
Kung. Majestäts fastställelse å Nya stadgar för Lunds 
Missionssällskap 

 
Oscar etc. 

 

Vår ynnest etc.  
Hos oss har Missionssällskapet i Lund genom sin Ordförande – – – i 

underdånighet anhållit om fastställelse å av sällskapet antagen ny redaktion 
av dess genom nådig resolution den 27 augusti1845 fastställda stadgar till 
följande lydelse: 

 
§ 1. 

 

Sällskapets ändamål är att på den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund befrämja Guds rikes utbredande bland icke kristna folk och att göra 
missionen känd och älskad inom orten. 

Sällskapet som önskar verka i fri anslutning till andra sällskap, med 
samma syfte, hoppas att i sina bemödanden för sagda ändamål understödjas 
såväl i allmänhet av alla vilka nitälska för kristendomens spridande, samt 
särskilt av stiftets prästerskap. 

 
§ 2. 

 

Ledamot av detta sällskap är var och en, som antingen en gång för alla 
erlägger minst 20 kronor, eller årligen betalar en avgift av en krona. 
Ledamot anses därjämte såsom självskriven prenumerant å sällskapets 
årsskrift, för vilken han erlägger 1 krona, utan avseende på det pris, för 
vilket denna skrift hålles allmänheten tillhanda. Den som en gång för alla 
erlägger 20 kronor, erhåller sällskapets årsskrift fritt under loppet av tio år, 
om denna så länge fortfar. 

 
§ 3. 

 

Sällskapets angelägenheter ombesörjas av en årligen vald styrelse, som 
består av sju ledamöter jämte fyra suppleanter, vilka bland sig välja 
ordförande (biskopen i Lunds stift anses alltid som honorarie ordförande), 
v. ordförande, sekreterare och skattmästare. För dessa befattningar 
uppbäras tills vidare ej något arvode, dock må, när göromålen sådant fordra, 
styrelsen äga att till sitt biträde antaga lämplig, av styrelsen avlönad person. 

 
§ 4. 

 

Styrelsen sammanträder på ordförandens, genom sekreteraren utfärdade 
kallelse, minst fyra gånger om året eller oftare om angelägenheterna sådant 
kräva. Beslut kan ej fattas så framt ej minst fyra ledamöter är på en gång 
närvarande. 



 
§ 5. 

 

De medel som sällskapet äger, likasom de vilka genom avgifter eller 
gåvor till sällskapet inflyter, skall av styrelsen förvaltas och av sällskapet i 
överensstämmelse med dess stadgar och enligt givarens föreskrifter, då 
sådana förefinns, på förslag av styrelsen, allt efter sig företeende 
omständigheter, användas: 

a) till understöd av sådana missionsstiftelser, som därav synes vara 
förtjänta och i behov 

b) till utgivande av skrifter, vilkas ändamål är att göra missionssaken 
känd och älskad inom fäderneslandet samt att meddela redogörelse för 
sällskapets egen verksamhet, och 

c) till understöd av utbildning av sådana för Guds rikes utbredande 
nitälskande personer, vilka styrelsen anser vara i besittning av de 
egenskaper som fordras hos en missionär. 

 
§ 6. 

 

Sällskapet håller allmänt årsmöte i Lund vid den tid då pingst infaller 
och å dag, som styrelsen bestämmer. Vid detta möte avlämnar styrelsen 
redogörelse för sällskapets verksamhet under det förflutna året, föredrar 
missionsberättelse och framlägger förslag till de åtgärder som under året 
bör till missionens befrämjande företas, ibland vilka särskilt bör 
förekomma fråga om det eller de möten, som under året yttermera ska 
hållas och av styrelsen till tid och ställe mera fritt ordnas. Årsmötets sista 
åtgärd skall vara val av styrelse och revisorer för det löpande året. 

 
§ 7. 

 

Kallelse till sällskapets sammankomster utfärdas av ordförande minst 
fjorton dagar före varje sammankomst och bör i kallelsen, som i ortens 
tidningar allmängöres, de viktigare ärenden samt överläggningsämnen som 
vid sammanträdet förekomma, införas. 

 
§ 8. 

 

Missionsbön bör genom styrelsens försorg, under alla de månader, då 
missionsmöte ej förekommer, hållas den första måndagen uti månaden i 
någon kyrka i eller invid staden Lund. Vid årets första missionsmöte bör, 
såvitt möjligt är, predikan och bön förrättas i Lunds domkyrka; vid det 
andra missionsmötet hålles de helst i kyrkan vid det ställe där mötet äger 
rum. 

 
  



§ 9. 
 

Ändring i dessa stadgar skall, för att vara gällande, föreslås vid 
sällskapets sammanträde, granskas och prövas av styrelsen, samt därefter 
vid tvenne efter varandra följande sammanträden av sällskapet godkännas 
och antas. 

Vid föredragning av detta ärende har VI funnit för gott förklara 
ovanberörda nådiga resolution icke utgöra hinder för tillämpning av 
förestående av missionssällskapet antagna nya stadgar.  

Vilket VI er till kännedom och vederbörandes förständigande 
härigenom meddela. 

 

Stockholms slott den 22 februari 1878 
 

OSCAR 
 

F.F. Carlson 
 


