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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§
Bosniakiska Islamiska Samfundet, nedan kallad BIS, är islamiskt samfund som består av bosniaker och
andra muslimer i Sverige, organiserade i församlingar. Med församling menas organisation registrerad i
Sverige, i enlighet med svenskt lagstiftning och bestämmelser i dessa Stadgar.
§2
BIS är en oberoende organisation och är en juridisk person, som sin verksamhet bedriver enligt Koranen
och Sunna (profet Muhammeds liv och rekommendation), Konstitutionen av den Islamiska Samfundet i
Bosnien och Hercegovina (ISBH), svenska lagar och dessa Stadgar.
§3
BIS mål är att, enligt islams lära, bevarar och utvecklar religiöst liv bland muslimer i Sverige, samt att
uppmuntra dem till religiösa och humanitära insatser.
§4
BIS uppnår sitt mål genom att:












bilda islamiska församlingar i Sverige,
stärka sitt eget ekonomisk välstånd,
organisera barnundervisningar,
organisera fredagsbön, fastemånadens bön, högtids bön, begravnings bön, islamiska vigslar, dop
och andra religiösa aktiviteter,
organisera islamiska presentationer och föreläsningar,
ge ut och distribuera islamisk litteratur,
tar hand om religiösa personalfrågor,
verkställa beslut och riktlinjer från ISBH
organisera hajj och umra (pilgrimsresor) till Saudi Arabien,
samarbeta med myndigheter och andra trossamfund i Sverige och
organisera andra aktiviteter som gagnar muslimernas religiösa, kulturella, utbildnings, sociala
och ekonomiska intressen.

FINANSIERING
§5
BIS finansieras genom:




procent av församlingarnas insamlade medlemsavgifter,
procent av insamlade allmosor
procent av bokförsäljning
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frivilliga donationer från församlingarnas medlemmar, enskilda personer, institutioner, andra
organisationer o.s.v.
 andra medel som BIS får för sin verksamhet
BIS firmatecknare är ordförande, sekreterare och kassör, var för sig.

MEDLEMSKAP I BIS
§6
BIS består av församlingar. Medlem i församlingen kan bli varje medborgare som accepterar
församlings stadga och denna stadga. Medlemskap upphör på egen begäran eller om medlemmen gör en
allvarlig överträdelse av bestämmelserna i dessa stadgar. Beslut om uteslutning fattar församlings
årsmöte.
Församling ansöker skriftligt om medlemskap i BIS och i samband med ansökan tillhandahåller
följande:
 stadgar som inte strider mot dessa Stadgar
 medlemsregister innehållande minst 100 familjer och
 övrig dokumentation begärd av BIS
Ansökan behandlas av BIS styrelse. Beslut om medlemskap i BIS fattar BIS årsmöte.
§7
Om församling inte uppfyller alla krav från §6, men ändå utgör en organisatorisk helhet som församling,
BIS styrelse skall utnämna den som församling med speciell status. Villkor för speciell status finns
reglerade i ett särskilt reglemente.
§8
Varje församling, efter att ha blivit medlem i BIS enligt dessa Stadgar, är skyldig att respektera beslut
som fattas av BIS organ. Om församling vill träda ur BIS, måste ett sådant beslut från församlingens
årsmöte bifogas. Beslut om församlingens utträde ur BIS fattas av BIS årsmöte.
§9
Församlingen i BIS har rättighet att:




delta i BIS organ genom sina valda representanter,
bli informerad om BIS verksamhet och
följa BIS verksamhet, samt ge förslag för dess utveckling.

§10
Församlingen i BIS har skyldighet att:


genomföra alla beslut och riktlinjer från BIS och ISBH’s högre organ,
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reglera i god tid sina finansiella skyldigheter gentemot BIS,
försäkra materiella och övriga förutsättningar för att församlingen kan fungera enligt dess egna
stadgar; skyldigheter gentemot BIS är reglerade i särskilt reglemente och
 betala medlemsavgift till BIS för varje församlingsmedlem, oavsett ålder.
Församling som under ett år har inte betalat medlemsavgiften till BIS eller har inte reglerat övriga
finansiella skyldigheter gentemot BIS, förlorar sin rösträtt på BIS årsmöte. Om församling inte har
reglerat sina skyldigheter gentemot BIS i två år, trots påminnelser, blir församlingen utesluten från BIS.
§11
Inom BIS verkar Bosnien Hercegovinas Muslimska Ungdoms Förbund (BEMUF), som omfattar BIS
församlingsmedlemmar i ålder 7-27.
ORGANISATION
§12
BIS organ är:
 Årsmöte,
 Styrelse,
 Revisionskommission,
 Huvudimams råd,
 Valkommission som består av 5 ledamöter,
 Stadgekommission och
 övriga kommissioner.
Inom BIS kan föreningar bildas. Föreningsverksamhet regleras med föreningsstadgar, vilka bekräftas av
BIS årsmöte.
ÅRSMÖTE
§13
Årsmöte är BIS högsta organ och består av tre delegater och imamer från församlingar som i sitt
medlemskap har över hundra hushåll. Församlingar som i sitt medlemskap har mindre än hundra
hushåll har rätt till endast en delegat. Antalet delegater bestäms av antalet medlemmar i församlingen
som har gett sitt medgivande till medlemskap och betalar medlemsavgift via Skatteverket. Styrelsen
ledamöter i BIS kan inte vara årsmötets delegater.
Ordinarie årsmöte hålls regelbundet varje år senast sista mars. Vartannat årsmöte är valmöte, dock
varje årsmöte är redovisningsmöte.
§14
Årsmöte sammankallas av BIS ordförande enligt beslut från BIS styrelse.
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§15
Årsmöte är beslutför om fler än hälften av delegater är närvarande. I fall att vid mötets början finns inte
tillräckligt med närvarande delegater, mötet prolongeras med 1 timme. Därefter, mötet är beslutför
oavsett antal närvarande delegater.
§16
Årsmöte leds av mötets presidium som består av 5 ledamöter. Årsmötet väljer presidiums ledamöter
med acklamation.
§17
Årsmöte fattar beslut med majoriteten av antalet närvarande delegater. Undantag är beslut som rör
ändringar av Stadgar, då krävs tvåtredjedels majoritet av antalet närvarande delegater.
§18
Årsmötes uppdrag är att:










bestämma huvudriktlinjer för BIS verksamhet,
fatta beslut i BIS och församlingarnas intresse,
bestämma om BIS Stadgar, dess ändringar och övriga dokument,
ta emot verksamhetsredovisningar från BIS organ,
bestämma om BIS verksamhetsplan och budget,
välja och entlediga BIS organ,
välja BIS representanter i andra organisationer (SST, Studieförbund mm)
bestämma om församlingarnas medlemsavgift till BIS och
utföra andra aktiviteter i BIS intresse.

§19
Extra årsmöte skall hållas om det kräver minst 1/3 del av församlingar eller om BIS styrelse bedömer
det nödvändigt. I båda fall, beslut om extra årsmöte fattar BIS styrelse.
STYRELSE
§20
Styrelse är BIS högsta verkställande organ och består av:
 BIS ordförande, som är samtidigt styrelseordförande,
 huvudimam,
 BEMUF:s ordförande
 kvinnorepresentant
 5 ledamöter och
 3 suppleanter
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Årsmötet väljer BIS ordförande genom sluten omröstning utifrån det föreslagna verksamhets- och
utvecklingsplan för BIS.
Huvud imam väljs och entledigas av Reis-l-ulema i ISBH, enligt förslag från huvudimams råd.
MOS-ordförande väljs av MOS.
Övriga styrelsemedlemmar väljs av årsmötet, på rekommendation av valkommissionen.
Rätten till nominering av medlemmar i BIS:s organ har alla BIS:s församlingar
Styrelse väljer sekreterare och kassör som administrativ personal, enligt förslag från BIS ordförande, om
de jobbar frivilligt. Om de anställs, anställs de efter annons.
§21
Styrelse har i uppdrag att:
 koordinera församlingarnas verksamhet,
 verkställa årsmötesbeslut,
 lägger förslag till verksamhetsplan och realiserar den efter att verksamhetsplanen antagits av
årsmötet,
 realisera budgetplan,
 samarbeta med liknande institutioner och organisationer i Sverige och utomlands,
 informera församlingar och ISBH om sin verksamhet,
 verkställa ISBH’s beslut som rör islamiska samfund i utlandet,
 minst en gång per år organisera möte för församlingsrepresentanter,
 utnämna olika kommissioner vid behov och
 sammankalla ordinarie och extra årsmöte.
§22
Om styrelseledamot inte kan utföra sin plikt i 3 eller fler månader, eller mandat upphör på annan grund,
styrelsen skall i stället för honnom/henne kooptera en suppleant och på dennes plats styrelse skall
kooptera den kandidat som i valet fått flest röster men inte blivit invald i styrelse.
§23
Styrelseordförande verkställer årsmötes- och styrelsebeslut, representerar BIS i Sverige och utomlands,
samt knyter kontakter med liknande organisationer och institutioner. För sitt arbete styrelseordförande
svarar till årsmöte och styrelse.
REVISIONSKOMMISSION
§24
Revisionskommission är högsta kontrollerande organ i BIS och består av 3 ledamöter. Vid revision av
BIS finansiell verksamhet, minst två ledamöter måste vara närvarande.
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HUVUDIMAMS RÅD
§25
Inom BIS verkar huvudimams råd som består av huvudimam och 4 imamer som har ISBH’s utnämning.
Årsmöte väljer huvudimams råd. Huvudimam är huvudimam råds ordförande.
Huvudimams råd gör följande:






fastställer verksamhetsplan för imamer,
sammanställer analys av religiöst liv i församlingar,
analyserar verksamhet i församlingar och ge förslag till förbättring,
tar hand om imamernas yrkesutbildning och
behandlar andra frågor gällande religiöst liv, samt åtgärdar i syfte för dess förbättring.

§26
Huvudimam är den högste ansvarige för religiöst liv inom BIS. Huvudimams skyldigheter är att:









besöka församlingar och kontrollera läget av religiöst liv,
hjälpa imamer i imamfrågor,
organisera imamseminarier enligt beslut från BIS styrelse,
hålla föreläsningar och predikan i församlingar,
kontrollera imamernas arbete och ge förslag till värdering av deras arbete,
minst 2 gånger per år sammanställer verksamhetsredovisning till styrelse och ISBH’s
utlandskontor gällande religiöst liv inom BIS,
samarbeta med ISBH’s utlandskontor och se till att dess riktlinjer följs i BIS och
utföra andra uppdrag som ställs av ISBH’s utlandskontor, BIS årsmöte och styrelse.

SLUTLIGA BESTÄMMELSER
§27
Alla BIS organ väljs med mandat av 2 år.
§28
Alla BIS organ är skyldiga att utarbeta reglemente som reglerar allt som inte regleras med dessa
Stadgar.
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§29
Alla BIS organen använder memorandum med ISBH:s logo, som består av en halvmåne med öppningen
på högersida och femuddig stjärna i mitten av halvmånen.
§30
BIS och församlingar i BIS har sina stämplar med text på bosniska och svenska, innehållande
halvmånen och stjärnan.
§31
I BIS organ måste väljas myndiga, med fulla medborgarrättigheter, islampraktiserande muslimer som
kännetecknas av principiellt värde, arbetsvillighet, tillmötesgåendevilja, sanningsenlighet och övriga
moraliska värde.
§32
BIS organs ledamöter kan bli fråntagna sin ledamot uppdrag om de:
 bestraffas med juridisk fullberättigad fängelsestraff för omoralisk gärning,
 visar oförmåga att genomföra ledamotsuppdrag,
 struntar i sina uppgifter som ledamot,
 blir föreslagna från styrelsen eller huvudimam att fråntas sina mandat p.g.a. sina gärningar som
strider mot islam och skadar BIS anseende och
 överträder dessa Stadgar
§33
Alla dokument som BIS organ fastställer måste bli i enighet med dessa Stadgar. Församlingarnas
styrande organ är skyldiga att ändra församlingarnas stadgar så att de överensstämmer med dessa
Stadgar. Församlingarnas styrelse kan ge ut islamböcker med tillstånd från BIS styrelse.
§34
I fall att BIS upphör, alla finansiella medel i BIS kassa, samt övrig egendom och fastigheter blir ISBH’s
egendom.
§35
Dessa Stadgar, med sina ändringar gentemot tidigare versioner, togs emot på BIS årsmöte
den 19 mars 2016. i Jönköping och träder i kraft samma dag.
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