Detta reglemente är antagen i enlighet med Bosniakiska Islamiska Samfundets stadgar, och
utifrån beslutet som fatades på Bosniakiska Islamiska Samfundets årsmöte den 6 mars 2010. i
Borås.
REGLEMENTE FÖR ENHETLIGA MEDLEMSAVGIFTER
OCH RELIGIÖSA TJÄNSTER
Punkt 1
Reglemente reglerar:
 Rättigheter och skyldigheter som erhålls genom regelbunden betalning av medlemsavgifter
 Religiösa tjänster för medlemmarna i det islamiska samfundet
 Religiösa tjänster för icke-medlemmar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Punkt 2
a. Vuxna muslimer som accepterar Bosniakiska Islamiska Samfundets stadgar och dess lokala
församlingars stadgar samt accepterar detta reglemente har rätt att:
- genom att underteckna Medgivande bli medlem i Bosniakiska Islamiska Samfundet
- betala medlemsavgifter genom Skatteverkets automatiska administrering av avgifter.
b. Medlemskapet i Bosniakiska Islamiska Samfundet börjar gälla från och med undertecknandet av
Medgivandet och rättigheter som regleras med detta reglemente börjar gälla först när man börjar
betala avgiften. Minderåriga barn blir Samfundets medlemmar automatiskt när en av föräldrarna
undertecknar Medgivandet.
c. Medlemmar har ett enhetligt medlemskort.
d. Genom att flytta till en annan (dzemaat) församling behåller man kontinuitet i sitt medlemskap,
men man är skyldig att informera Bosniakiska Islamiska Samfundet om flytten.
e. De som inte längre vill vara medlemmar i Bosniakiska Islamiska Samfundet är skyldiga att
skriftlig säga upp medlemskapet. Den som har anmält utträde senast 31 oktober betalar inte
medlemsavgift kommande år, dvs. betalning och medlemskapet gäller till slutet av året. Om
anmälan om utträde kommit in efter 31 oktober man betalar medlemsavgift även nästkommande
år. Rättigheter enligt denna regelverket erhölls så länge man betalar medlemsavgiften.
f. För att återuppta medlemskap i den Bosniakiska Islamiska Samfundet är det nödvändigt att fylla i
nytt Medgivande.
g. Nuvarande medlemmar som missade att skicka in Medgivandet innan 31.10.2012 kan under
övergångsperioden, men senast 31 oktober 2013. fylla i Medgivandet och för 2013 betala en avgift
baserad på bruttointäkter från 2011, och på så sätt behålla kontinuitet i sitt medlemskap och
rättigheter som medlemskapet ger.

MEDLEMSAVGIFTER BOSNIAKISKA ISLAMISKA SAMFUNDET
Punkt 3
Medlemsavgiften är 0,7% av beskattningsbara förvärvsinkomsten. Medlemmar som inte har
beskattningsbar inkomst betalar 365 kr per år i medlemsavgift på frivillig basis. Medlemmar som
arbetar i andra länder och vars inkomster inte beskattas i Sverige kommer att betala 0,7% av de totala
intäkterna för föregående år i medlemsavgift. Alla måste fylla i Medgivandet.

Punkt 4
Ungefär i mitten av varje månad kommer Skatteverket att sätta in på BIS:s bankkonto 1/12 av de
årliga avgifterna för alla medlemmar. BIS behåller 50 kronor per medlem för administrativa
kostnader, och resterande medel betalas ut till hem församlingar inom BIS

MEDLEMARNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Punkt 5
BIS:s medlemmar har rätt att utan kostnad nyttja alla tjänster uppräknade under punkt 8 i detta
regelverk. Utöver dessa förmåner, medlemmar har, utan ytterligare betalning, rätt till:
- Att delta i alla religiösa ceremonier, program och evenemang som anordnas i församlingen
- Utbildningen av barn i islamiska grunder (mekteb)
- Använda moskéers (församlingens) lokaler för privat ceremoni av religiös karaktär
- Att få hjälp vid behov och diskret samtal med Imamen om privata eller familjära problem
(själavård)
- Medlem är skyldig att ta hand om sin församling/samfund, dess behov och problem.
- Att välja och att bli vald till samfundets och församlingens organ

Punkt 6
Ingen församling får utföra religiösa tjänster till personer som inte är medlemmar i Bosniakiska
Islamiska Samfundet, fören dem gjort inbetalning enligt detta reglemente.

Punkt 7
Imamen har inte rätt att utföra religiösa tjänster till medlemmar och icke-medlemmar i en annan
församling fören han får medgivande från den aktuella församlingens styrelse.

PRISLISTA FÖR TJÄNSTER
Punkt 8
RELIGIÖSA TJÄNSTER
Akika – Ceremoni vid namngivning
Ceremoni/bön vid omskärelse
Vigsel
Ikrar – dawah (Ceremoni/bön innan Hajj
färden)
Inflyttnings ceremoni/bön/dawah
Mewlud – Tewhid
Imamens tjänster vid begravning

ANDRA TJÄNSTER
Tvätt och förberedelse av den avlidnes kropp
Cefini -Vita tygstycken
Hjälp med att organisera begravning
Användning av Moskéns utrymmen

EJ MEDLEMMAR

MEDLEMMAR

1 000
1 000
1 000
1 000

0
0
0
0

1 000
1 000
2 000

0
0
0

EJ MEDLEMMAR

MEDLEMMAR

4 000
2 000
1 000
1 000

0
0
0
0

Punkt 9
Dessa priser gäller för i orter där imamen bor. Om tjänsten utförs utanför imamens bosättningsort
tillkommer resekostnader enligt skatteverkets regler.
Detta reglemente antogs på Bosniakiska Islamiska Samfundets årsmöte den 02:a februari 2013. i
Gislaved och trädde i kraft samma dag som den antogs. Senaste ändring är gjord på BIS:s
årsmöte 01.03.2014. Reglemente är gällande tills BIS:s årsmöte ändrar den eller antar nytt
reglemente.

