
STADGAR FÖR STIFTELSEN SJÖMANSKYRKAN I GÖTEBORGS STIFT 

 
 
§ 1 

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift har till uppgift att driva sjömans-
kyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms 
vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handi-
kappade sjömäns omvårdnad. 
 
§ 2 

Stiftelsens firma är "Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift". 
 
Det åligger styrelsen att med utnyttjande av stiftelsens tillgångar bestämma på 
vad sätt de i § 1 angivna huvudsakliga ändamålen skall tillgodoses. För 
stiftelsens ändamål får stiftelsens årliga löpande avkastning användas. Av den 
årliga avkastningen ska alltid minst en tiondel läggas till kapitalet. Som 
rättesnöre bör gälla att stiftelsen 

 
1. regelbundet anordnar gudstjänster, andakter och kamrataftnar samt därvid 
eftersträvar undervisning och upplysning i kristna, moraliska, humanitära och 
ideella frågor, 
 
2. för personlig uppbyggelse och förströelse tillhandahåller god litteratur samt 
för information och samhällsorientering har riklig tillgång till tidningar och tid-
skrifter, 
 
3. i kurativt syfte ger råd och anvisningar i personliga, sociala och ekonomiska 
angelägenheter, 
 
4. erbjuder motions- och hobbyverksamhet av olika slag samt genom kurs- och 
föreläsningsverksamhet förbereder de unga för livet till sjöss och i främmande 
hamnar, 
 
5. regelbundet anordnar pensionärsträffar, utflykter, studiebesök och rekrea-
tionsverksamhet samt genom hembesök ägnar tillsyn och omvårdnad av gamla 
sjömän. 
 
Stiftelsen har därutöver till uppgift att vara sjöfolket till hjälp och stöd vid sjuk-
dom och förmedla kontakt mellan sjömännen och deras anhöriga, ävensom att 
i övrigt utöva kristen och social verksamhet bland sjöfolk och deras familjer. 
 
§ 3 

Biskopen i Göteborgs stift är stiftelsens inspektor. Styrelsen utser två revisorer, 
varav en skall vara auktoriserad. 
Stiftelsen står under länsstyrelsens i Västra Götalands län tillsyn enligt lagen 
om tillsyn över stiftelser. 
 
§ 4 



Stiftelsen angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst 8, högst 
15 ledamöter, samt personliga suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs 
för fyra år i sänder och utses av följande organisationer: 
 
A. Göteborgs stift   1 ledamot 
Göteborgs kyrkofullmäktige 1 ledamot 
Göteborgs kommunfullmäktige 1 ledamot 
Svenska Kyrkan i Utlandet  1 ledamot 
Sjöfolkets fackliga organisationer 2 ledamöter 
Representant för personalen 1 ledamot 
 
B. Sjömansprästen är självskriven ledamot i styrelsen. 
 
C. I den mån sittande styrelse finner lämpligt utöka antalet till ovan angivna 
maximiantal äger styrelsen kalla andra personer som är till gagn för stiftelsens 
verksamhet. 
 
§ 5. 
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare samt 
inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen utser dessutom ett arbetsutskott, i 
vilket ingår minst tre styrelseledamöter. 
 
§ 6. 
Styrelsen har sitt säte i Göteborg och sammanträder på kallelse av ordföran-
den eller vid förfall för denne vice ordföranden eller då minst fyra ledamöter 

påkallar det. Styrelsen är beslutför när halva antalet ledamöter är närvarande. 
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den 
mening som ordföranden biträder. 
 
§ 7. 
Styrelsen företräder stiftelsen samt ansvarar för stiftelsens egendom, verksam-

het och medelsförvaltning. 
Stiftelsens aktier, obligationer och övriga värdehandlingar samt penningmedel 
skall förvaras i bank. 
 
§ 8 

Styrelsens årsredogörelse och räkenskapsförvaltning granskas årligen av därtill 
utsedda revisorer. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall 
avlämnas före 1 maj till biskopen och länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
§ 9 

Som sjömanspräst tjänstgör av Göteborgs stift, efter styrelsens hörande, därtill 
förordnad stiftsadjunkt. Biskopen utfärdar tjänstgöringsföreskrifter. 
 
§ 10. 
Styrelsen anställer personal i arbetsledande befattning samt fastställer instruk-
tioner för dessa. Övriga befattningshavare utses av arbetsutskottet, som utfär-
dar instruktioner om så anses erforderligt. Vid tillsättande av befattningshavare 
tas särskild hänsyn till erfarenhet och intresse av kyrkliga och social verksam- 
het. 



 
 
 
 
§ 11 

För ändring av dessa stadgar fordras styrelsebeslut därom med två tredje-
delars majoritet vid två skilda sammanträden med minst tre månaders 
mellanrum. Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall lämna sitt godkännande 
av ändringsbeslut. 
För ändring av stiftelsens ändamål eller reglerna om styrelsens sammansätt-
ning, för beslut angående användningen av stiftelsens tillgångar om stiftelsens 
verksamhet skulle upphöra och för ändring av denna paragraf krävs dock alltid 
medgivande av permutationsmyndighet. 
 
§ 12 

Skulle stiftelsens verksamhet upphöra äger sittande styrelse med 
iakttagande av de §§ 1-2 angivna ändamålen besluta om fördelning av 
stiftelsens tillgångar, dock med beaktande att fördelningen skall  ske till 
verksamheter drivna av svenska kyrkan. Beslut skall fattas med två 
tredjedelars majoritet vid två på varandra följande sammanträden med 
minst tre månaders mellanrum. 
Beslut skall underställas länsstyrelsen i Västra Götalands län och 
Kammarkollegiet för godkännande. 
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