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Från verksamhetsledaren
Sist i denna tidning kan du läsa ett nytt förslag på stadgar. Stadgar som berättar om vad vår förening står för och hur vi ska verka. I flera års tid och i flera omgångar har det putsats på dessa stadgar. Det mesta ser ut som det gjort tidigare och annat är förändrat i vissa fall för att ge större frihet och i andra fall för att bättre styra upp hur saker och ting ska göras. De finns med här för att du som medlem ska få chans att tycka till och vid årsmötet säga ja eller nej till förändringarna.
Idag när jag skriver detta är det Alla hjärtans dag och man vill gärna tänka lite extra på att skicka små kärlekshälsningar till närstående men också till mer avlägsna bekantskaper i sin omgivning. I Bibeln står det om kärleken att det är det största och det vi ska hålla främst. När Jesus får frågan om vad som är allra viktigast bland alla lagar och regler så svarar han ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte” (Mark 12:29-31). Man skulle kunna kalla detta för ”Kärlekslagen” och om den följs så behövs inga andra lagar och stadgar. Ändå har vi uppstyrda regler i världen och även i vår förening, eftersom vi människor behöver förtydliga för varandra vad det är som gäller i olika detaljer, både för att begränsa och för att ge frihet.
Att med allt vad vi är alltid älska vår Gud är stort och inte alltid något vi tänker på. Gång på gång misslyckas vi också att tänka och göra gott mot alla vi möter – vår nästa. Låt oss ändå och i alla fall försöka följa Jesus råd och kärlekslag, som om det vore Alla Hjärtans Dag varje dag, så går vi tillsammans en bit på vägen till att få en kärleksfullare värld!
Tina Hanson

Medlemsnytt
Ny stödjande medlem
Ingela Fjellving, Norsborg

Till fridens hem
Anita Widmark, Skellefteå
31 december 2013.

Medlemsporträtt: 
Marcus ”Mackan” Andersson.
Mackan som han kallas är uppvuxen i Stockholm i en familj som på den tiden inte var så kyrksam. Den 4:e juni 1988 när han var 12 år var han på ett möte hos Södermalmskyrkan och fick då en stark frälsningsupplevelse. Han var efter det med i en ungdomsgrupp ett kortare tag där men kände människor i frälsningsarmén och fick där se ett praktiskt sätt att leva ut sin tro vilket attraherade honom. Det blev musikgrupper och scouting och annat under några år för att sedan som 18-åring bli medlem i frälsningsarmén. 1998 som 23-åring gick flyttlasset till Malmö och där fortsatte engagemanget i frälsningsarmén. 
– Ibland kunde jag uppleva att det fanns en barriär bland de äldre och yngre i församlingen och jag funderade över detta och vad jag kunde göra. I den vevan började han med Stand Up för att via skrattet söka kontakt över generationsgränserna. Han tog kontakt med Måns Möller som är en känd Stand Up-artist och Lena Frisk som är mycket känd bland komiker i Skåne och som startade Malmö Comedy Club och tog sig an nya komiker och gav tider för att uppträda och även coachning.

– Nuförtiden är det oftast ok att prata om tro och religion på scen men på den tiden var det ingen som gjorde det. Alla komiker pratar om sig själva och min tro är inte det enda jag pratar om men den biten väckte uppmärksamhet och ledde till att jag fick prata i radio och i andra sammanhang. Det var inte alla som tyckte det var ok att prata om sin tro på detta sätt och under några år fick jag många brev från människor som blev arga över att jag skämtade om tron. Ofta hade de själva inte hört mig utan de hade hört eller läst om mig och reagerade på det genom att skicka mig arga brev. Jag har även varit i Österbotten i Finland och turnerat tre gånger. Även där kunde jag få en del negativa reaktioner. I 13 år försörjde han sig på att uppträda som Stand Up-artist.
Idag jobbar Mackan som föreståndare för frälsningsarmén i Umeå. Han läste teologi i många år och gick sedan på officersskolan i Ågesta. Mackan har länge haft problem med ena hornhinnan som har gått sönder och blivit lagad flera gånger och det har blivit ärrbildning så han insåg att höger öga skulle han kanske inte kunna se på. På syncentralen 2012 upptäckte de sedan att synfältet började krympa på vänster öga. Idag kan han endast se skillnad på ljus och mörker och lite färger och man vet inte riktigt vad som är fel. På syncentralen sa de att det är i stort sett omöjligt att lära sig läsa punktskrift som vuxen. 
– Jag ville inte bli analfabet för att jag förlorat synen och jag var väldigt motiverad att lära mig läsa punktskrift säger Mackan. 
Idag kan han stolt konstatera att han kan läsa punkt och det även på grekiska då det behövdes för hans teologiska studier och ett översättningsprojekt av Bibeln som han är involverad i. Förutom en punktdisplay och talsyntes till datorn försöker han klara sig så mycket som möjligt med traditionella hjälpmedel som t.ex. reglett och käpp, saker som inte behöver laddas och alltid fungerar.
Han har varit väldigt engagerad som ungdomsledare och mycket annat och ville inte släppa det för att synen sviktade.
– Visst är det en rädsla att ha förlorat synen men jag kan själv besluta mig för att det inte ska begränsa mig säger Mackan. Jag vill att det ska vara så normalt som möjligt och jag vill inte det ska kännas som att något mer har stulits ifrån mig. Visst är det ett sorgearbete men det finns en tid för allt och man får inte fastna i sorgen. Det är viktigt att ha en positiv inställning. Jag har så mycket fint omkring mig, min fru och mina barn, en fantastisk församling och att jag fullt ut kan fortsätta att jobba. Jag har också en tro på att jag en dag kommer att se Jesus ansikte mot ansikte och på vilket sätt är mitt liv inte välsignat?
Jag kan inte påverka min synskada men jag kan påverka min inställning. Jag kan fortsätta att prisa Gud för allt gott avslutar Mackan.
Ronny Gilderskär

Musikgudstjänst & Minirelease i Göteborg
Lördagen den 1 mars blir det musikgudstjänst med sångerna från Syskonbandets skiva ”Se solen igen” kl. 18.00 i Vallhamrakyrkan, Oxledsvägen 4, Partille. Fri entré!
På söndagen 2 mars medverkar kören med några av sångerna i Göteborgskyrkans gudstjänst kl. 12.00, Medborgarhuset Gamlestan, Brahegatan 11.
Du är varmt välkommen!
Har du frågor eller är intresserad att själv vara med och sjunga, kontakta Kerstin Adeström snarast på 070-422 09 79.

Tillsammans – de goda relationerna
I januarinumret publicerades det en intervju med Cilla Stjernberg som tidigare har jobbat på Syskonbandet. Idag jobbar hon med ”Tillsammans” som är pingsts stora satsning på relationer som har pågått i några år nu. Jag tyckte det lät spännande och ville veta mer om detta och vad det innebar.

– Vi får ofta höra från andra församlingar, ekumeniskt sätt, att ni inom Pingst var tidiga med att på allvar börja jobba med de här frågorna. Det är många som har velat gå våra kurser och ta efter oss, berättar Cilla.
– Det är ett otroligt levande arbete med att stärka familjer. Det handlar om relationer och relation kan ju vara den man är gift med, med sin pastor, sina barn, sina arbetskollegor eller sina vänner. Och utmaningen som är att skapa goda relationer när man möter varandra, det är ju något som alla tacksamt tar emot hjälp med. Det kan handla om kommunikation, konflikthantering, att tänka på varandra och sorgebearbetning med mera.

Arbetet är indelat i tre olika delar: Utbildning av ”Tillsammansambassadörer”. Till dags dato är det 150 personer som har fått en gedigen utbildning som sträcker sig över 1,5 år för att kunna jobba vidare med dessa frågor i sina egna församlingar. Den andra delen är rådgivning. Det finns ibland ett behov av att få ställa frågor till en kristen psykolog och Pingst erbjuder gratis rådgivning med Alf B Svensson. Alf är en uppskattad psykolog med lång erfarenhet av att ge stöd till föräldrar och par med relationsproblem i familjen. Det går bra att maila till info@tillsammans.pingst.se för att boka en telefontid. Den tredje biten är församlingar som hör av sig och som behöver hjälp med att bearbeta konflikter, sorgebearbetning eller familjerelationer och då ordnas en föreläsning på plats i den församlingen om just deras utmaningar.

– Utöver detta jobbar jag också med opinion, media och debatt. Jag har glädjen att regelbundet få komma till riksdagen och berätta om hur det ser ut i samhället idag och vad det är vi möter. Ett resultat av det är t.ex. de pengar som har gått ut till kommunerna för att starta föräldrautbildningar som är en fråga som vi har drivit säger Cilla.

Några konkreta exempel på aktiviteter som har hållits inom ramen för ”Tillsammans” är: festkväll för gifta par med undervisning, familjedagar, kommunen har bjudits in till föreläsningar om när livet gör oss illa/livskriser, kvinno/mansfrukostar, föreläsningar om föräldraskap på skolor, Tillsammansgudstjänster då alla generationer medverkat, grupper kring hur man kan utvecklas i sitt äktenskap och hålla kärleken levande, mentorpar för nygifta, föräldragrupper på förskolor, skotersafari för män då de pratat relationer uppe på fjället, föreläsningar på försvaret om hur man får ett rikt och meningsfullt liv, föreläsning om att Våga visa barn vägen till en tro som bär för att vi ska få våra församlingar att växa med mera.
En av dem som gått utbildningen är Åsa Ytterström. Hon är styrelsemedlem i Habo pingstförsamling och gick kursen tillsammans med den barn- och familjeansvariga i hennes församling och hon berättar för Pingst.se:
”– Vi valde att gå kursen för att bli bättre på frågor som har med relationer att göra, säger hon. Hon tycker att kursen varit jättebra och långt över förväntan, trots att hennes förväntningar inte var lågt ställda.
– Det är ett späckat program, men väldigt intressant. Föreläsarna är jätteduktiga och varenda föreläsning har varit kanon. Dessutom är det så bra att få nätverka med andra som brinner för samma sak som en själv mellan föreläsningarna.
Vad är det som varit matnyttigast under utbildningen?
– Det fokus på krishantering, som vi hade vid andra kurstillfället. Då talade vi bland annat om vad som händer barn och familjer som får sorg. Fem dagar efter vi kom hem råkade en flicka i vår församling ut för en olycka och omkom bara 13 år gammal. Det betydde jättemycket för mig och oss i församlingen att ha genomgången från kursen i ryggen. Det var otroligt bra och hjälpte oss mycket.
  – Sen har det varit inspirerande att få nya tankar utefter vägen. Under utbildningen tas många olika ämnen upp. Det handlar om gruppdynamik och om att leda en grupp, Bibelns syn på äktenskap och familj, kriser och krishantering, våld i nära relationer, sexualitet, förlåtelse och försoning, familjen i församlingen och hållbara relationer.”

En ofta återkommande fråga som båda Cilla och Alf B Svensson har fått handlar om hur man förmedlar sin tro vidare till sina barn. Detta ledde till att de för några år sedan gav ut en bok, ”Våga visa vägen till en tro som bär”, som finns utgiven på Libris förlag. Den finns ännu inte som punkt eller talbok hos MTM men du som brukar låna böcker hos MTM eller ditt bibliotek kan som vanligt önska att få den tillgänglig där!
Ronny Gilderskär 

Historien bakom min sång
”Helig frid” heter en av sångerna på Syskonbandets CD ”Se solen igen” skriven av Isabelle Ulfsdotter Hillberg. Här följer hennes historia om hur låten blev till.

Jag är glad över förmånen att få ge ett bidrag till vår skiva och jag hoppas att den ska få betyda något för de som lyssnar. 
Det var sen höst år 2012, novembervinden ven utanför fönstret. Det var lördag och jag var ensam hemma eftersom min bättre hälft jobbade nattpass. Jag satt och drack te och tittade på TV 4’s ”Så mycket bättre”, utan något större engagemang. Plötsligt började jag nynna på en sång, ”jag har stått med lyfta händer där och letat efter ord”. Jag upprepade frasen för mig själv några gånger och en fortsättning började ta form, ”ropat högst av alla för att bli synliggjord”. Vid det här laget hade jag slutat titta på ”Så mycket bättre”, jag stängde av TV ’n och skyndade mig till pianot. Melodin växte fram och texten kom till mig ord för ord. Efter ett par timmar var låten helt klar. Jag skriver en del musik men att en låt skrivit sig själv på det här sättet har jag bara upplevt en gång förr. Texten är min mest personliga hittills och kanske var det därför det kom så naturligt.
Låten handlar om att hitta sin egen tro och sin egen väg. Ingen annan kan bestämma vilken bild av Gud just du ska ha. När jag var tonåring var jag vilsen och kände mig ensam. Jag sökte mig till en stor frikyrka i min hemstad. I kyrkan fanns en fin gemenskap och jag lärde känna fantastiska människor och fick många nya vänner. Jag gick in i den nya livsstilen med hull och hår, hade de ”rätta” kläderna och lyssnade på kristen musik. Så ofta jag kom åt passade jag på att berätta för andra vad jag trodde på, inte helt utan en dömande ton. Jag började dela in världen i frälsta och ofrälsta och var glad att jag i alla fall levde på den rätta sidan.
Efter gymnasiet gick jag bibelskola och fortsatte i min ångvältsstil. Jag sökte mig till de sammanhang som sa sig vara radikalt kristna, här skulle det inte vara något mes minsann! Men sedan hände något, min tro liknade det lutande tornet i Pisa och rasade ihop med en smäll. Jag insåg att jag hade tagit till mig en världsbild som inte var min och att jag inte alls var speciellt kärleksfull mot mina medmänniskor. Uppvaknandet blev en chock för mig och jag drog mig bort från kyrkan.
Nu har jag en tro som utvecklas och förändras. Jag tycker det är intressant att ifrågasätta och tänka ett varv till. Jag tror att öppenhet är viktigt. Det finns lika många sätt att tro som det finns människor. Det var inte kyrkans fel att jag blev som jag blev, felet var att kyrkan blev min tro. Idag är jag inte medlem i någon församling men jag besöker olika kyrkor, kanske finns det ett sammanhang där jag kommer känna mig som hemma.
Låt oss leva i kärlek!
Isabelle Ulfsdotter Hillberg

Ungdomsläger på Mälargårdarna
Helgen 14-16 februari hade Syskonbandet ett ungdomsläger på Mälargårdarna, i närheten av Enköping. Mälargårdarna ägs och drivs av föreningen Aktiva Synskadade, en förening med cirka 600 medlemmar som anordnar olika läger och aktiviteter som till exempel dykning, skidåkning, bilkörning och ridning. Gården ligger lantligt och enskilt nära Mälaren. Årstiden och väderleken inbjöd inte till några utomhusaktiviteter denna gång utan det blev aktiviteter och tid för gemenskap inomhus. Vi anlände på ”alla hjärtans dag” vilket blev temat för första kvällen då vi bad för varandra och tänkte goda tankar. Var och en fick också tillverka ett hjärta i lera som bakades i ugn och sedan delades ut innan vi åkte hem. Bibliodrama är något vi tidigare har provat på i Syskonbandet och Anki Folke ledde oss i ett pass utifrån bibeltexten om liknelsen med sådden (Matt 13, 1-9 och 18-22). För den som inte känner till Bibliodrama kan det beskrivas som ett sätt att lyssna till en bibeltext och sedan agera ut den på olika sätt. Till just denna text fick vi även avslutningsvis så några frön i en kruka som nu står på kansliet. På lördagens eftermiddag lottades deltagarna till olika grupper som fick i uppgift att förbereda middagen, efterrätten samt att duka och stå för någon sorts underhållning. Det blev en stor Taco-buffé, en härlig fruktsallad samt olika uppdrag och upptåg som delades ut av underhållningsgruppen.  För de som så önskade var det sedan melodifestival innan kvällen avrundades med sång och andakt. På söndagsförmiddagen firade vi Gudstjänst tillsammans och därefter hade vi en utvärdering för att få veta vad alla hade tyckt om helgen. 
”Jag har fått nya kompisar!”, ”Vilken god mat Daniel lagade!”, ”Jag är så glad att jag har varit med denna helg och pratat, umgåtts, kramats, busat och frusit faktiskt!” och ”Hade jag haft en hatt så hade jag lyft på den och sagt: Tack så hemskt mycket!” var några av de kommentarer som kom fram under utvärderingen.
Ronny Gilderskär

Boktips
Ängeln på Malmskillnadsgatan, Elise Lindqvist
Elise som har besökt Syskonbandet både som föreläsare på vårt årsmöte och hos den lokala gruppen i Stockholm har skrivit en bok om sin uppväxt, sitt möte med Gud och hennes volontärarbete på Malmskillnadsgatan bland prostituerade och drogmissbrukare. Boken släpptes nyligen och har precis kommit som talbok hos MTM/Legimus.
Tips från Bernt Mårtensson.

Maria Selberg tipsar om två böcker:
165 dagar, Daniel Brolin
I januari 1998 kidnappades det unga missionärsparet Daniel och Paulina Brolin i Dagestan och hölls sedan fångna i en mörk och möglig källarhåla i Tjetjenien i 165 dagar. I boken skildras kidnappningen, fångenskapen, det politiska spelet bakom kulisserna och den dramatiska frigivningen. Samtidigt är det en berättelse om en stark gudstro. 

Ett givande liv, Patricia Tudor-Sandahl
Att vi ska dela med oss av vårt överflöd till människor i svältdrabbade länder eller till hjälporganisationer, ser en del som självklart. Men betyder det att vi är generösa? Författaren som är psykolog och psykoterapeut, lyfter fram skillnaden mellan givmildhet och generositet. Att ge är en handling medan att vara generös är en hållning. Det är först när vi vågar vara generösa som vi kan uppleva den äkta glädjen i att ge, menar hon.

Årets styrelsekandidater
Till årets styrelseval är det tre ordinarie och två ersättare som ska väljas. De ordinarie ledamöterna väljs på två år och ersättarna på ett år. 
2013 valdes Anders Holmberg och Ann-Christine Folke på två år och de sitter alltså kvar ett år till. För ersättarna (Narola Olsson och Marie Bergström) samt övriga ordinarie i styrelsen: Anita Örum, Sture Lyreskog och Kerstin Adeström går mandattiden ut och valberedningen har fått fram åtta kandidater som ställer upp för val/omval:
Dominique Adou
Tesfaye Deriba
Rolf Eriksson
David Lindberg
Madeleine Linder
Pontus Nyman
Carl-Gustav Olofsson
Anita Örum

I kommande nummer av tidningen blir det intervjuer med samtliga kandidater. Valet görs sedan som vanligt genom poströstning och valsedlar skickas ut till alla synskadade medlemmar som betalat in sin medlemsavgift senast 31:a mars. 
Valberedningen genom Ruth Ekström

Nytt stadgeförslag
På årsmötet 2013 så skickades stadgeförslaget som fanns då tillbaka till stadgegruppen. Nu finns ett nytt förslag som publiceras här och som kommer att tas upp för beslut under årsmötet 2014. Om du har förslag på ändringar hör av dig till kansliet så sammanställer och vidarebefordrar vi det.
§ 1 Namn och ändamål
Föreningen, vars namn är ”Kristna synskadades förening Syskonbandet”, är en sammanslutning av på Kristus troende synskadade och andra som önskar stödja föreningens verksamhet. Dess syfte är:
	att stärka det andliga livet hos synskadade som bekänner sig som kristna,
	att förmedla evangeliet och det kristna budskapet och att hjälpa sökande till en medveten kristen tro,

att stödja föreningens medlemmar i deras livssituation.

Verksamheten har sin utgångspunkt i den gemensamma kristna tron som den uttrycks i Bibeln och den apostoliska trosbekännelsen.
§ 2 Medlemskap och medlemsavgifter
Medlemmar utgörs av:
A. Kristna synskadade, röstberättigade medlemmar
B. Stödjande medlemmar, som önskar stödja föreningen och främja dess syften.
C. Hedersmedlemmar.
Med synskadad enligt punkt A avses en person som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att utan hjälpmedel läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller på grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen.
Medlem kan den bli som fyllt 12 år.
Medlemskapet ska bekräftas skriftligen.
Medlem enligt A. och B. antas av styrelsen och erlägger en årlig avgift vars storlek fastställs av årsmötet.
Hedersmedlem antas av årsmötet och erlägger ingen årsavgift.
Årsavgiften ska erläggas senast den 1 mars.
§ 3 Utträde och uteslutning
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska få ett skriftligt meddelande om detta från styrelsen.
Medlem, som med uppsåt skadar föreningen och dess syften, kan varnas av styrelsen och om det är nödvändigt uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning ska meddelas skriftligt. Utesluten medlem har rätt att hos styrelsen begära förnyat inträde i föreningen.
§ 4 Arbetssätt
Föreningen vill arbeta för sina syften genom:
A:  Gemenskapsbefrämjande verksamhet för synskadade i alla åldrar
B:  Att verka för att kristen litteratur och information görs tillgänglig för synskadade
C:  Informations- och upplysningsverksamhet
D: Internationella kontakter och internationellt samarbete.
§ 5 Föreningens årsmöte
Föreningens årsmöte hålls någon gång under perioden 1 april - 15 juni och förläggs till plats som fastställs av styrelsen. Styrelsen ska senast sex veckor före årsmötet kalla till årsmötet antingen genom kungörelse i medlemstidningen eller genom skriftlig kallelse. Av kallelsen ska framgå tid och plats för årsmötet samt sista datum för medlemmar att inkomma med motioner. Dagordning och årsmöteshandlingar ska skickas ut till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Av dagordningen ska framgå vilka beslutsärenden som ska behandlas på årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden alltid förekomma:
A. Val av mötesordförande samt val av två personer att jämte mötets ordförande justera mötets protokoll.
B. Fastställande av röstlängd.
C. Föredragande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamheten under föregående kalenderår.
D. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhet under föregående kalenderår.
E. Val av styrelseledamöter och ersättare.
F. Val av ordförande för ett år.
G. Val av revisor(er) och ersättare.
H. Presentation och fastställande av verksamhetsplan för kommande två år.
I. Fastställande av årsavgift
J. Tillsättande av valberedningskommitté och rösträknare för kommande års styrelseval.
K. Övriga frågor
§ 6 Mötesförhandlingar och votering
Vid föreningens årsmöte leds förhandlingarna av föreningens ordförande eller den mötet utser. Vid behandling av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt vid fråga om ansvarsfrihet för styrelsen får styrelseledamot inte leda förhandlingarna.
Rätt att delta i föreningens beslut har:
A. Medlem enligt § 2A.
B. Medlem enligt § 2B som är styrelseledamot.
C. Hedersmedlem.
Stödjande medlem har yttranderätt.
Med undantag för vad som föreskrivs i §§ 9 och 16 i dessa stadgar ska omröstning ske öppet om inte sluten omröstning begärts av röstberättigad medlem.
Vid lika röstetal gäller den mening mötets ordförande biträder.
§ 7 Styrelseval
Styrelsevalet förbereds av en valberedningskommitté tillsatt av föregående års årsmöte. Kommittén ska bestå av minst tre ledamöter och en ersättare.
Valbar till styrelsen är endast medlem enligt § 2.
Till styrelsevalet kan den nomineras som har fyllt 18 år senast under det kalenderår årsmötet äger rum.
Medlem kan föreslå styrelsekandidater till valberedningen senast den 15 januari. Alla kandidater presenteras på ett likvärdigt sätt för medlemmarna.
I styrelsevalet, som ska ske med slutna sedlar, ska alla röstberättigade medlemmar ges tillfälle att delta. Se § 2 och § 7. Tryckt valsedel och redogörelse för röstningsförfarandet ska i god tid före årsmötet tillställas varje röstberättigad medlem, som före särskilt angivet datum ska sända in sin valsedel till rösträknarna. Uppstår lika röstetal vid poströstningen avgörs valet av årsmötet.
Röstberättigad medlem är den som äger rösträtt enligt § 2 samt erlagt årsavgift senast den 1 mars.
 § 8 Styrelsens konstitution
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, varav minst tre synskadade enligt § 2 A samt två ersättare. Styrelseledamöterna väljs för två år i sänder och ersättarna för ett år. Vartannat år väljs två och vartannat år tre ledamöter.
Inom styrelsen ska finnas följande funktionärer: Ordförande som ska vara synskadad, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt ekonomiansvarig. Föreningens årsmöte utser ordföranden. För övrigt konstituerar sig styrelsen själv.
Styrelsen utser ett arbetsutskott med syfte att bereda ärenden. Styrelsen kan även ge arbetsutskottet mandat att fatta beslut i brådskande ärenden.
§ 9 Styrelsens beslutsmässighet, sammanträden mm 
Styrelsen är beslutsmässig med minst fyra ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta arbetet fordrar det. Om minst tre styrelseledamöter eller revisor yrkar på sammanträde ska detta hållas inom en månad efter det att sådan begäran framställts skriftligen till styrelsen. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en därtill utsedd justeringsman.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen utser.
§ 11 Föreningens räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. Räkenskaperna för föregående år ska vara avslutade senast den 1 mars. Styrelsen avger en kortfattad verksamhetsberättelse för det gångna året.
§ 12 Revision 
Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Såväl revisor som ersättare väljs av årsmötet. De utses för kalenderår och får inte väljas för längre tid än två år i taget. Revisor har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och övriga handlingar. Revisionen ska vara verkställd före den 1 april varefter resultat- och balansräkningen ska finnas tillgänglig i god tid före styrelsevalet.
§ 13 Bemyndigande
Styrelsen får inte avyttra föreningens fasta egendom utan särskilt bemyndigande av föreningens årsmöte.
§ 14 Upplösning
För föreningens upplösning fordras beslut därom vid två på varandra följande årsmöten. Minst tre fjärdedelar av de vid vardera omröstningen avgivna rösterna ska biträda beslutet.
I omröstningen, som ska ske med slutna sedlar, ska alla röstberättigade medlemmar ges tillfälle att delta.
Tryckt röstsedel och utförlig redogörelse för frågan ska minst en månad före årsmötet tillställas varje röstberättigad medlem, som före särskilt angivet datum ska insända sin röstsedel till de av föregående årsmöte utsedda rösträknarna. Har föreningens upplösning beslutats ska dess egendom överlämnas till annan organisation att användas för kristna synskadade.
§ 15 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får ske endast efter beslut av två på varandra följande årsmöten. För beslutets giltighet fordras minst två tredjedels majoritet vid vardera röstningen.

