Stadgar

for
Det Lysande Sällskapet
Jönköping Par Bricole
§1
Jönköping Par Bricole är sedan 1879 en Loge (Logen) av SäIlskapet Par
Bricole (Sällskapet).

§2
I allmänna Statuter ftir Sätlskapet, antagna 1799 och senast reviderade 1998
(Statuterna), finns i §§ 1-25 föreskrifter om
- Sällskapets ändamåI, namn och ridderlige egenskaper,
- Sällskapets Höge Beskyddare och arbetsformer, samt
- Sallskapets högsta ledning genom Konseljer och Högste Styresmän.

§3
För Moderlogen och Dotterlogerna gemensamma bestämmelser i Statuterna
§§ 26-37 samt 83 och 85 gäller i tillämpliga delar för Logen i fråga om

- medlemskap och verksamhet,
- årsmöte,
- instruktioner,
- utmärkelser,
- val och befordringar,
- varning och uteslutning, samt
- Högtidsdag.
§4
Logens verksamhetsår är kalenderåret.

Verksamheten finansieras bl.a. genom årsavgifter och gradavgifter som
fastställs av Årsmötet.

§s
För medlemskap gäller - utöver kraven i Statuterna §§ 3, 4 och 36 * att
vederbörliga årsavgifter och gradavgifter betalas av medlemmen samt att
medlemmen inte allvarligt skadar Logens heder och anseende med något
uppsåtligt brott for vilket ansvar har ådömts genom dom som vunnit laga kraft.
En fråga om uteslutning av en medlem får inte avgöras frirrän medlemmen
beretts tillftille att inom viss angiven tid, minst 14 dagar, yttra sig i ärendet.
Beslut om uteslutning ska med angivande av orsaken delges medlemmen genom
rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Gäller det obetalda avgifter
ffir dock tillämpas ett förenklat forfarande där medlemmen skriftligen tillfrågas
om fortsatt medlemskap under villkor om betalning.

§6
Förhållandet mellan Moderlogen och Dotterlogerna regleras i Statuterna
54-57.

§§

Även §§ 53-66 om Dotterlogernas Råd - Stora Rådet och Styrande Rådet
och deras sammanträden m.m. gäller for Logen.

-

Följande avvikelser eller tillägg gäller dock:
1. Logens samtliga Riddare av Gyllene Korset ingår i Stora Rådet.
2. Stora Rådet sammanträder senast tre veckor fore Årsmötet.
3. Riddare av Svarta Korset väljs inte av Stora Rådet utan enligt § 10 nedan.

4. Styrande Rådet beslutar om förlängning av Styrandes ämbetsperiod enligt § 7.

§7
Bestämmelserna i Statuterna §§ 67-82 omDotterloges tre Styrande gäller for
Logen med foljande awikelser:
1. De tre Styrande benämns i Logen även Styrande Guvernementet.
2. Styrande väljs för en period om sex år med möjlighet till forlängning tre år
sänder, dock med beaktande av 75-ärssränsen i Statuterna § 76.

i

§8
En Drätselnämnd biträder de Styrande i Logens ekonomiska forvaltning i
enlighet med Statuterna § 74 och en särskild instruktion som utfiirdas av de
Styrande.
Drätselnämndens ledamöter utgörs av en ledamot från de Styrande, RiddareSkattmästaren samt högst fem andra ledamöter som väljs av Årsmötet på forslag
av de Styrande, växelvis i tvåårsperioder och ftir i allmänhet sex år med
möjlighet till forlängning två år i sänder. Ordförande utses av de Styrande och
vice ordförande av nämnden.

§e
För revision av Logens årsredovisning och räkenskaper samt de Styrandes och
Drätselnämndens ekonomiska förvaltning väljer Årsmötet två revisorer och en
suppleant för tiden till dess nästa möte hållits. Revisionsberättelse ska
framläggas senast två veckor flöre Årsmötet.

§10
Bestämmelserna i Statuterna §§ 86-101 om Riddaregrader och deras
ledamöter samt om Riddarekapitel gäller för Logen med följande avvikelser:
1. Riddare av Svarta Korset

väljs av Logens Riddare av Svarta Korset.
2.De Styrande fär hos de Högste Styresmännen begära medgivande att utöka för
Logen fastställt antal Riddare av Svarta Korset i den mån f.d. Styrande ingår
bland de aktiva Riddarna i denna grad. De Styrande bestämmer i vilken
utsträckning ett medgivande ska utnyttjas.
För val till
Styrande.

VI-X.

graderna finns särskilda instruktioner som utfiirdas av de

§11

i

Statuterna §§ 112-121 om Riddare-Officianter och
konstituerade Riddare-Officianter gäller för Logen med ftiljande awikelse:
Officiant forordnas för en period om tre år, med möjlighet till forlängning tre år.
I undantagsfall kan ytterligare forlängning komma i fråga. I förordnandet
beaktas 75-årsgränserna i Statuterna §§ 117 och 121.
Bestämmelserna

För Officianterna finns särskilda instruktioner som utftirdas av de Styrande.

§12
Bestämmelserna i Statuterna §§ 122-128 om Guvernörsgrader och deras
ledamöter gäller for Logen.

För val till Guvernörsgraderna finns särskilda instruktioner som utftirdas av de
Styrande.

§13

i

Statuterna §§ 129-136 om General-Ämbetsmän och
konstituerade General-Ämbetsmän gäller fcir Logen med följande awikelser:

Bestämmelserna

1. Styrande Mästaren är General-Ordförande.
2. AnnanÄmbetsman ftirordnas för en period om tre år, med mojlighet

forlängning tre år. I undantagsfall kan ytterligare förlängning komma
frirordnandet beaktas 75-årsgränserna i Statuterna § 136.

till

i fräga.I

För Åmbetsmännen finns särskilda instruktioner som utftirdas av de Styrande.

§14
Bestämmelserna
gäller for Logen.

i

Statuterna §§ I 37-142 om Arbetsgrader och deras ledamöter

För val till Arbetsgraderna finns särskilda instruktioner som utfiirdas av de
Styrande. För inträde i Logen finns dock en särskild Valkommittd som utgörs av
arbetsgradernas Ordforande, Ceremonimästare och Protonotarie samt en av de
Styrande.

§15
Bestämmelserna i Statuterna §§ 1a3-150 om Arbetsgradernas ordinarie, vice
och konstituerade Åmbetsmän gäller for Logen med ftiljande awikelse:
Ämbetsman f<irordnas flör en period om tre år, med möjlighet till förlängning tre
år. I undantagsfall kan ytterligare förlängning komma i fråga. I förordnandet
beaktas 75-årsgränserna i Statuterna § 150.

För Åmbetsmännen finns särskilda instruktioner som utfiirdas av de Styrande.

§16
Utöver konstituerade Riddare-Offi cianter och andra konstituerade ämbetsmän
for Riddaregraderna, Guvernörs graderna respektive Arbets graderna får de
Styrande även forordna konstituerade Ämbetsmän ftir vissa gemensamma
funktioner i Logen. Därvid gäller § 15 första stycket om ämbetsperioder och
andra stycket om instruktioner.

§17
De styrande beslutar om vilka Talang- och Förvaltningsgrupper som får verka
i Logen.
För Talang- och Förvaltningsgrupperna finns särskilda instruktioner som
utf;irdas av de Styrande efter ftlrslag ay respektive grupp.

§18
Särskilda ordensdräkter med insignier samt utdelade medaljer, förtjänsttecken
och andra utmärkelser får bäras endast vid Sällskapets eller Logens
Gradgivningar, Högtidsdagar eller andra gemensamma arrangemang där så
påbjudits.
Grad- och halsband samt andra insignier ska liksom Moderlogens officiella
utmärkelser återlämnas till Logen inom sex månader efter innehavarens dödsfall
eller utträde.

Dessa stadgar har godkänts av Stora Rådet i Logen den 3 mars 2012 och
fastställts av Högste Styresmännen i Sallskapet den 28 november 2012.

