning)
(1) Anställd i Församlingen-organen kan avskedas innan mandatperioden löper ut om:
- dennes beteende och arbete strider mot islamiska normer,
- dennes arbete strider mot svensk lag och förordningar, beslut från islamiska
samfundet och Församlingen,
- denne är försumlig i- eller oförmögen att utföra sina uppgifter i det organ där denne
valdes,
- denne missbrukar sin ställning,
- denne avgått oåterkalleligt.
(2) Uppsägningsförfarandet ska utföras på det sätt som regleras av Förordningen för
disciplinära åtgärder.
Artikel 31
(Övergångsperiod)
(1) Efter valet arbetar den nyvalda styrelsen för Församlingen i sin nya sammansättning, fram
till dess stiftning, parallellt med den befintliga styrelsen i syfte att planera arbetet.
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(2) Alla nya medlemmar i styrelsen, om de inte redan har gjort det tidigare, är skyldiga att
under övergångsperioden slutföra en kurs i ledande av ideella organisationer.

VII. FÖRSAMLINGENS TILLGÅNGAR
Artikel 32
(Tillgångar)
(1) Församlingens egendom består av waqf-tillgångar, äganderätter, finansiella medel och
andra tillgångar.
(2) Församlingens egendom används för aktiviteter som uppfyller Församlingens syfte och
ändamål och skall ej användas för andra ändamål.
(3) Församlingens fasta egendom har status som en waqf-egendom under det regelverk som
Islamiska samfundet föreskrivit gällande waqf egendomar.

VIII. ALLMÄNNA HANDLINGAR
Artikel 33
(Allmänna handlingar)
De allmänna handlingarna i Församlingen är: stadgan, förordningar, beslut och arbetsordning
som reglerar frågor relaterade till aktiviteterna i Församlingen.
Artikel 34
(Stadgar)
(1) Församlingens grundläggande allmänna handling är stadgan.
(2) Stadgan och ändringar i stadgan ska antas under årsmötet med två tredjedels majoritet av
närvarande medlemmar och efter en tidigare genomförd offentlig diskussion.
(3) Efter antagandet ska den antagna stadgan eller ändringar i stadgan överlämnas till IZBuŠ
för yttrande IZBuŠ.
(4) Nakon pozitivnog mišljenja o usaglašenosti sa Statutom IZBuŠ-a, IZBuŠ šalje Statut
Rijasetu Islamske zajednice na mišljenje o usaglašenosti sa Pravilnikom o organiziranju
Islamske zajednice u BiH u dijaspori.
Artikel 35
(Förordningar)
(1) Bestämmelser som inte regleras av stadgan regleras av följande förordningar:
a) Förordning om årsmötet,
b) Förordning om Församlingsstyrelsens arbete,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Förordning om revisorernas arbete,
Förordning om valberedningens arbete,
Förordning gällande val,
Förordning om Stadgekommittén Arbetsordningen för den lagstadgade kommissionen,
Förordningen om Waqf,
Förordning om disciplinära åtgärder,
Etiskt regelverk för anställda i IZBiH-organ.

(2) Förordningar antas av årsmötet med enkel majoritet.

IX. ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER
Artikel 36
(Etablering av underorganisationer)
(1) Församlingen har rätt att bilda föreningar, organisationer eller aktiebolag inom ramen för
de uppgifter och aktiviteter som definieras i artikel 6.
(2) Beslutet om upprättande och principer för arbete ska fattas av årsmötet.
(3) Samtycket till den föreskrift som avses i punkt 1 ska ges av Församlingsstyrelsen.
Artikel 37
(Övergångsbestämmelser)
(1) Församlingsstyrelsen fortsätter sitt arbete med nio medlemmar fram till nästa ordinarie
årsmöte 2021.
(2) I händelse att Församlingsstyrelsens ledamöter minskar i antal på grund av avgångar eller
liknande, innan nästa ordinarie årsmöte, kommer styrelsen inte kompletteras med fler
medlemmar så länge den består av fyra eller fler ledamöter.
(3) Ingen medlem av Församlingen får vara medlem i samma organ eller kommittee i mer än
åtta år i sträck. Kandidering till ett av Församlingens organ stöds inte för de som varit
medlemmar i det organet, institutionen i sex år i rad. Undantaget är valet 2021 där dessa
medlemmar som redan har varit i ett organ i sex år, kan åter söka en post i samma enhet, men
bara för en kortare mandatperiod på två år. Omval till organ är möjligt efter ett uppehåll på
minst fyra år.
(4) Församlingen väljer en preliminär valberedning av tre ledamöter för en period fram till
nästa årsmöte 2021. Medlemmar i den preliminära valberedningen är inte berättigade
kandidaturer till något organ som helst i nästa val.
(5) Val för 2021 kan hållas i mars, men före det ordinarie årsmötet så att de kan följa de
tidsfrister som anges i valförordningen.
Artikel 38
(Tolkning av stadgan)
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(1) Tolkningen av stadgan ligger inom årsmötets behörighet.
(2) Vid tvetydighet beträffande tillämpningen av bestämmelserna stadgan, ges
tolkningsföreträde till Församlingsstyrelsen på förslag av Stadgekommittén, fram till nästa
ordinarie årsmöte.
Artikel 39
(Ändringar i stadgan)
(1) Ändringar av stadgan faller uteslutande inom årsmötes behörighet och sker enligt de
beslut som tagits vid årsmötet.
(2) Motioner och initiativ för att ändra eller komplettera stadgan ska överlämnas till
Stadgekommittén.
Artikel 40
(Ändringar av förordningar)
(1) Ändringar och tillägg av förordningar som antagits av Församlingen årsmöte ligger inom
årsmötets behörighet.
(2) Motioner till ändringar eller kompletteringar av förordningarna ska överlämnas till
Stadgekommittén.
(3) Beslut om ändringar av förordningen ska fattas med enkel majoritet av de medlemmar
som är närvarande vid årsmötet. Innan motionerna befordras till årsmötet skall de diskuteras
i en offentlig överläggning i Församlingen.
(4) Ändringar i förordningarna träder i kraft dagen efter de antagits.
Artikel 41
(Församlingens upplösning)
(1) Årsmötet fattar beslut gällande processen för organisationens upplösning. Beslutet fattas
med två tredjedelars majoritet av de medlemmar som är närvarande vid två årsmöten i rad
där åtminstone ett måste vara ordinärt årsmöte.
(2) Beslutet att upplösa Församlingen ska fattas av Riyaset från Islamiska samfundet.
(3) Ett aktuellt överskott av intäkter som överstiger organisationens utgifter, ska överlämnas
till IZBuŠ.
Artikel 42
(Ikraftträdande)
(1) Ovaj Statut, kao i izmjena ili dopuna ovog Statuta, stupa na snagu nakon što dobije
pismenu saglasnost Rijaseta IZ u BiH.
(2) I och med att dessa stadgar träder i kraft, upphör föregående stadga som antogs vid
Bosniakisk-islamiska Församlingens ordinarie årsmötet som hölls den 19/1 2003.
Artikel 43
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(Antagandedatum)
Dessa stadgar har antagits vid Församlingens årsmöte den 28/11 2020.

Årsmötets ordförande
Stockholm, 2020-11-28
Mustafa Setkic
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