BOSNIAKISKA ISLAMISKA SAMFUNDET I SVERIGE - BIS

STADGAR
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I enlighet med bestämmelserna i artikel 13 och artikel 41 i förordningen om organisation av Islamiska
Samfundet i Bosnien och Hercegovina i diasporan, antog Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige
vid sitt årsmöte den 24 mars 2018 i Jönköping

Stadgar för Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 1
Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige, nedan kallad BIS, är Islamiskt samfund i Sverige som
består av bosniaker och andra muslimer som är organiserade i församlingar. Med församling menas
en organisation, registrerad i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning och bestämmelser i dessa
Stadgar.
Artikel 2
BIS är en oberoende organisation och en juridisk person, som bedriver sin verksamhet enligt
Koranen, Sunna (sändebudet Muhammeds liv och rekommendationer), Bosniakers islamiska tradition
och tidskrav samt Islamiska Samfundet i Bosnien-Hercegovinas lagbok, svenska lagar och dessa
Stadgar.
För att tolka tron och utföra islamiska skyldigheter tillämpar BIS organisationsenheter och organ
maturidisk tro och hanefisk lära, värnar om den korrekta förståelsen och liv enligt islam, skyddar
muslimernas religiösa rättigheter och säkerställer förutsättningar för ansvarstagande för att alla
medlemmar i det Islamiska Samfundet lever i enlighet med islamiska normer, vilket uppnås genom
att främja gott och avleda från ondska.
Det officiella språket inom BIS är bosniska.
Artikel 3
BIS mål är att, enligt islamisk lära, bevara och utveckla religiöst liv bland muslimer i Sverige, samt att
uppmuntra dem till religiösa och humanitära insatser.
Artikel 4
BIS uppnår sitt mål genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grunda islamiska församlingar i Sverige,
förstärka BIS ekonomiska välstånd,
organisera religionsundervisning,
organisera fredagsböner, fastemånads böner, högtids böner, begravningsböner, islamiska
vigslar, dop och övriga religiösa aktiviteter,
organisera islamiska presentationer och föreläsningar,
uppmuntra kvinnors aktivism
ge ut och distribuera islamisk litteratur,
måna om kompetent religiös personal,
verkställa Islamiska Samfundets i Bosnien-Hercegovina beslut, slutsatser och instruktioner,
samla allmosaskatten (zekat och sadekatu-l-fitr)
organisera pilgrimsresor (hajj och umra),
samarbeta med myndigheter och andra trossamfund i Sverige,
propagera nykterhet och kräva utav sina medlemmar att vara helt nyktra i enlighet med
Koranen och Sunna,
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•
•

främja det bosniska språket i enlighet med Deklaration om bosniska språket, som är antagen
av Islamiska Samfundets i Bosnien-Hercegovina råd (Sabor)
all annan användbar aktivitet riktad mot religiös, kulturell, pedagogisk, social och ekonomisk
framgång av muslimer i Sverige.

FINANSIERING
Artikel 5
BIS finansieras av:
• procentandel av insamlade medlemsavgifter från troende i församlingar (hardji muhaseba) i
enlighet med Reglemente för enhetliga medlemsavgifter och religiösa tjänster,
• procentandel av uppsamlade allmosaskatten (zekat och sadekatu-l-fitr) inom församlingar
• procentandel av försäljningsintäkter av litteratur,
• frivilliga finansiella och andra bidrag och hjälp utav medlemmar inom församlingar, individer,
andra samfund, föreningar, institutioner, m.m. och
• andra medel som BIS anskaffar genom sitt arbete.
BIS firmatecknare är ordförande, sekreterare och kassör, var för sig.

MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT INOM BIS
Artikel 6
BIS består av församlingar. Församlingen ansöker skriftligt om medlemskap i BIS och i samband med
ansökan tillhandhåller följande:
• stadgar som inte strider mot dessa Stadgar,
• medlemsregister över sina medlemmar och
• övriga handlingar som behövs för församlings bildande begärda av BIS.
Ansökan behandlas av BIS styrelse. Beslut om medlemskap i BIS fattar BIS årsmöte.
Medlem i församlingen/BIS kan bli varje medborgare som accepterar dessa stadgar och, i enlighet
med Reglemente för enhetliga medlemsavgifter och religiösa tjänster, undertecknar medgivande för
att betala medlemsavgiften via Skattemyndigheten. Medlemskap inom församlingen/BIS kan
upphöra på egen skriftlig begäran eller uteslutning för grov överträdelse av bestämmelserna i dessa
stadgar. Beslutet om uteslutning fattar BIS årsmöte efter förslag av BIS styrelse eller församlingens
årsmöte som medlem tillhör.

FÖRSAMLINGEN
Artikel 7
Församlingen är grundläggande organisationsenhet inom BIS.
En församling består i regel av minst 200 muslimska hushåll som är sammankopplade i utförandet av
islamiska uppgifter.
Ett hushåll som avses i föregående stycke, omfattar alla medlemmar som bor på samma adress.
Beslutet om att bilda, sammanfoga eller upphäva församlingen fattar Rijaset (Styrelse för Islamiska
Samfundet i Bosnien-Hercegovina) efter förslag av BIS styrelse.
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Artikel 8
Församlingens namn omfattar BIS:s fullständiga namn samt församlingens säte.
Församlingen är skyldig att använda visuella identitet (logotyp och tecken) utav Islamiska Samfundet i
Bosnien-Hercegovina.
Församlingen har en rundad formstämpel som innehåller tecken på Islamiska Samfundet i BosnienHercegovina, och församlingens namn.
Artikel 9
Församlingen har stadgar, som antas av församlingens årsmöte, som närmare reglerar församlingens
organisation och verksamhet.
Församlingen är skyldig att lämna in sina stadgar till BIS styrelse för granskning om
överensstämmelsen med BIS stadgar, som i sin tur skickar densamma till Rijaset för godkännande.
BIS årsmöte förbereder, anpassar förslår och antar standardiserade stadgar eller ramen för allmänna
stadgebestämmelser för sina församlingar, som godkänns av Rijaset.
Församlingar är skyldiga att följa BIS årsmötets beslut och tillämpa standardiserade
församlingsstadgar eller ramen för allmänna stadgebestämmelser.
Standardiserade församlingens stadgar eller allmänna stadgebestämmelser bör innehålla följande:
• enhetliga mål och syften i föreningen, som registreras som församling,
• regler som säkerställer efterlevnad av Reglemente för imam arbete inom det Islamiska
Samfundet,
• regler som säkerställer Reisu-l-ulemas dekret som ett krav för imamernas anställning,
• regler som säkerställer skydd av vakfs egendom.
Artikel 10
Församlingens organ är årsmöte och styrelse.
Standardiserade församlings stadgar eller allmänna stadgebestämmelser möjliggör ytterligare organ i
församlingen.
Artikel 11
Imamens status, krav för tillträde till tjänsten, tjänstens upphörande, arbetssättet, rättigheter och
skyldigheter och andra frågor av betydelse för imamens arbete skall regleras av en särskild regelbok
som BIS årsmöte antar, och som måste vara förenlig med Reglemente för imamer i det Islamiska
Samfundet och som godkänns av Rijaset.
Artikel 12
Församlingens årsmöte består av alla myndiga församlingens medlemmar. Årsmöte kallas av
församlingens styrelse och leds av mötets presidium som väljs i början av mötet.
Årsmöte fattar beslut med majoritet av dem närvarande medlemmarna, förutom om man beslutar
om församlingens stadgar, då krävs tvåtredjedelsmajoritet av dem närvarande medlemmarna.
Årsmötets uppdrag är att:
• fatta beslut om organisation och verksamhet i församlingen och religiösa livet i församlingen,
• välja ledamöter i församlingens styrelse, församlingens företrädare i BIS årsmöte och
ledamöter till andra organ enligt standardiserade församlingens stadgar eller allmänna
stadgebestämmelser,
• ta initiativ för bygge eller köp av församlingens fastigheter,
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•
•
•

lägga fram förslag till församlingens styrelse att vidta åtgärder för att förbättra det religiösa
livet inom församlingen,
granska församlingsstyrelsens verksamhetsberättelse och utvärdera dess arbete och
utföra andra uppgifter inom sin befogenhet.

Artikel 13
Församlingens styrelse har fem ledamöter i församlingar med upp till två hundra hushåll och sju
ledamöter i församlingar med mer än två hundra hushåll.
Ledamöter i församlingens styrelse måste vara undertecknare av medgivande och betala
medlemsavgiften genom skatten.
Vid valet av ledamöter i församlingens styrelse beaktas participation av kvinnor och ungdomar.
Ordföranden för församlingens styrelse väljs bland församlingens styrelseledamöter på det
konstituerande mötet.
Församlingens ordförande representerar församlingen i administrativa, finansiella och
egendomsrelaterade frågor.
Församlingens imam är styrelsens ledamot på grund av sin post och representerar församlingen i
religiösa frågor.
Församlingsstyrelsens uppdrag är att:
• säkerställa förutsättningar för 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,
• skicka verksamhetsplan, budgetförslag, verksamhetsberättelse och bokslut till BIS styrelse
och
• utföra andra uppgifter inom sin befogenhet.
Artikel 14
Om BIS styrelse anser att församlingsstyrelsen inte utför sina uppdrag på rätt sätt, kommer BIS
styrelse att besluta om församlingsstyrelsens upplösning och ge uppdrag till församlingens årsmöte
att inom 30 dagar välja ny församlingsstyrelse.
Fram till dess att en ny församlingsstyrelse väljs, skall styrelsens funktion utföras av en kommitté,
som består av tre ledamöter utsedda av BIS styrelse.
Artikel 15
Församlingens egendom består av vakf egendom, egendoms rättigheter, penningmedel och andra
tillgångar. Församlingens egendom är avsedd till aktiviteter som uppnår Islamiska Samfundets mål
och får inte användas för andra ändamål.
Församlingens egendom har vakf status som bör förvaltas i enlighet med reglerna för det Islamiska
Samfundet i Bosnien-Hercegovina om vakf.
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Artikel 16
Församlingen inom BIS har rätt att:
• delta i BIS organs arbete genom valda representanter,
• bli informerad om BIS verksamhet och
• följa BIS verksamhet och ge förslag för dess utveckling.
Artikel 17
Församlingen inom BIS har skyldighet att:
• genomföra alla beslut, riktlinjer och instruktioner tagna av BIS och högre organ av Islamiska
Samfundet i Bosnien-Hercegovina.
• genomföra alla sina finansiella skyldigheter mot BIS i tid,
• säkerställa materiella och andra villkor för drift av församlingens alla delar i enlighet med
stadgar och
• betala medlemsavgift till BIS.
Medlemsavgiftsbetalning till BIS regleras av Reglemente för enhetliga medlemsavgifter och religiösa
tjänster.

ORGANISATION
Artikel 18
BIS organ är:
• årsmöte,
• styrelse och
• kommissioner.
Inom BIS kan det bildas föreningar. Tillstånd för bildandet och godkännande av föreningsstadgar
utförs av BIS årsmöte.
Artikel 19.
Inom BIS verkar ungdomsorganisationen Bemuf, som omfattar BIS medlemmar mellan 6 och 27 år.
För att vara fullständiga medlemmar i BIS, Bemufs myndiga medlemmar måste underteckna
medgivande för betalning av medlemsavgift genom Skatteverket enligt Reglemente för enhetliga
medlemsavgifter och religiösa tjänster.

ÅRSMÖTE
Artikel 20
Årsmötet är BIS högsta representerande organ. Det ordinarie årsmötet hålls varje år senast i slutet av
mars månad. Årsmötet består av valda församlingsdelegater utifrån antal medlemmar som har
undertecknat medgivande och betalar medlemsavgiften genom skatten enligt följande princip.
• församlingar som har mer än femhundra hushåll har rätt till fyra delegater, varav en är imam,
• församlingar som har mer än tvåhundra, och mindre än femhundra hushåll, har rätt till tre
delegater, varav en är imam,
• församlingar med mindre än tvåhundra hushåll har rätt till två delegater, varav en är imam.
Delegaterna måste ha undertecknad medgivande och betala medlemsavgift genom skatten.
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BIS styrelseledamöter får inte vara delegater på årsmötet.
Församling som inte genomfört fullt ut årsmötets beslut om att ta medlemsavgift genom skatten, har
inte rösträtt på årsmötet.
Församling som inte har genomfört sina finansiella skyldigheter gentemot BIS under året förlorar
också rösträtt på årsmötet.
Artikel 21
Årsmötet sammankallas och leds av årsmötets ordförande, som väljs bland årsmötets delegater av
årsmötet till mandat på fyra år.
Årsmötets ordförande undertecknar årsmötets handlingar, samarbetar med BIS styrelse i
genomförandet av årsmötets befogenhet och utför övriga uppgifter inom sitt arbetsområde.
Artikel 22
Årsmötet är arbetsfört och beslutsfört om fler än hälften av delegaterna är närvarande. I fall det vid
mötets början inte finns tillräckligt med närvarande delegater, prolongeras årsmötet med en timma.
Därefter, är årsmötet arbetsfört oavsett antal närvarande delegater.
Artikel 23
Årsmötet fattar beslut med majoritet av antalet närvarande delegater. Undantag är beslut som rör
ändringar och tillägg av stadgar, då krävs tvåtredjedelsmajoritet av närvarande delegater.
Artikel 24
Årsmöte:
• bestämmer allmänna riktlinjer för BIS verksamhet,
• antar BIS stadgar efter BIS styrelsens förslag, som godkänts av Islamiska Samfundet i Bosnien
och Hercegovina,
• behandlar och antar BIS organs verksamhetsberättelse,
• antar verksamhetsplan och budget,
• väljer och avsätter BIS organ,
• antar allmänna normativa handlingar,
• vid behov tillsätter kommissioner och arbetsgrupper för särskilda uppgifter inom sitt
arbetsområde och
• utför övriga uppgifter som är av BIS intresse.
Artikel 25
Extra årsmöte skall hållas om minst en tredjedel av BIS församlingar kräver det eller om BIS styrelse
beslutar att det är nödvändigt att hålla ett extra årsmöte. I båda fall är årsmötets ordförande skyldig
att sammankalla årsmöte.

BIS STYRELSE
Artikel 26
BIS styrelse är den högsta religiösa och administrativ-verkställande organ i BIS och den består av:
- BIS ordförande, som är samtidigt, styrelseordförande
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- huvudimam,
- Bemufs ordförande,
- kvinnorepresentant,
- fem permanenta ledamöter och
- tre suppleanter;
BIS ordförande väljs genom sluten omröstning utifrån det föreslagna verksamhets- och
utvecklingsplan för BIS.
Huvudimam utses och avsätts av reisu-l-ulema, enligt förslag av mufti för Europa, för mandat på fyra
år med möjlighet till omval.
Bemufs ordförande väljs av Bemufs årsmöte.
Andra styrelseledamöter väljs av BIS årsmöte efter valkommissionens förslag.
Av det totala antalet av ordinarie medlemmar i BIS styrelse är det obligatorisk att minst en tredjedel,
och högst hälften är religiösa auktoriteter. Samma regel gäller för suppleanter.
Vid det konstituerande mötet väljs bland styrelseledamöterna en vice ordförande, som ska hjälpa
ordföranden och ersätta honom i hans frånvaro.
BIS styrelse anställer sekreterare, kassör och övrig personal genom annonsering.
Artikel 27
Styrelsen:
• koordinerar och vägleder församlingarnas verksamhet,
• tar hand om förutsättningar och behov för det religiösa livet i BIS,
• värnar om BIS medlemmars religiösa rättigheter,
• organiserar och övervakar den religiösa verksamheten, utbildning i islam och
religionsundervisning,
• koordinerar och bedriver verksamheten gällande allmosa (zekat och sadekatu-l-fitr)
insamling, offer (kurban) och pilgrimsresa (hajj) i enlighet med Islamiska Samfundet i Bosnien
och Hercegovinas instruktioner,
• verkställer årsmötets och högsta organens i det Islamiska Samfundet i Bosnien och
Hercegovina beslut och riktlinjer,
• förbereder förslag om BIS stadgar,
• till årsmöte föreslår en årlig verksamhetsplan och efter antagande arbetar för dess
genomförande,
• till årsmötet föreslår budget och efter antagande arbetar för dess genomförande,
• tar hand om BIS inkomster och tillgångar,
• anordnar religiösa aktiviteter och högtider,
• samarbetar med statliga och icke-statliga institutioner i samhällspolitiska frågor som rör
islam och muslimer i Sverige,
• samarbetar med andra muslimska församlingar och organisationer i Sverige,
• deltar i interreligiös dialog med kristna och andra religiösa samfund i Sverige,
• samordnar byggnation och underhåll av Islamiska Samfundets moskéer och andra
byggnationer
• hjälper med anskaffning av medel för församlingarnas materiella och finansiella behov,
• tillhandahåller Islamiska Samfundet i Bosnien och Hercegovina årsmötets antagna
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, budget och dess genomförande,
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•
•
•
•
•
•
•

arbetar med förverkligandet av inställningar och slutsatser från Islamiska Samfundet i
Bosnien-Hercegovina som hänför sig till Islamiska Samfundet i diaspora,
organiserar samråd med representanter för församlingar minst en gång om året,
anordnar seminarium för aktiva kvinnor i BIS församlingar minst en gång om året,
aktivt stimulerar och uppmuntrar kvinnors aktivism,
tillsätter kommissioner och arbetsgrupper för enskilda uppgifter inom sitt arbetsområde,
startar procedur och föreslår kandidat (kandidater) för huvudimam till mufti för Europa
utför andra uppgifter enligt order av högre organ i det Islamiska Samfundet.

Artikel 28
Om styrelseledamot inte kan utföra sin plikt i mer än tre månader, eller om mandaten upphör på
annan grund, skall styrelsen i stället för honom/henne kooptera en suppleant och på suppleantens
plats skall styrelsen kooptera den kandidat som i valet fått flest röster men inte blivit invald i
styrelsen.
Artikel 29
Styrelseordföranden verkställer årsmötets- och styrelsebeslut, representerar BIS i Sverige och
utomlands, samt knyter kontakter med liknande organisationer och institutioner. För sitt arbete
styrelseordföranden svarar till årsmötet och styrelsen.

HUVUDIMAM
Artikel 30
Som huvudsaklig religiös auktoritet inom BIS, utför huvudimamen följande uppgifter:
• tolkar islamiska normer,
• företräder och representerar BIS i religiösa frågor,
• övervakar och samordnar imamernas arbete och bistår dem med facklig hjälp,
• kontrollerar undervisning i mekteb och vidtar åtgärder för att undanröja identifierade brister
och föreslår till BIS styrelse och Islamiska Samfundet i Bosnien och Hercegovina att vidta
nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetet inom dessa områden,
• anordnar religiösa aktiviteter och högtider,
• genomför beslut och instruktioner från reisu-l-ulema och de högsta organ i det Islamiska
Samfundet,
• håller fredags och andra predikan samt enskilda föreläsningar i församlingar,
• månar om det religiösa livet inom BIS,
• ser till att BIS styrelsens beslut inte strider mot shariaregler,
• lämnar in rapport till Islamiska Samfundet i Bosnien och Hercegovina om situationen i
mekteb undervisningen, religiösa utbildningen och det religiösa livet inom BIS, minst en gång
om året,
• tar initiativ till att anställa, förflytta och säga upp imamer,
• genomför vägledningar, anvisningar och order från mufti för Europa och
• utför andra uppgifter inom sin behörighet
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KOMMISSIONER
Artikel 31
Revisionskommissionen består av tre ledamöter och har för uppgift att granska finansiella
verksamheten i BIS.
Artikel 32
Valkommissionen består av tre ledamöter och har för uppgift att förbereda förslag för val av
kandidater till samtliga organ i BIS.
Artikel 33
Stadgekommissionen består av tre ledamöter och har till uppgift att utarbeta förslag för ändringar
och tillägg av alla normativa handlingar inom BIS.
Artikel 34
Kommissionen för kvinnors aktivism består av minst tre ledamöter och har till uppgift att samordna
kvinnoaktiviteter inom BIS. Kvinnornas representant i BIS styrelse är ordförande i denna kommission.
Artikel 35
Ledamöter i kommissionerna utses av BIS årsmöte till mandat på fyra år.

SLUTBESTÄMMELSER
Artikel 36
Alla BIS organ väljs till mandat på fyra år.
Artikel 37
Alla BIS organ ska ha ett eget arbetsreglemente. Det som inte definierats i dessa stadgar, ska BIS:s
organ reglera med eget arbetsreglemente.
Artikel 38
Alla BIS organ tillämpar och använder i enlighet med gällande regler visuell identitet (Islamiska
Samfundets logotyp och tecken) som antogs av Islamiska Samfundets råd i Bosnien och Hercegovina
(Sabor).
Artikel 39
Alla BIS organ har en rund stämpel med Islamiska Samfundets tecken med skrivet organens
fullständiga namn på bosniska och svenska språket.
Artikel 40
I BIS organ kan väljas varje medlem som har uppehållstillstånd i Sverige, som är minst 18 år gammal,
och har varit medlem i BIS under minst tre år före valet och som utför sina uppgifter i sin församling.
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Artikel 41
Årsmötets delegat, ledamot i BIS:s styrelse och andra organ, kan avsättas före utgången av mandat
om:
• dennes beteende och arbete strider mot islamiska normer,
• dennes arbete strider mot positiva förordningar samt Islamiska Samfundets förordningar och
beslut,
• denne är oförmögen eller slarvig med att utföra uppgifter inom organ denne är vald i,
• denne missbrukar position eller avgår.
• beslutet om entledigandet fattas av BIS styrelse, som ska bekräftas på det första kommande
BIS årsmöte.
Artikel 42
Alla normativa handlingar utfärdade av BIS:s organ måste överensstämma med bestämmelserna i
dessa stadgar.
Artikel 43
Om BIS upplöses, ska alla finansiella medel i BIS kassa, samt all lös och fast egendom tillfalla Islamiska
Samfundet i Bosnien-Hercegovina.
Artikel 44
Dessa stadgar, med alla dess förändringar och tillägg gentemot tidigare versionerna, antogs av BIS
årsmöte som hölls den 24 mars 2018 och träder i kraft samma dag som den antogs. När dessa
stadgar träder i kraft, upphör BIS tidigare stadgar.

Årsmötetsordförande:
Jönköping, 24. mart 2018.

Mustafa Šetkić
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