
STIFTELSEN BIBLICUM 
Stadgarna har antagits i denna reviderade form den 5 februari 2020. 

§ 1.  Stiftelsen Biblicum har till ändamål att främja vetenskaplig bibelforskning och 
meddela bibelundervisning till olika kategorier av människor, i första hand till pastorer, 
teologie studerande, lärare och lärarkandidater, ungdomsledare och söndagsskollärare 
etc. För detta ändamål innehar Stiftelsen Biblicum en bibelforskningsinstitution. 

§ 2.  Stiftelsen Biblicum utgör institutionens styrelse och ska bestå av minst tre personer. 
Stiftelsen ska ha sitt säte på den ort där institutionen är belägen. 

  Styrelsen kompletterar sig själv. 

§ 3.  Vid stiftelsens första sammanträde varje år ska stiftelseledamöterna såväl skriftligen 
som muntligen bekräfta, att de håller fast vid den i stiftelseurkunden fastställda 
trosgrundvalen. 

 Skulle stiftelseledamot överge den fastställda trosgrundvalen är han skyldig att avgå. 

§ 4.  Det åligger stiftelsen att årligen förvissa sig om att institutionens forskare och lärare 
håller fast vid den i stiftelseurkunden fastställda trosgrundvalen. 

 Skulle forskare eller lärare vid institutionen överge den fastställda trosgrundvalen, 
ska stiftelsen med omedelbar verkan avstänga honom från all verksamhet vid 
institutionen. 

§ 5.  Det åligger ledamot i stiftelsen att aktivt främja stiftelsens syften. Om 
stiftelseledamot underlåter att infinna sig till tre på varandra följande sammanträden, ska 
han avgå ur stiftelsen. 

§ 6.  Stiftelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Det är möjligt 
att delta via elektronisk kommunikation. 

§ 7.  Stiftelsen ska inom sig utse ordförande och vice ordförande. Sekreterare och 
kassaförvaltare kan utses inom eller utom styrelsen. 

§ 8.  Stiftelsen utser för varje år firmatecknare. 

§ 9.  Stiftelsen kan vid behov uppdra åt ett arbetsutskott att handlägga vissa ärenden. 

§ 10.  Stiftelsen ska årligen utse en revisionsbyrå att granska stiftelsens räkenskaper. 

§ 11.  Ändring av dessa stadgar får inte ske i det som gäller stiftelsens grundläggande i § 1 
angivna ändamål. 

    Ändring får inte heller ske i det väsentliga innehållet i § 3 och 4, 11 och 12. I övrigt äger 
stiftelsen rätt att besluta om de tillägg till eller ändringar av dessa stadgar, som befinns 
nödvändiga för stiftelsens verksamhet. 

§ 12.  Ifall stiftelsen i en framtid skulle upplösas ska stiftelsen överlämna sina tillgångar till 
den organisation eller sammanslutning som enligt styrelsens bedömande bäst kan 



fullfölja det i § 1 angivna ändamålet och som bygger sin verksamhet på stiftelseurkundens 
trosgrundval, som lyder: 

    ”BIBLICUM ska bygga sin verksamhet på Bibeln som Guds inspirerade, alltigenom 
tillförlitliga ord och på Svenska kyrkans bekännelse.” 

    Med uttrycket ”Svenska kyrkans bekännelse” avses de lutherska 
bekännelseskrifterna (Konkordieboken). Stiftelsen Biblicum har tillkommit mot bakgrund 
av Svenska kyrkans avfall från sin lutherska bekännelse. 


