
 
 
 
 
 
  

 

Tempel Byggare Orden 
 
 
 
 
 
 
 

LAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTAGEN I STOCKHOLM DEN 5 JUNI 2004 
 

REVIDERAD DEN 3 AUGUSTI 2013 I VISBY  
OCH DEN 28 JULI 2016 I SANDEFJORD 

  



Tempel Byggare Orden 
Allmän Lag 

2 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Allmän lag 
 
 Kapitel I Organisation 3 
 
 Kapitel II Stor Tempel 4 
 
 Kapitel III Tempel 11 
 
 Kapitel IV Förgård 19 
 
 Kapitel V Medlemskap 26 
 
 Kapitel VI Befordran och utmärkelser 31 
 
 Kapitel VII Förvaltning 32 
 
 Kapitel VIII Lagbrott, påföljd och klagan 36 
 
 Kapitel IX Nybildning av ordensavdelning 39 
  



Tempel Byggare Orden 
Allmän Lag 

3 

 
KAPITEL I 

 
ORGANISATION 

 
§ 1 

 
1. Stor Templet är Ordens högsta representativa församling. 
 
2. Tempel och Förgård är lokalavdelningar inom Tempel Byggare Orden. 
 

§ 2 
 
Förgård arbetar under ett bestämt Tempel. 
 

§ 3 
 
Ordens grader är tillsvidare fem till antalet och ges i; 
 

Förgård: Novisgraden  (NG) 
Tempel: Sanningens Grad (SG) 

Kärlekens Grad (KG) 
Renhetens Grad (RG) 
Trohetens Grad (TG) 
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KAPITEL II 

 
STOR TEMPEL 

 
§ 1 

 
Stor Templet är Ordens högsta beslutande församling för alla Tempel och Förgårdar 
inom dess verksamhetsområde. 
 
Stor Templet skall utöva sin verksamhet i överensstämmelse med de principer som 
anges i Ordens Grundlag. 
 

§ 2 
 
Stor Templet skall leda Ordens verksamhet och vaka över att alla ordensavdelningar 
inom Stor Templets verksamhetsområde följer Ordens lagar, seder, rituella och 
ceremoniella anordningar samt verka för Ordens konsolidering och utbredning. 
 

§ 3 
 
Stor Templet sammansätts av Stor Tempel Mästare Rådet och valda ombud, vilka ska 
inneha Ordens högsta grad. 
Varje Förgård har rätt till ett Ombud.  
Varje Tempel har rätt till ett ombud för varje underordnad Förgård plus ett Ombud om 
Förgård och Tempel på en verksamhetsort bildar en enhet. 
Tempel har yttersta ansvaret för att antalet egna ombud till Stor Templet uppfylls. 
Ombud till Stor Templet ska väljas på Tempels årsmöte i februari, det år ordinarie Stor 
Tempel möte äger rum. 
 

§ 4 
 
1. Stor Templet sammanträder till ordinarie Stor Tempel möte under juli eller augusti 

månad vart tredje år, räknat från år 2007. 
 
2. Stor Templet skall hålla extra möte, om Stor Tempel Mästare Rådet anser sådant 

möte vara av omständigheterna påkallat, eller om två tredjedelar av samtliga 
ordensavdelningar inom Stor Tempel området anhåller därom. 

 
§ 5 

 
1. Kallelse till ordinarie Stor Tempel möte skall tillsändas Ordens samtliga Tempel och 

Förgårdar på lämpligt sätt, senast sex månader före den tidpunkt då Stor Tempel 
möte skall hållas. 

 
2. Kallelse till extra förhandlingsmöte med Stor Templet skall utfärdas på samma sätt 

som i punkt 1, till Tempel och Förgårdar dock senast två månader före utsatt 
mötesdag. 
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§ 6 

 
1. Motioner att behandlas vid Stor Tempel möte kan endast framställas av Stor Tempel 

Mästare Rådet, Tempels Mästare Råd eller Förgård Styrelse. Motion från Förgård 
styrelse skall ingivas till överordnat Tempels Mästare Råd senast 1 februari det år 
Stor Tempel möte hålls. Mästare Rådet skall, med eget yttrande, vidarebefordra 
förslaget till Stor Tempel Mästare Rådet. 
Motion från Mästare Råd eller Förgård Styrelse skall vara Stor Tempel Mästare 
Rådet tillhanda senast den 1 mars det år Stor Tempel möte hålls. 

 
2. Stor Tempel Mästare Rådet skall avge yttrande över varje förslag som inkommit i 

föreskriven tid. 
 

§ 7 
 
1. Vid ordinarie Stor Tempel möte skall Stor Tempel Mästare Rådet lägga fram 

redogörelse för verksamheten inom Stor Tempel området under den gångna 
treårsperioden liksom av revisorerna avgivna revisionsberättelser för samma period. 

 
2. Stor Tempel Mästare Rådets redogörelse grundar sig på årsrapporter från samtliga 

ordensavdelningar inom Stor Templets verksamhetsområde. 
 
3. Stor Tempel Mästare Rådet bestämmer i vilken ordning ärenden skall föredras vid 

Stor Tempel möte. 
 
4. Vid extra Stor Tempel möte får bara ärende som föranlett mötets utlysande och som 

angetts i kallelsen behandlas. 
 

§ 8 
 
Vid Stor Tempel möte har medlemmar i Stor Templet förslags- och rösträtt. Övriga 
medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 
 

§ 9 
 
1. Stor Tempel möte ska, efter förslag från Stor Tempel Mästare Rådet, fastställa: 

 
a) de avgifter, per år och medlem, som skall utgå från Tempel och Förgårdar till Stor 

Templet; 
b) minimiavgift, för medlems inträde i Orden; 
c) minsta årsavgift och gradavgift, som medlem skall erlägga till Tempel och 

Förgård; 
 
2. Alla avgifter skall vara så avpassade, att tillräckliga medel erhålls för att Templens 

och Förgårdarnas verksamhet skall kunna bedrivas på ett i alla avseenden värdigt 
och framgångsrikt sätt. 
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§ 10 

 
1. Styrelsen för Stor Templet utgörs av Stor Tempel Mästare Rådet (STMR) och 

består av följande sju ämbetsinnehavare: 
 

SM Stor Mästare 
VSM Vice Stor Mästare 
SKR Stor Kansler 
SCM Stor Ceremoni Mästare 
SSKM Stor Skatt Mästare 
SKN Stor Kaplan 
SUM Stor Under Mästare 

 
2. Styrelsen har sitt säte där Stor Tempel Mästare Rådet bestämmer. 
 
3. För beslutsmässighet fordras att minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 

har Stor Mästaren utslagsröst. 
 
4. Stor Tempel Mästare Rådet får till sig adjungera ordensmedlem med yttrande- och 

förslagsrätt för behandling av viss fråga. 
 

§ 11 
 
1. Stor Tempel Mästare Råd väljs vid ordinarie Stor Tempel möte för en ämbetsperiod 

om tre år. 
 
2. Stor Tempel Mästare Rådets medlemmar väljs var för sig. Valbar till ämbete i Stor 

Tempel Mästare Rådet är varje ordensmedlem som innehar Ordens högsta grad. 
 
3. Val av Stor Tempel Mästare Råd skall beredas av en valnämnd, som tillsätts av Stor 

Tempel möte för nästkommande ämbetsperiod. Valnämnden skall bestå av tre 
ordinarie ledamöter och två ersättare. Både de ordinarie ledamöterna och ersättarna 
ska inneha Ordens högsta grad. 

 
§ 12 

 
Stor Tempel Mästare Rådet sammanträder minst två gånger årligen. Sammanträde skall 
även hållas om minst fyra medlemmar av Stor Tempel Mästare Rådet begär det. 
 

§ 13 
 
Det åligger Stor Tempel Mästare Rådet: 
 
att företräda Stor Templet under styrelseansvar och med iakttagande av Ordens lagar; 
 
att mellan Stor Tempel möten utöva Stor Templets myndighet; 
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att vaka över att Ordens grundprinciper, så som de anges i Grundlagen, samt dess 

rituella och ceremoniella system iakttas och vidmakthålls av samtliga 
ordensavdelningar inom Stor Templets verksamhetsområde; 

 
att arbeta för Ordens tillväxt och utveckling inom sitt verksamhetsområde genom 

bildande av nya Förgårdar och Tempel; 
 
att på Stor Templets vägnar vidta åtgärder mellan Stor Tempel möten, även sådana 

som ej är förutsedda i Ordens lagar, men som är påkallade av omständigheterna. 
Sådana åtgärder gäller interimistiskt till dess Stor Tempel möte samlats och tagit 
ställning till dem; 

 
att besluta om framställningar om bildande av nya Förgårdar och Tempel; 
 
att bestämma i alla förvaltningsfrågor, även ekonomiska, som föreligger inom Stor 

Templet. Då förvaltningsärenden enligt lag skall föredragas i Stor Templet, skall 
utlåtande från Stor Tempel Mästare Rådet vara bifogat; 

 
att om någon i Stor Tempel Mästare Rådet skulle avlida eller av annan orsak frånträda 

ämbetet, sammankalla Stor Templets valnämnd. 
Valnämndens förslag skall delges samtliga medlemmar i Stor Templet. 
Röstresultatet från ombuden skall sammanställas av revisorerna och beslutet 
konfirmeras i Stor Tempel Mästare Rådet; 

 
§ 14 

 
Det åligger Stor Mästaren: 
 
att som Ordens högsta företrädare inom Stor Templet företräda Orden; 
 
att föra ordet vid Stor Tempel Mästare Rådets sammanträden; 
 
att leda Orden inom Stor Tempel området; 
 
att omsorgsfullt vaka över att Stor Templets alla avdelningar utövar sin verksamhet i 

full överensstämmelse med Ordens lagar och ritualer och i den systerskapets och 
kärlekens anda, som är en nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt 
ordensarbete; 

 
att arbeta för Ordens utveckling på grundval av dess grundläggande principer; 
 
att om något Tempel/Förgård inte fyller Ordens krav i förutnämnda avseende och 

rättelse inte kan åstadkommas, i samråd med Stor Tempel Mästare Rådet vidta 
åtgärder för att skilja sådant Tempel/Förgård från gemenskap med Orden; 

 
att efter vederbörlig prövning utfärda fullmakt för medlem som valts till Mästare, 

sedan denna avlämnat mästareförbindelse; 
 
att påbjuda nytt val, om den valda Mästaren inte godkänns;  
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att i samråd med Stor Tempel Mästare Rådet återkalla fullmakten för Mästare som inte 

fullgör sina skyldigheter, och förordna om nytt val i Templet; 
 
att lägga fram ämbetsberättelse för Stor Templet för senast förflutna ämbetsperiod; 
 

§ 15 
 
Det åligger Vice Stor Mästaren: 
 
att leda Orden när Stor Mästaren är förhindrad, eller i övrigt på Stor Mästarens 

uppdrag; 
 
att föra ordet vid Stor Tempel Mästare Rådets sammanträden när Stor Mästaren är 

förhindrad; 
 
att interimistiskt överta Stor Mästare ämbetet om Stor Mästaren skulle avlida eller av 

annan orsak frånträda ämbetet, och därvid vidta åtgärder enligt § 21; 
 

§ 16 
 
Det åligger Stor Kanslern: 
 
att föra protokoll över Stor Templets och Stor Tempel Mästare Rådets förhandlingar; 
 
att sammanställa matrikel över Ordens medlemmar; 
 
att se till att alla Ordens Tempel/Förgårdar fullgör sin rapportskyldighet inom 

föreskriven tid; 
 
att lägga fram en verksamhetsberättelse för Stor Templet för senast förflutna 

ämbetsperiod på grundval av mottagna årsrapporter; 
 
att sända ut kungörelser och övriga meddelanden, som gällande lag föreskriver och 

som Stor Templet, Stor Tempel Mästare Rådet eller Stor Mästaren bestämmer; 
 
att ta tillvara och väl förvara alla handlingar som tillhör Stor Templets och Stor 

Tempel Mästare Rådets verksamhet; 
 

§ 17 
 
Det åligger Stor Ceremoni Mästaren: 
 
att fullgöra de ceremoniella uppgifter, som följa med ämbetet; 
 
att ansvara för att all erforderlig materiel vid Stor Tempel möte är tillgänglig; 
 
att vägleda Tempel/Förgårdar av Orden i ceremoniellt och rituellt arbete och ansvara 

för Stor Templets utbildningsverksamhet i detta avseende; 
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att i övrigt fullgöra de uppdrag, som Stor Tempel Mästare Rådet och Stor Mästaren 

bestämmer; 
 

§ 18 
 
Det åligger Stor Skatt Mästaren: 
 
att sköta Stor Templets ekonomiska förvaltning enligt de direktiv Stor Tempel Mästare 

Rådet ger; 
 
att vägleda Tempel/Förgårdar av Orden i fråga om ekonomi, planering och 

redovisning, samt ansvara för Stor Templets utbildningsverksamhet i detta 
avseende; 

 
att årligen avge ekonomisk redogörelse till Stor Tempel Mästare Rådet och Stor 

Templets revisorer; 
 
att lägga fram ämbetsberättelse vid Stor Tempel möte för senast förflutna treårsperiod; 
 
att lägga fram av Stor Tempel Mästare Rådet godkänd treårsbudget för Stor Tempel 

mötet; 
 

§ 19 
 
Det åligger Stor Kaplanen: 
 
att fullgöra de ceremoniella uppgifter som följer med ämbetet; 
 
att ansvara för att Tempel och Förgårdar får tillgång till erforderligt material för 

styrelsen och ge råd i ordenskunskap och Ordens inre arbete; 
 
att vägleda Tempel och Förgårdar i deras arbete för att utveckla medlemmarnas 

kunskap om Orden och dess inre arbete; 
 
att i övrigt fullgöra de uppdrag som Stor Tempel Mästare Rådet och Stor Mästaren 

bestämmer; 
 

§ 20 
 
Det åligger Stor Under Mästaren: 
 
att leda Orden när Stor Mästaren och Vice Stor Mästaren är förhindrade; 
 
att föra ordet vid Stor Tempel Mästare Rådets sammanträden när Stor Mästaren och 

Vice Stor Mästaren är förhindrade; 
 
att interimistiskt överta Stor Mästare ämbetet enligt § 21, om Stor Mästaren och Vice 

Stor Mästaren skulle avlida eller av annan orsak frånträda ämbetet; 
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att ha ansvar för medlemsrekryteringsfrågor för Tempel/Förgårdar; 
 

§ 21 
 
1. Nyvald ämbetsinnehavare inträder i sitt ämbete efter att Stor Tempel möte är avslutat 

och hon blivit installerad enligt Ordens ritualer. 
 
2. Om vakans uppstår under ämbetsperioden, genom dödsfall eller på annat sätt, får 

Stor Tempel Mästare Rådet utse ny ämbetsinnehavare till dess nytt val i laga ordning 
kan ske, då den nyvalda omedelbart skall tillträda sitt ämbete. Gäller vakansen Stor 
Mästarens ämbete, skall Vice Stor Mästaren interimistiskt överta ämbetet samt 
omedelbart sammankalla Stor Tempel Mästare Rådet för beslut enligt första 
meningen. 

 
---===ooo000ooo===--- 
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KAPITEL III 

 
TEMPEL 

 
§ 1 

 
1. Templen utgör den grund varpå hela Orden vilar. 
 
2. Tempel skall i allt följa Ordens lagar, seder och bruk samt följa Stor Templets 

anvisningar och beslut. 
 
3. Tempel skall, i enlighet med Ordens lagar och ritualer, i Orden inviga lämpliga och 

intresserade kvinnor samt ombesörja deras befordran till högre grader. 
 

§ 2 
 
Tempels sammanträdeslokal skall, för att få användas för ordensarbete, vara besiktigad, 
förordad och godkänd av Stor Tempel Mästare Rådet eller den som Stor Tempel 
Mästare Rådet har förordat. 
 

§ 3 
 
1. Tempel skall årligen hålla minst nio ordinarie sammanträden. 
 
2. Extra sammanträden kan utlysas av Tempels Mästare Råd vid behov, samt då en 

tiondel, dock minst nio, av Templets medlemmar så begär. 
 
3. Gemensamma gradmöten får tillgodoräknas varje samverkande Tempel. 
 

§ 4 
 
1. Kallelse till sammanträde, utom de i paragraf 3, punkt 2 och 3 nämnda, skall ske 

enligt något av följande alternativ eller genom en kombination av dessa. 
 

a. Att under december månad avge/lämna ett mötesschema, avseende kommande 
kalenderår, innehållande uppgift om dag, tid och plats för samtliga sammanträden 
under året, med angivande av den grad i vilken sammanträdet hålls. 

b. Skriftlig kallelse till varje medlem senast sex dagar före sammanträdet. 
 
2. Kallelse till sammanträde för behandling av ärende som avser ändring av avgifter, 

särskild uttaxering, köp eller försäljning av fast egendom eller ändring av Tempels 
enskilda stadgar, skall med angivande av ärendet utgå till medlemmarna minst sex 
dagar före sammanträdet. 

 
§ 5 

 
1. Rösträtt, med en röst, tillkommer varje medlem av Tempel som är närvarande vid 

sammanträdet. 
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2. Tempel är beslutsmässigt, då under behörig ledning minst en tiondedel av 

medlemmarna, är närvarande. 
 

§ 6 
 
1. Mästaren bestämmer ordningen vid Tempels sammanträde och avgör vilka ärenden 

som skall behandlas. 
 
2. Vid ordinarie möte i Sanningens Grad, hållet under februari månad varje år, skall 

följande ärenden behandlas: 
 

a) Årsrapport. 
b) Förvaltningsberättelse. 
c) Revisionsberättelse. 

 
§ 7 

 
1. Protokoll skall föras vid varje sammanträde, i särskild bok för varje grad. Det skall 

uppta namnen på tjänstgörande samt namnen på besökande Systrar. Uppgift skall 
även anges om antalet deltagande egna medlemmar. 

 
2. Protokollet skall uppläsas vid påföljande möte i den grad mötet hållits och 

godkännas av Templet och därefter stadfästas av Mästaren, vilket skall bestyrkas 
genom Mästarens underskrift av protokollet. 

 
§ 8 

 
1. Vid varje sammanträde skall i förhuset finnas en liggare, i vilken Templens egna 

medlemmar samt besökande Systrar från annat Tempel, skriver sina namn. 
 
2. I liggaren skall, som rubrik för varje sammanträde, angivas den grad vari det hålls, 

datum och namn på recipienderna, samt gästande Systrars Tempeltillhörighet. 
 

§ 9 
 
1. Tempel fastställer, på förslag av Mästare Rådet, de avgifter som skall gälla i 

Templet: inträdesavgift, årsavgift och gradavgifter. De skall vara så avvägda, att ett i 
alla avseenden värdigt och framgångsrikt ordensarbete kan bedrivas. 

 
2. Särskild inträdesavgift för medlem som inträder i Tempel på grund av 

överflyttningsbrev, får ej uttagas. 
 
3. Tempels Mästare Råd kan, efter individuell behovsprövning, besluta om avskrivning 

av förfallna årsavgifter för viss tid eller fortlöpande nedsättning av årsavgift. 
 
4. Nedsättning av eller befrielse från avgifter skall endast förekomma i individuella 

fall. 
 
5. Gradavgift tillfaller helt det gradgivande Templet.  
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6. Tempel äger rätt att besluta om extra uttaxering utöver de ordinarie avgifterna. För 

sådant beslut fordras att minst två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet. 
 
7. Frivilligt bidrag, Systergåva, skall vid varje sammanträde upptas och tillfalla 

Templet. 
 

§ 10 
 
1. Tempels räkenskaper skall föras med god ordning och som god redovisningssed 

föreskriver. 
 
2. Sammanställning av inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder skall årligen 

uppställas och intagas i förvaltningsberättelsen. 
 

§ 11 
 
1. Medlemsbokföring skall ske på samma sätt inom alla Tempel. 
 
2. Befordringsregister för varje medlem skall föras i varje Tempel. 
 
3. Särskilt register skall föras över passiva medlemmar. 
 

§ 12 
 
Tempel kan inrätta understöds- och stipendiefond, som kan tillföras medel enligt 
följande: 
 

a. av Templet beslutade anslag. 
b. frivilliga bidrag och gåvor. 

 
§ 13 

 
Ordens lag skall vid varje sammanträde finnas tillgänglig för medlemmarna. 
 

§ 14 
 
Tempel skall anta sigill (vapen) med Ordens emblem och en, för orten eller Templets 
namn, lämplig symbol. 
 

§ 15 
 
1. Styrelsen för Tempel kallas Mästare Råd (MR) och består av följande sju ämbeten: 
 
 M Mästare 
 VM Vice Mästare 
 S Sekreterare 
 CM Ceremoni Mästare 
 SKM Skatt Mästare 
 K Kaplan 
 UM Under Mästare 
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2. Styrelsen har sitt säte på Templets verksamhetsort. 
 
3 För beslutsmässighet i Mästare Råd fodras, att minst fem av ledamöterna är 

närvarande. Vid lika röstetal, gäller den mening som Mästaren eller dennes 
företrädare har. 

 
4. Tempel kan genom Mästare Råd inbjuda förutvarande Mästare att, såsom rådgivande 

hedersledamot utan rösträtt, deltaga i Mästare Råds sammanträden. 
 

§ 16 
 
1. Ledamöter till Mästare Råd för kommande år väljs, senast den 31 oktober varje år, 

på sammanträde i Sanningens grad. 
 
2. Valbar till ledamot av Mästare Råd är varje aktiv medlem av Tempel, som innehar 

lägst den grad som är Templets högsta arbetsgrad. 
 
3. Mästare Råds medlemmar väljs var för sig. 
 
4. Mästare Råd skall till årsmötet framlägga förslag till valnämnd för kommande 

verksamhetsår. Valnämnd skall bestå av tre Systrar som innehar minst Sanningens 
grad. Valnämnd skall till Mästare Råd inkomma med sitt förslag senast tre veckor 
före valet. Förslaget, jämte Mästare Råds yttrande, skall föredras i Templet, innan 
valförrättningen äger rum. 

 
5. Valnämnd skall, samtidigt med förslaget till Mästare Råd, avgiva förslag till 

revisorer jämte ersättare för revision av nästkommande års räkenskaper, vilka skall 
väljas på samma möte som Mästare Råd. 

 
6. Efter att val av Mästare Råd i Tempel ägt rum, skall före sammanträdets avslutande, 

protokoll över valet upprättas och justeras genom att samtliga i valet deltagande 
Systrar underteckna detsamma. Protokollet upprättas enligt fastställt formulär och 
skall redovisas vid första sammanträdet i Sanningens Grad efter valet och 
protokollföras. 

 
§ 17 

 
1. Valnämnd skall också lämna förslag på övriga tjänsteinnehavare som skall väljas. 
 
2. Tempel äger också rätt att utse specialtjänster som Arkivarie, Bibliotekarie, 

Lokalföreståndare, Materielförvaltare, Materielintendent, Belysningsmästare, 
Ljudmästare, Klubbmästare, Providör, etc., för vilka instruktion utfärdas av Mästare 
Råd. 

 
3. Medlem kan inneha tjänster i flera tjänsteuppsättningar.  



Tempel Byggare Orden 
Allmän Lag 

15 

 
§ 18 

 
Föreslagen ämbetsinnehavare eller tjänsteinnehavare, skall vara närvarande vid valet 
eller ha förklarat sig villig att mottaga uppdraget. 
 

§ 19 
 
1. Mästare Råd sammanträder när Mästaren så anmodar, dock minst fyra gånger per år. 
 
2. Mästare Råd skall sammanträda, om minst fyra medlemmar av Mästare Rådet 

föreslår detta. 
 

§ 20 
 
Det åligger Mästare Rådet: 
 
att under Mästarens ledning, under styrelseansvar, vaka över att Templets arbete 

utföres i enlighet med Ordens lag; 
 
att bestämma i alla förvaltningsfrågor, även ekonomiska. Då förvaltningsärende enligt 

lag skall föredragas i Tempel, skall utlåtande från Mästare Rådet vara bifogat; 
 
att utöver vad lagar, handledningar och ritualer föreskriva, giva den ytterligare 

instruktion för de olika ämbets- och tjänsteinnehavare, som kan vara erforderlig; 
 
att följa upp passiva medlemmar och försöka återföra dessa till aktivt medlemskap; 
 
att om någon i Mästare Rådet skulle avlida eller av annan orsak frånträda ämbetet 

under ämbetsperioden, sammankalla valnämnden. Valnämndens förslag skall 
delges Mästare Rådet; 

 
§ 21 

 
Mästaren är Templets ledande kraft och främsta ämbetsinnehavare. 
 
Det åligger Mästaren: 
 
att i alla ceremoniella och rituella angelägenheter vara bestämmande i Tempel; 
 
att vaka över att Ordens lagar och regler följs; 
 
att ansvara för Ordens ritualer, instruktioner och andra akter; 
 
att installera nya ämbetsinnehavare och tjänsteinnehavare; 
 
att utfärda fullmakt för Förgård Styrelse i underlydande Förgård; 
 
att en gång årligen, personligen eller genom ombud, inspektera underlydande Förgård; 
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att verkställa visitation av underlydande Förgårdar i enlighet med givna föreskrifter 

enligt § 8 under Kapitel VII; 
 
att utse kommittéer och tillfälliga tjänsteinnehavare; 
 
att föra ordet vid Templets och Mästare Rådets sammanträden; 
 

§ 22 
 
Det åligger Vice Mästaren: 
 
att tjänstgöra i stället för Mästaren, då denna är förhindrad att deltaga i sammanträde; 
 
att även om Mästaren är närvarande, på särskild önskan av denna, leda 

förhandlingarna eller del av dem; 
 
att om Mästaren skulle avlida eller av annan orsak frånträda ämbetet, interimistiskt 

övertaga Mästarens befattning, intill dess nytt val av Mästare i vederbörlig ordning 
kan äga rum; 

 
§ 23 

 
Det åligger Sekreteraren: 
 
att föra Templets och Mästare Rådets protokoll; 
 
att kalla därtill utsedda till reception; 
 
att föra matrikel över medlemmar och anteckningar om medlemmars kallelse till 

befordran; 
 
att för Mästare Rådet anmäla de medlemmar, som kunna föreslås till befordran; 
 
att i samarbete med Mästaren, utarbeta förslag till mötesschema för kommande år att 

framläggas för Mästare Rådet; 
 
att i samarbete med Mästaren och Skatt Mästaren, upprätta årsrapport samt tillse att 

underlydande Förgård/Förgårdar avgiver årsrapport; 
 
att vid Systers överflyttning till annat Tempel, översända de handlingar som följer 

medlemskapet; 
 
att vid Systers avflyttning till annan ort, underrätta närliggande Tempels Mästare 

därom; 
 
att till sammanträde, kalla Systrar på platsen som tillhör annat Tempel; 
 
att ansvara för Templets liggare; 
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att samla akter av olika slag för Templets arkiv; 
 
att till Templets Arkivarie, överlämna de handlingar som skall arkiveras i Templet; 
 
att om särskild Arkivarie ej är utsedd, ansvara för vården av Templets arkiv; 
 

§ 24 
 
Det åligger Ceremoni Mästaren: 
 
att ha vård om materielen som tillhör tempelarbetet, och tillse att den befinner sig i 

fullgott skick; 
 
att tillse, att allt som erfordras för ett ordensmöte, finns på sin plats vid mötets början; 
 
att tillse, att erforderliga officianter finnas för varje möte och vaka över att förhinder i 

god tid anmälas; 
 
att i samråd med Mästaren, inkalla erforderliga tjänstgörande; 
 
att vid medlems avgång ur Orden tillse, att de dekorationer och dylikt som 

medlemmen disponerat, återlämnas till Tempel; 
 
att ha ansvar över av Tempel utsedda Materielförvaltare och/eller Intendenter; 
 

§ 25 
 
Det åligger Skatt Mästaren: 
 
att ha vård om Templets ekonomi; 
 
att däröver föra noggranna räkenskaper; 
 
att medverka vid upprättandet av årsrapport; 
 
att förvara Templets penningmedel och värdehandlingar på sätt som Mästare Rådet 

bestämmer; 
 
att verkställa utbetalningar i enlighet med vad i Kapitel VII, § 6, moment 3, stadgas; 
 
att ansvara för uppbörd och däröver föra räkenskap; 
 
att omsorgsfullt tillse att alla medlemsavgifter inkommer i rätt tid; 
 

§ 26 
 
Det åligger Kaplanen: 
 
att fullgöra de ceremoniella uppgifter, som följa ämbetet;  
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att i övrigt fullgöra de uppdrag, som Mästare Rådet och Mästaren bestämma; 
 
att ansvara för, att Templet sörjer för en god medlemsvård; 
 

§ 27 
 
Det åligger Under Mästaren: 
 
att tjänstgöra i stället för Mästaren, då Mästaren och Vice Mästaren är förhindrade att 

deltaga i sammanträdet; 
 
att om Mästaren och Vice Mästaren skulle avlida eller av annan orsak frånträder 

ämbetet, interimistiskt övertaga Mästare befattningen, intill dess nytt val av 
Mästare i vederbörlig ordning kan äga rum; 

 
§ 28 

 
Templets tjänsteinnehavare skall uppfylla de uppgifter, som ritual och benämning 
angiva, och i övrigt fullgöra de uppdrag som Mästare Rådet och Mästaren bestämmer. 
 

§ 29 
 
Ämbetsinnehavare och tjänsteinnehavare, som är förhindrad att infinna sig till utsatt 
sammanträde, skall i god tid underrätta sin ställföreträdare om sådan finnes, samt 
Mästaren eller Ceremoni Mästaren. 
 

§30 
 
Tempel äger, efter förslag av Mästare Råd, besluta att förvärva, förvalta och försälja för 
Ordens verksamhet avsedd fast egendom. Sådant beslut skall, för att äga giltighet, alltid 
godkännas av Stor Tempel Mästare Rådet. 
 

§ 31 
 
1. Förslag om Tempels nedläggande kan ej upptagas till behandling i Tempel utan att 

Mästare Rådet däröver avgivit yttrande. Beslut om Tempels nedläggande skall, för 
att äga giltighet, alltid godkännas av Stor Tempel Mästare Rådet. 

 
2. Vid nedläggande av Tempels verksamhet skall, sedan alla skulder gäldats, dess 

återstående tillgångar tillfalla Stor Templet. 
 
3. Tempels tillgångar få under inga omständigheter fördelas på medlemmarna eller 

överlåtas på annan organisation eller person. 
 

---===ooo000ooo===--- 
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KAPITEL IV 

 
FÖRGÅRD 

 
§ 1 

 
1. Förgård är en sammanslutning av Systrar för samfälld verksamhet i Ordens anda, till 

gagn för dem själva och det Tempel de tillhör. 
 
2. Förgård skall verka för att Orden tillförs nya medlemmar och därigenom skapa 

förutsättningar för bildande av Tempel. 
 
3. Förgård föreslår person till medlemskap i Orden. 
 
4. Förgård skall följa Ordens lagar, seder och bruk samt överordnad Mästares påbud. 
 
5. Förgård, som inte uppfyller för dess verksamhet gällande fordringar, kan av den 

ordensmyndighet som utfärdat tillståndsbevis, fråntagas detsamma. 
 

§ 2 
 
Förgårds sammanträdeslokal skall, för att få användas för ordensarbete, vara besiktigad, 
förordad och godkänd av Mästare Rådet i överordnat Tempel. 
 

§ 3 
 
1. Förgård skall årligen hålla minst fyra ordinarie sammanträden och där det finns 

Tempel med flera anslutna Förgårdar, bör minst ett gemensamt möte/utflykt hållas 
under året. 

 
2. Mästaren i överordnat Tempel skall i god tid underrättas om tid för Förgårdens 

sammanträde. 
 

§ 4 
 
1. Kallelse till sammanträde, skall ske enligt något av följande alternativ eller genom en 

kombination av dessa. 
a) Genom mötesschema, utsänt till varje medlem. 
b) Genom meddelande till varje medlem personligen, så att medlem minst sex 

dagar före sammanträdet får kännedom om detta. 
 
2. Kallelse till extra sammanträde sker på sätt så som anges under paragraf 4, punkt 1b, 

om det ej utgör fortsättning av sådant sammanträde. 
 
3. Förgård bör, vid slutet av varje kalenderår, genom Förgårdens Styrelse upprätta ett 

mötesschema gällande kommande kalenderår. 
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§ 5 

 
1. Rösträtt, med en röst, tillkommer envar av Förgårdens medlemmar, som betalt 

stadgade förfallna avgifter till Förgården. 
 
2. Förgården är beslutsmässig, då under behörig ledning minst en fjärdedel av 

Förgårdens medlemmar är närvarande vid sammanträdet. 
 

§ 6 
 
1. Presiderande Syster bestämmer ordningen vid Förgårdens sammanträde och avgör 

tillika, vilka ärenden som skall behandlas. 
 
2. Vid ordinarie sammanträde under februari månad varje år skall följande ärenden 

handläggas: 
 

a) Årsrapport till överordnat Tempel för föregående års verksamhet. 
b) Förvaltningsberättelse. 
c) Revisionsberättelse. 

 
§ 7 

 
1. Protokoll skall föras vid varje sammanträde. I protokollet skall namnen på de 

tjänstgörande Systrarna, besökande Systrar samt deltagande egna medlemmar 
antecknas. 

 
2. Protokollet skall uppläsas vid påföljande möte och därvid godkännas av Förgården, 

vilket genom påskrift av Presiderande Syster skall bestyrkas. 
 

§ 8 
 
1. Vid varje sammanträde skall en liggare finnas tillgänglig, där de egna medlemmarna 

skall anteckna sin närvaro och besökande Systrar skall anteckna sitt namn och 
förgårdstillhörighet. 

 
2. I liggaren skall, som rubrik för varje sammanträde, antecknas datum för 

sammanträdet och namnen på recipienderna. 
 

§ 9 
 
1. Förgård fastställer, på förslag av Förgård Styrelse, inträdesavgift och årsavgift, vilka 

helt skall tillfalla Förgården. Avgift skall betalas inom den tid som Förgård Styrelsen 
bestämt. Årsavgiften skall vara så avvägd, att ett i alla avseenden värdigt och 
framgångsrikt förgårdsarbete kan bedrivas. 

 
2. Frivilliga bidrag, Systergåva, skall vid varje sammanträde upptas och tillfalla 

Förgården. 
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3. Varje Förgårds medlem, som även är medlem i Tempel, har att utom årsavgift till 

Förgården även betala årsavgift till det Tempel, där hon är medlem. Om någon 
medlem av Förgården inte kan eller inte vill erlägga den bestämda årsavgiften till sitt 
Tempel, skall detta genast meddelas till Templet jämte de skäl som anförts. 

 
4. Förgård äger besluta om extra uttaxering utöver den ordinarie årsavgiften till 

Förgården. För sådant beslut fordras att minst två tredjedelar av de närvarande är 
överens om beslutet. 

 
§ 10 

 
1. Förgårdens räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed. 
 
2. Sammanställning över inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder, skall 

årligen redovisas och införas i årsrapporten. 
 
3. Års- och revisionsberättelser skall tillställas det överordnade Templet. 
 

§ 11 
 
Medlemsbokföring skall ske inom alla Förgårdar. 
 

§ 12 
 
Förgård kan inrätta understöds- och stipendiefond, som kan tillföras medel enligt 
följande: 
 

a) av Förgården beslutade anslag. 
b) frivilliga bidrag och gåvor. 

 
§ 13 

 
Ordens lag skall vid varje ordinarie Förgårds sammanträde finnas tillgänglig för 
medlemmarna. 
 

§ 14 
 
1. Styrelsen för Förgård kallas Förgård styrelse (FGST) och består av följande fem 

ledamöter: 
 
 PS Presiderande Syster 
 FV Förste Väktare 
 FS Förgårds Sekreterare 
 KFV Kassaförvaltare 
 AV Andre Väktare 
 
2. Styrelsen har sitt säte på Förgårdens verksamhetsort. 
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3. För beslutsmässighet i Förgård Styrelse fordras, att minst tre av ledamöterna äro 

närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som Presiderande Syster eller dennes 
företrädare har. 

 
4. Förgård kan, genom Förgård Styrelsen, inbjuda förutvarande Presiderande Syster att 

som rådgivande hedersledamot utan rösträtt, deltaga i Förgård Styrelsens 
sammanträden. 

 
§ 15 

 
1. Förgård Styrelse för kommande år väljs senast den 31 oktober varje år. 
 
2. Valbar till Presiderande Syster eller till revisor i Förgården är varje i Orden invigd 

medlem som innehar Novisgraden (NG). Valbar till annan ledamot av Förgård 
Styrelse är varje medlem av Förgården. 

3. Valnämnd, bestående av tre valberättigade Systrar, skall senast under maj månad 
varje år av Förgård Styrelse tillsättas för uppgörande av förslag till Förgård Styrelse 
för nästkommande arbetsår. Valnämnden skall till Förgård Styrelsen och Mästaren i 
överordnat Tempel komma med sitt förslag, senast tre veckor före valet. Förslaget, 
jämte Förgård Styrelsens yttrande och Mästarens i överordnat Tempel godkännande, 
skall föredras i Förgård, innan valförrättningen äger rum. 

 
4. Valnämnden skall, samtidigt med förslaget till Förgård Styrelsen, ge förslag till 

revisorer samt ersättare för revision av nästkommande års räkenskaper, vilka väljs på 
samma sätt som Förgård Styrelsen. 

 
5. Protokoll över valförrättningen skall upprättas enligt fastställt formulär och skall 

snarast tillställas Mästaren i överordnat Tempel. 
 
6. Presiderande Syster och övriga styrelseledamöter erhålla fullmakt från Mästaren i 

överordnat Tempel, när denna godkänt valförrättningen. 
 

§ 16 
 
Förgård äger rätt att, efter förslag av Förgård Styrelsen, utse specialtjänsteinnehavare, 
för vilka instruktion skall utfärdas av Förgårdens Styrelse. 
 

§ 17 
 
Till Styrelseledamot eller innehavare av specialtjänst föreslagen medlem skall vara 
närvarande vid valet eller förklarat sig villig att mottaga uppdraget. 
 

§ 18 
 
1. Förgård Styrelsen sammanträder när Presiderande Syster sammankallar, dock minst 

tre gånger årligen. 
 
2. Förgård Styrelse skall sammanträda, om minst tre medlemmar av Förgård Styrelsen 

gör framställning därom.  
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§ 19 

 
Det åligger Förgård Styrelsen: 
 
att under Presiderande Systers ledning, vaka över att Förgårdens arbete utförs i 

överensstämmelse med Ordens lag; 
 
att tillse, att ett förtroendefullt och nära samarbete äger rum med det Tempel, under 

vilket Förgården lyder; 
 
att till överordnat Tempel anmäla antagna Noviser, samt när de är berättigade och har 

förklarat sig villiga att recipiera i Templet; 
 

§ 20 
 
Presiderande Syster är Förgårdens ledande kraft och är för handhavande av sin uppgift i 
första hand ansvarig inför överordnat Tempels Mästare. 
 
Det åligger Presiderande Systern: 
 
att i egenskap av Mästarens representant i Förgården, fullgöra alla de uppdrag, som 

getts till henne; 
 
att i alla ceremoniella och rituella angelägenheter vara bestämmande i Förgården; 
 
att vaka över att Ordens lagar och regler följs och efterlevs; 
 
att ansvara för att Förgårdens verksamhet bedrivs i rätt anda; 
 
att ansvara för de exemplar av ritualer, lag och andra akter, som tillhör Förgårds 

arbetet; 
 
att vaka över att årsrapporter i vederbörlig ordning och i rätt tid översänds till 

överordnat Tempel; 
 
att tillse, att rapport om styrelseval blir utskriven och avsänd på föreskrivet sätt; 
 
att tillse, att alla handlingar, protokoll, räkenskapsböcker och andra akter finnas 

tillgängliga vid Mästarens visitation av Förgården; 
 
att föra ordet vid Förgårdens och Förgård Styrelsens sammanträden; 
 

§ 21 
 
Det åligger Förste Väktaren: 
 
att ha tillsyn över möteslokalen och ansvar för arbetsmaterielen och tillse att den 

förvaras på betryggande sätt; 
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att ansvara för att möteslokalen är i föreskrivet skick, före utlyst sammanträde; 
 
att vid förhinder för Presiderande Syster, presidera vid Förgården och Förgårds 

Styrelsens sammanträden; 
 
att om Presiderande Syster skulle avlida eller av annan orsak avgå från sin tjänst, 

interimistiskt övertaga Presiderande Systers befattning och därom omedelbart till 
överordnat Tempels Mästare sända underrättelse. Mästaren utser tillförordnad 
Presiderande Syster, intill dess nytt val av Presiderande Syster i vederbörlig 
ordning kan äga rum; 

 
§ 22 

 
Det åligger Förgård Sekreteraren: 
 
att föra Förgårdens och Förgårdens Styrelses protokoll; 
 
att kalla därtill utsedda till reception; 
 
att föra matrikel över medlemmarna, invigda Systrar för sig och noviser för sig; 
 
att i samarbete med Presiderande Syster, utarbeta förslag till mötesschema för följande 

år att framläggas för Förgård Styrelsen; 
 
att i samarbete med Presiderande Syster och Kassaförvaltaren, upprätta årsrapport 

samt i föreskriven tid och i föreskrivet antal exemplar insända densamma till 
överordnat Tempel; 

 
att vid systers avflyttning till annan ort, underrätta där eller i närheten verksam 

ordensavdelning; 
 
att till sammanträde med Förgården kalla Systrar på platsen och Systrar i närliggande 

Tempel/Förgårdar; 
 
att ansvara för Förgårdens liggare; 
 
att samla akter av olika slag för Förgårdens arkiv. 
 

§ 23 
 
Det åligger Kassaförvaltaren: 
 
att ha vård om Förgårdens ekonomi; 
 
att däröver föra noggranna räkenskaper enligt god redovisningssed; 
 
att medverka vid upprättandet av årsrapport; 
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att förvara Förgårdens penningmedel och värdehandlingar på sätt som Förgårdens 

Styrelse bestämmer; 
 
att verkställa utbetalningar i enlighet med vad i Kapitel VII, § 6, moment 3 stadgas; 
 

§ 24 
 
Det åligger Andre Väktaren: 
 
att vaka över att Förgårdens arbete kan bedrivas ostört i den använda lokalen; 
 
att bevaka dörren till ordenslokalen; 
 

§ 25 
 
Styrelseledamot, som är förhindrad att infinna sig till utsatt sammanträde, skall i god tid 
underrätta Presiderande Syster och Förste Väktare. 
 

§ 26 
 
Novis äger rätt att deltaga i de års- och högtidsfester i Tempel, som är öppna för 
kvinnor med anförvanter. 
 

§ 27 
 
1. Förslag om Förgårds nedläggande kan inte upptagas till behandling i Förgården utan 

att Förgård Styrelsen däröver avgivit yttrande, om det inte har bestämts av 
överordnat Tempel. 

 
1. Förslag om nedläggande, av under Tempel lydande Förgårds verksamhet, skall jämte 

Förgård Styrelsens yttrande överlämnas till överordnat Tempels Mästare Råd som 
avgör ärendet. 

 
2. Vid nedläggande av Förgårds verksamhet skall, sedan alla skulder gäldats, dess 

återstående tillgångar tillfalla överordnat Tempel. 
 
3. Förgårds tillgångar får under inga omständligheter fördelas på medlemmarna eller 

överlåtas på annan organisation eller person. 
 

---===ooo000ooo===---  
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KAPITEL V 

 
MEDLEMSKAP 

 
§ 1 

 
Till medlem i Förgård kan lämpliga och intresserade kvinnor över 18 år föreslås. 
 
Endast kvinnor över 19 års ålder, och som anses kunna fylla de krav som angivas i 
Grundlagen, kan föreslås till inträde i Tempel. 
 
Efter en tids medlemskap, med visat intresse och aktivt deltagande i Förgård, kan Syster 
föreslås till inträde i Tempel. 
 

§ 2 
 
1. Förslag, som i §1, andra stycket, avses, lämnas först muntligt sedan skriftligt till 

Presiderande Syster, varpå Mästare Rådet avgör om tillåtelse skall lämnas att i 
Templet nämna den föreslagna. 

 
2. Sedan den föreslagna nämnts i Templet, skall dess Systrar, om anledning finns, inom 

fem dagar inkomma till Presiderande Syster med erinringar i saken. Beroende på 
dessa, bestämmer Presiderande Syster huruvida medlemsrekommendation får 
utställas eller inte. 

 
3. Inom Förgård lämnas förslag, som i § 1, första stycket, avses, skriftligt till 

Presiderande Syster, som efter samråd med Förgårds Styrelse bestämmer, om för-
slaget skall föreläggas Förgård. Sedan den föreslagna nämnts i Förgård, äga dess 
medlemmar att inom fem dagar hos Presiderande Syster göra erinringar. 

 
4. Förgård Styrelsen bestämmer om ansökan för medlemskap i Förgården skall utställas 

eller inte. Sådan ansökan skall avfattas på fastställt formulär och undertecknas av två 
medlemmar av Orden eller Förgård. 

 
5. Finner Presiderande Syster efter sålunda verkställd undersökning att ärende som 

avses i §1, andra stycket, bör föras vidare, skall omröstning med slutna sedlar ske i 
Förgård. I omröstning för ansökan som avser medlemskap i Tempel, får endast i 
Orden invigda systrar delta. 

 
6. Framställes, inom Mästare Rådet eller av medlem i Templet, invändning mot förslag 

från Förgård, skall Förgård Styrelsen beredas tillfälle att taga detsamma under 
förnyad omprövning, innan ärendet slutligt avgöres. 

 
§ 3 

 
1. Presiderande Syster föredrar rekommendation om medlemskap i Tempel i Mästare 

Rådet, för ytterligare omsorgsfull prövning av den föreslagnas lämplighet. 
Tillstyrker Mästare Rådet framställningen, föredras den i Sanningens Grad för 
ballotering enligt § 4.  



Tempel Byggare Orden 
Allmän Lag 

27 

 
2. Vid medlemsrekommendation från Förgård, skall Tempel som mottagit sådan 

underrätta Förgården om resultatet av prövningen. 
 

§ 4 
 
1. Ballotering äger rum vid sammanträde i Sanningens Grad och ballotering görs för 

varje föreslagen Syster. 
 
2. Resultatet av ballotering skall tillkännages. 
 
3. Medlem, som vid ballotering avger nekande röst, är förpliktigad att omedelbart efter 

sammanträdet inför Mästaren klarlägga motiven för sin nejröstning. Det åligger 
Mästaren att omedelbart före balloteringen kungöra denna bestämmelse. 

 
4. Mästaren skall, inför Mästare Rådet, redogöra för av nejröstande anförda motiv för 

röstningen. Anses dessa hållbara, skall den föreslagna vägras inträde. Om de anförda 
skälen underkännas av Mästare Rådet, skall balloteringen förklaras tillfredsställande, 
även om nejröster avgivits. 
Om skälen för nejröstning inte anges, skall hänsyn inte tas till sådan röst vid 
bedömning av balloteringens resultat. 

 
§ 5 

 
Person, som vägrats inträde i Tempel, kan efter ny ansökan inträda i Orden först efter 
tolv månader från den dag, då hon vägrades inträde. 
 
Motsvarande gäller för person som vägrats inträde i Förgård. 
 
Om novis i Förgård inte inom fem år, räknat från dagen för receptionen i Förgården, 
ansökt om och därefter beviljats medlemskap i Tempel, skall hon avföras som medlem i 
Förgården. 
 

§ 6 
 
För ordensmedlem, som på grund av överflyttningsbrev söker medlemskap, företages 
omröstning inom Mästare Rådet om överflyttning skall medges eller ej. 
 

§ 7 
 
Skulle, efter beslut att bevilja medlemskap i Tempel, omständighet framkomma som 
kan föranleda ny prövning av den föreslagnas lämplighet, skall Mästaren verkställa ny 
undersökning innan kallelse till reception kan ske. 
 

§ 8 
 
Sedan föreslagen person blivit vederbörligen inröstad, skall Mästaren respektive 
Presiderande Syster utsätta tid för reception, till vilken Sekreteraren skriftligen skall 
kalla enligt fastställt formulär. 
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§ 9 

 
1. Först efter vederbörlig reception i Sanningens Grad, i enlighet med för Orden 

gällande ritualer, är slutgiltigt och fullt medlemskap i Orden vunnet. 
 
2. Till varje medlem skall efter reception överlämnas vederbörlig graddekoration. 
 
3. Dekorationer som medlem erhåller vid reception, av vad slag de vara må och oavsett 

grad, är även när de befinner sig i enskild medlems hand, Ordens egendom. Upphör 
medlemskapet genom medlems död eller av annan anledning, skall, på anmodan av 
den Förgård eller det Tempel medlemmen tillhört, dekorationer utan ersättning 
återlämnas. Detta gäller även i de fall, då särskild avgift uppburits för dekoration 
eller annat tecken, eftersom avgiften är erlagd för nyttjanderätt, ej för äganderätt. 

 
4. Vad i föregående moment stadgas, gäller även andra med ordensarbetet förknippade 

redskap, insignier, akter och handlingar, av vad slag de vara må. 
 
5. Har medlem uttalat en önskan om att hennes dekoration och tecken skall följa henne 

i graven, skall det medgivas. 
 

§ 10 
 
1. Medlem som begär, kan beviljas överflyttningsbrev till annat Tempel. Flyttar 

medlem till ort där Tempel utövar verksamhet, skall om framställning görs, 
överflyttningsbrev utfärdas. 
Såsom villkor för utfärdande av överflyttningsbrev gäller, att medlem är fullt 
godkänd och har erlagt årsavgift. 

 
2. Överflyttningsbrevet får inte överlämnas till medlemmen, utan skall av det 

utfärdande Templet sändas direkt till det Tempel, dit medlemskapet är avsett att 
överflyttas. 

 
3. För person som är medlem i enbart Förgård, handläggs på motsvarande sätt för 

överflyttning till annan Förgård. 
 

§ 11 
 
1. Sedan Tempel mottagit överflyttningsbrev och Mästare Rådet inröstat medlemmen 

ifråga, skall det Tempel som utställt överflyttningsbrevet, på föreskrivet formulär 
omedelbart underrättas att den överflyttade registrerats som medlem. 

 
2. Beslutar Mästare Rådet att inte antaga den föreslagne som medlem, återsändes 

överflyttningsbrevet med meddelande om beslutet till det Tempel, som utställt det. 
 
3. Först efter mottagandet av det i moment 1 omnämnda meddelandet, får det Tempel 

som utfärdat överflyttningsbrevet, avföra medlemmen ur matrikeln. 
 
4. Begär flera medlemmar samtidigt överflyttningsbrev, i syfte att bli stiftande 

medlemmar i ett nytt Tempel, kan gemensamt överflyttningsbrev utfärdas.  
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5. För person som är medlem i enbart Förgård, tillämpas bestämmelserna i §§ 10-12 på 

motsvarande sätt. 
 

§ 12 
 
1. Det Tempel, från vilket medlem överflyttats, åligger att till det Tempel, till vilket 

medlem flyttat, översända de handlingar, som gäller ifrågavarande medlem. 
 
2. Medlem som flyttar till annat Tempel, skall medföra den graddekoration hon är 

berättigad att bära, och äganderätten till densamma övergår till det Tempel vari 
inflyttningen sker, utan att ersättning behöver lämnas till det Tempel från vilket 
flyttningen ägt rum. 

 
§ 13 

 
1. Fullvärdig medlem är den, som i Templets bokföring är upptagen som fullt betalande 

medlem, likaså den, som enligt särskilt beslut är befriad från årsavgift eller betalar 
nedsatt avgift. 

 
2. Kommer fullvärdig medlem på restlängd, skall hon under en tid av två år från det år 

då årsavgift senast erlades, beredas möjlighet att reglera sitt mellanhavande med 
Templet. Under denna tid skall medlemmen betraktas som fullvärdig medlem. 

 
3. Om under sagda två år trots erinringar, ingenting från den resterandes sida gjorts för 

reglering av skulden, skall undersökning äga rum om orsaken därtill. Finner Mästare 
Rådet därtill skäl, må det medgiva nedsättning eller efterskänka skulden. 

 
4. Medlem, som råkat i ekonomiskt nödläge och inte förmår erlägga stadgade avgifter, 

skall av Orden dock betraktas som aktiv medlem, om hon alltjämt följer Ordens i 
Grundlagen angivna grundprinciper. 

 
§ 14 

 
1. Sedan medlem varit på restlängd under den i § 13, moment 2, angivna tiden och 

prövning enligt § 13, moment 3, företagits, men medlemmen det oaktat inte erlägger 
förfallna avgifter, så kan hon av Mästare Rådet förklaras som passiv medlem såvida 
Mästare Rådet ej anser att nedsättning eller avskrivning av skulden bör komma 
ifråga. Sådan medlem skall överföras till Templets matrikel över passiva 
medlemmar. 
Mästare Rådet kan, om en Syster så begär, på särskilda skäl bevilja att Syster 
överföres till Templets matrikel över passivförda. 

 
2. Matrikeln över passiva medlemmar skall årligen, i god tid före årsskiftet, av Mästare 

Rådet överses och justeras. 
 
3. Vid den årliga granskningen av matrikeln över passiva medlemmar, skall ingående 

övervägas åtgärder för att återföra passiva till aktiva. Återföring av passiv medlem 
till aktiv, faller under Mästare Rådets avgörande och sker utan meddelande till 
Templet.  
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 Passiv medlem, som inte efter fem år begärt att få återföras till aktiv medlem och 

som enligt av Mästare Rådet gjord utredning inte önskar återuppliva medlemskapet, 
får efter beslut av Mästare Rådet avföras ur Templets matrikel över passiva 
medlemmar. 

 
4. Om vid den i § 13 anbefallda undersökningen eller vid den årligen återkommande 

granskningen av matrikeln över passiva medlemmar, brott konstateras mot Ordens i 
Grundlagen angivna grundprinciper, skall åtgärder vidtas enligt bestämmelserna i 
Kapitel VII. 

 
§ 15 

 
1. Medlem, som uppfyllt alla sina förpliktelser till Orden, kan på särskilda skäl ansöka 

om utträde ur Orden. 
 
2. Mästare Rådet i det Tempel medlemmen tillhör, skall bevilja sådant utträde om 

medlemmens ansökan är grundad på en allvarlig sinnesförändring i en riktning som 
är oförenlig med medlemskap i Orden. 
Skulle ett fortsatt medlemskap leda till en allvarlig kränkning av medlemmens 
personliga eller sociala situation, eller om det föreligger annat allvarligt grundat skäl 
för befrielse från medlemskapet, skall utträde beviljas. 

 
§ 16 

 
1. Framställning om återinträde görs till Mästare Rådet i det Tempel där sökanden 

önskar medlemskap. 
 
2. Om Mästare Rådet finner anledning att förorda återinträde, företas ballotering såsom 

för ny medlem enligt § 4. 
 

---===ooo000ooo===--- 
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KAPITEL VI 

 
BEFORDRAN OCH UTMÄRKELSER 

 
§ 1 

 
1. Befordran till högre grad, ges Syster som visat intresse för Orden och dess 

verksamhet. 
 
2. Syster erhåller kallelser till högre grader genom kallelse, anmälan eller utnämning av 

Mästare Rådet enligt följande. 
 
 Tredje graden KG, efter minst tolv månaders medlemskap i SG 
 Fjärde graden RG, efter minst tolv månaders medlemskap i KG 

Femte graden TG, efter minst tjugofyra månaders medlemskap i RG 
 
3. Mindre avvikelser från tidsintervallerna kan medgivas, när det finns anledning med 

hänsyn till tiden för gradgivningens utsättande. 
 

§ 2 
 
1. Det åligger Tempels Mästare Råd att, enligt i § 1 stadgade grunder, besluta om 

befordran av egna medlemmar upp till den högsta grad Templet ger. 
 
2. För godkännande av förslag om kallelse till högre grad i enlighet med 

bestämmelserna i § 1 fordras, att Mästaren och två tredjedelar av de närvarande 
bifaller. Om befordran inte bifalles, skall skälen protokollföras. 

 
§ 3 

 
Avböjer Syster kallelse till reception utan giltigt skäl, skall vidare kallelse inte 
förekomma. Därefter ska Syster själv till Mästaren avgiva förklaring i syfte att på nytt 
bli kallad. 
 

§ 4 
 
1. Ämbetshavare, som tillhört Stor Mästare Råd, Mästare Råd eller Förgårds Styrelse 

minst sex år, kan av Stor Mästare Rådet hedras efter avgång från tjänsten, med att 
bära hederstjänstedekoration 

 
2. Hederstjänstedekorationer få bäras endast vid ordensmöten. 
 
3. Kostnader för dessa dekorationer bekostas av den ordensavdelning, som beslutar om 

utdelandet. 
 

---===ooo000ooo===--- 
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KAPITEL VII 

 
FÖRVALTNING 

 
§ 1 

 
Förvaltnings- och tjänstetid är för Mästare Råd och Förgård Styrelse det kalenderår, 
som börjar den 1 januari året efter valförrättningen. 
 

§ 2 
 
1. Val sker, där mer än en kandidat finnes, genom sluten omröstning, eljest genom 

acklamation. 
 
2. Den, som vid val erhåller mer än hälften av avgivna, godkända röster, är vald. Där 

ingen erhåller sådan majoritet, sker ny omröstning, varvid den, som vid föregående 
röstning erhållit minsta antalet röster bortfaller och röstning sker på kvarstående 
kandidater. På samma sätt förfares, till dess någon erhållit mer än hälften av avgivna, 
godkända röster. Blank röst räknas såsom inte avgiven. Vid lika röstetal skiljes 
genom lottning. 

 
3. Omröstning i övriga frågor sker öppet, men om röstberättigad så påfordrar, skall 

förrättningen ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller den mening, som 
vederbörande Mästare respektive Presiderande Syster biträder. 

 
4. Ledamot av Stor Tempel Mästare Råd, Mästare Råd och Förgård Styrelse eller annan 

redovisningsskyldig, må ej deltaga i val av revisorer eller utöva rösträtt vid fråga om 
ansvarsfrihet. 

 
§ 3 

 
Avgående ledamot av Mästare Råd och Förgård Styrelse skall, senast den 15 januari, till 
efterträdare ha överlämnat alla till uppdraget hörande handlingar och värden. 
Förteckning över det lämnade skall upprättas och undertecknas av avgående och 
tillträdande samt vara tillgänglig för revisorerna. 
 

§ 4 
 
1. Räkenskaperna skall i alla ordensavdelningar avslutas den 31 december årligen. 
 
2. Revision skall av utsedda revisorer årligen verkställas och skriftlig berättelse över 

revisionen avges till vederbörande Råd eller Styrelse. 
 
3. Förgård Styrelse skall sända ett exemplar av revisionsberättelsen till överordnat 

Tempels Mästare Råd. 
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§ 5 

 
1. För revisionen, omfattande granskning av förvaltning och räkenskaper, skall två 

ordinarie revisorer väljas sålunda, att vid varje val utses en ledamot med uppdrag för 
två förvaltningsperioder. Den revisor, som tjänstgjort två på varandra följande 
perioder, kan inte omedelbart omväljas, vare sig till ordinarie revisor eller till 
ersättare. För de utsedda revisorerna skall för en förvaltningsperiod väljas två 
ersättare. Revisorsersättare kan omväljas, men den ersättare, som tjänstgör som 
revisor under två på varandra följande perioder, kan inte omedelbart väljas vare sig 
till ordinarie revisor eller ersättare. Valbar till revisor är den, som innehar den högsta 
grad, i vilken ordensavdelningen arbetar. 

 
2. Templets och Förgårdens räkenskaper skall i avslutat skick under januari månad 

överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse med utlåtande angående 
ansvarsfrihet skall i så god tid överlämnas till Mästaren i Templet, att den kan 
föreläggas det ordinarie möte i Sanningens Grad, som enligt Kapitel IV, § 6, moment 
2, skall hållas under februari månad, och till Presiderande Syster i Förgården, att den 
kan föreläggas det ordinarie möte i Novis Grad, som enligt Kapitel IV, § 6, moment 
2, skall hållas under februari månad. 

 
3. Det åligger revisorerna att själva eller genom av dem utsedd ordensmedlem av 

vederbörlig grad deltaga i inventering av värdehandlingar eller andra tillhörigheter, 
som stå under de granskades förvaltning, varvid även bör tillses, att dessa förvaltas 
och disponeras i enlighet med Ordens allmänna förvaltningsbestämmelser. 

 
4. Där anledning till anmärkning föreligger, skall revisorerna infordra vederbörandes 

förklaring, som skall bifogas revisionsberättelsen, därest revisorerna, trots avgiven 
förklaring, vidhålla anmärkningen. 

 
§ 6 

 
1. Värdehandlingar skall förvaras i bankfack eller i annat brandfritt förvaringsfack, till 

vilket Skatt Mästaren respektive Kassaförvaltaren skall ha tillträde. 
 
2. Penningmedel skall i vederbörande avdelnings namn insättas i av avdelningens 

styrelse anvisad bankinrättning och uttag av insatta medel får ske endast av därtill, 
genom vederbörligt beslut, utsedda styrelseledamöter. 

 
3. Utbetalning i anledning av krav får inte ske, förrän kravet godkänts och attesterats av 

därtill behörig inom styrelsen. Utbetalning utan attest må ske, om utbetalningen 
överensstämmer med tidigare i vederbörlig ordning fattat beslut. 

 
§ 7 

 
1. Årligen skall avgivas rapporter, åtföljda av för varje fall fastställda avgifter, från 

Förgård till Tempel och från Tempel till Stor Templet. 
 
2. Rapporter skall ingivas av Förgård och Tempel före den 1 mars. 
  



Tempel Byggare Orden 
Allmän Lag 

34 

 
§ 8 

 
1. Visitation av Tempel och Förgårdar skall i regel ske en gång vart sjätte år. 
 
2. Rapport över visitation (visitationsprotokoll) skall upprättas och avges enligt 

utfärdad instruktion. 
 

§ 9 
 
1. Varje ordensavdelning bör inrätta arkiv, vari alla viktigare handlingar skall bevaras, 

såsom protokollböcker, matriklar, års- och revisionsberättelser, verifikationer, 
minnesskrifter och andra trycksaker rörande Orden samt skrivelser, som kunna 
tänkas få historiskt värde. 

 
2. I arkivet skall finnas en förteckning, i vilken kronologiskt skall införas vilka 

arkivalier som inläggas och uttas, i senare fallet med angivande av vem som ansvarar 
för återställandet. 

 
3. Där ej någon särskild arkivarie är utsedd, skall Sekreteraren ha ansvar för arkivet. 
 

§10 
 
1. Ordens kännetecken, ordensmärket, utgöres av en liksidig triangel med en inskriven 

kvadrat, vars ena sida sammanfaller med triangelns bas. I kvadraten är en cirkel, i 
vars mitt en punkt finns. Triangelns hörn är rundade. 

 
2. Bredden på kvadratens sidor samt cirkelns tjocklek, skall vara en femtondel av 

triangelns bas. Cirkelns innerdiameter skall vara en fjärdedel av triangelns bas och 
kvadratens yttermått hälften av triangelns bas. Pricken i mitten skall ha en diameter 
som är lika stor som tjockleken på cirkeln. Triangelns hörn skall rundas med en radie 
som är en trettiondel av triangelns bas. 

 
3. Ordensmärket, utfört i guld, kan bäras i halskedja, kavajslag, som brosch eller på 

annat sätt som prydnad. 
 
4. Novis äger inte rätt att bära ordensmärket. 
 

§ 11 
 
Arbetsmateriel, för såväl ceremoniellt som administrativt bruk i ordensarbetet, skall 
vara fastställt av Tempel Byggare Orden. 
 

§ 12 
 
1. För Ordens verksamhet avsedda tillbehör få endast användas vid de sammanträden, 

för vilka de är avsedda. 
 
2. Ordens dekorationer få bäras vid av Tempel Byggare Orden och Tempel Riddare 

Orden anordnade samkväm och högtidsfester. 
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§ 13 

 
1. För ändring av bestämmelserna i Ordens Allmänna Lag fordras majoritetsbeslut, som 

motsvarar två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
 
2. Särskilt beslut skall fattas i fråga om den tidpunkt, från vilken antagen ändring skall 

träda i kraft. 
 

---===ooo000ooo===--- 
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KAPITEL VIII 

 
LAGBROTT, PÅFÖLJD OCH KLAGAN 

 
§ 1 

 
Åtgärder skall vidtagas mot medlem av Orden, som kränkt Ordens grundprinciper 
genom 
 

a) att hon vanhedrat Orden. 
b) att hon brutit nykterhetslöftet. 
c) att hon har brutit tysthetslöftet. 
d) att hon inte har visat respekt mot Orden och dess grundprinciper. 
e) att hon förtalat annan medlem av Orden. 
f) att hon ej har erlagt stadgade avgifter. 

 
§ 2 

 
1. Mästare Rådet har beslutanderätten i alla Templets ärenden, berörande disciplinära 

frågor. 
 
2. Mästare Rådet åligger, att vidtaga åtgärder mot medlem som gjort sig skyldig till 

någon i § 1 upptagen förseelse. 
 

§ 3 
 
Skriftlig framställning till Mästare Rådet att undersöka och vidtaga åtgärd i fråga om 
medlem, som anses ha gjort sig skyldig till i § 1 upptagen förseelse, må göras även av 
enskild medlem. Sådan skrivelse ställes till Mästaren i Tempel eller, om anmälan gäller 
denna, till Vice Mästaren, med angivande av de omständligheter, som föranleda 
framställningen. 
 

§ 4 
 
1. Bedöms förseelsen vara av sådan natur att den behöver utredas, skall Mästare Rådet 

tillsätta en utredningskommitté. 
 
2. Kommittén skall bestå av tre Systrar, som innehar den högsta grad som Templet 

äger. 
 

§ 5 
 
1. Om Mästare Rådet finner förseelsen vara av enklare karaktär, kan denna åtgärdas 

efter hand. 
 
2. Ger kommitténs utredning vid handen att förseelsen är av den art, att åtgärder bör 

komma ifråga, kan den skyldige av Mästare Rådet: 
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 a) tilldelas varning. 
 b) suspenderas på viss tid. 

c) skiljas från medlemskap. 
 

§ 6 
 
Gäller ärende om förseelse någon i Mästare Rådet, äger denna inte rätt att närvara, då 
ärendet behandlas eller beslutas. 
 

§ 7 
 
Innebär Mästare Rådets beslut påföljd enligt § 5, moment 2, skall beslutet skriftligen 
delgivas den medlem beslutet avser och, i förekommande fall, den medlem, vars 
framställning föranlett åtgärden. 
 

§ 8 
 
1. Beslutet i disciplinärt ärende kan överklagas inom trettio dagar till Stor Tempel 

Mästare Rådet. 
 
2. Stor Tempel Mästare Rådet skall, sedan besvären inkommit, omgående tillsätta en 

kommitté, bestående av tre Systrar som innehar Ordens högsta grad. Ger deras 
utlåtande anledning till ytterligare utredning i ärendet, ska Stor Tempel Mästare 
Rådet besluta därom. 

 
3. Sedan utlåtandet avgivits och utredningen slutförts, skall Stor Tempel Mästare Rådet 

skriftligen meddela parterna beslutet. 
 
4. Stor Tempel Mästare Rådets beslut kan ej överklagas. 
 

§ 9 
 
1. Den som skiljts från sitt medlemskap, får ej intagas på nytt i Orden, förrän tre år 

förflutit, efter det beslutet om avskiljande från Orden vunnit laga kraft. 
 
2. Den, som efter att ha skiljts från sitt medlemskap, kan på nytt intagas i Orden och 

skall tillhöra den grad, som Mästare Rådet och Stor Mästaren godkänner. 
 
3. Har beslut om skiljande av medlem från Orden fastställts av Stor Tempel Mästare 

Rådet, skall beslut om intagning på nytt i Orden underställas Stor Mästaren för 
godkännande. 

 
§ 10 

 
1. Gäller anmälan lagbrott av Förgård Styrelse eller Mästare Råd såsom enhet, sker 

anmälan till vederbörande Stor Tempel Mästare Råd, som beslutar i ärendet. 
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2. Gäller anmälan Stor Tempel Mästare Råd såsom enhet, skall den ingivas till Stor 

Templets revisorer. Dessa infordrar yttrande av Stor Tempel Mästare Rådet. Om 
revisorerna inte, med anledning av Stor Tempel Mästare Rådets yttrande, anser sig 
kunna avskriva ärendet, skall de utse fem Systrar som innehar TG med uppgift att 
utreda ärendet och föreslå de åtgärder, som anmälan kan föranleda. 

 
3. Om förslaget innebär varning skall detta meddelas. 
 
4. Om förslaget innebär svårare påföljd än varning, skall revisorerna sammankalla ett 

extra Stor Tempel Möte för beslut i ärendet. 
 
5. Utöver påföljden som anges i § 5 och som kan beslutas för enskild medlem, kan Stor 

Tempel Mästare Rådet eller Stor Tempel Mötet besluta om nyval till respektive Råd 
eller Styrelse. 

 
§ 11 

 
1. Klagan över åtgärder och beslut avseende förvaltning eller annan angelägenhet inom 

Tempel eller Förgård, kan anföras av medlem som tillhör Templet eller Förgården. 
 
2. Klagan skall vara skriftlig och vara inkommen, inom trettio dagar efter kungörandet 

av det beslut klagan avser, till Templets respektive Förgårdens främste 
ämbets/tjänsteinnehavare, som inom trettio dagar från mottagandet till Stor Mästaren 
skall insända klagoskriften jämte eget utlåtande, samt alla till ärendet hörande 
protokoll och andra handlingar. 

 
3. Stor Mästaren skall, inom sextio dagar efter mottagandet av handlingarna i målet, 

avgöra frågan och meddela sitt beslut. 
 
4. Stor Mästarens beslut kan ej överklagas. 
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KAPITEL IX 

 
NYBILDNING AV ORDENSAVDELNING 

 
§ 1 

 
Förgård kan inrättas endast av i Orden invigda systrar. 
 

§ 2 
 
Ansökan om bildande av Förgård skall upprättas på fastställt formulär i tre exemplar 
och undertecknas av samtliga sökande. Ansökan, som avser Förgård skall lämnas till 
Stor Tempel Mästare Rådet. 
 

§ 3 
 
Stor Tempel Mästare Rådet skall, sedan ansökan inkommit, verkställa undersökning i 
följande avseenden: 
 

a) att bland de sökande finns lämpliga personer att leda Förgårdens arbete. 
b) att lämplig lokal finns. 
c) att erforderligt kapital finns tillgängligt. 

 
§ 4 

 
1. Sedan i § 3 angivna, förberedande åtgärder vidtagits, föredrages ansökan för slutligt 

avgörande. 
 
2. Bifalles framställningen, skall beslutet delgivas det Tempel, under vilket Förgården 

skall lyda. 
 

§ 5 
 
1. Den av de sökande, som Stor Tempel Mästare Rådet i samband med beslut enligt § 4 

därtill utser, skall snarast kalla samtliga sökande till sammanträde för val av Förgård 
Styrelse. 

 
2. Förgård Styrelse skall träffa avtal med Mästare Rådet i överordnat Tempel angående 

dispositionen av systergåva och för Templets räkning inkasserade avgifter. 
 

§ 6 
 
1. Att instifta Förgård tillkommer Stor Mästaren. 
 
2. Stor Mästaren kan förordna annan ämbetsinnehavare att verkställa instiftelsen. 
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§ 7 

 
Tempel kan bildas av minst tjugo i Orden invigda Systrar. 
 

§ 8 
 
1. För att Tempel skall bildas, måste det finnas en verksam Förgård. 
 
2. Det Tempel, som flertalet av de sökande tillhör, skall i god tid underrättas om 

avsikten att ansöka om att inrätta ett nytt Tempel. Sådan underrättelse skall alltid 
lämnas till Förgårdens överordnade Tempel. 

 
§ 9 

 
1. Ansökan om bildande av Tempel skall upprättas på fastställt formulär i tre exemplar 

och undertecknas av samtliga sökande. Ansökan skall lämnas till Stor Tempel 
Mästare Rådet. 

 
2. Till ansökan skall Förgårdens senaste bokslut bifogas. 
 

§ 10 
 
När Stor Tempel Mästare Rådet mottagit ansökan, skall det verkställa undersökning i 
följande avseenden: 
 

a) att bland de sökande finns lämpliga personer att leda Templets arbete. 
b) att lämpliga lokaler finns. 
c) att erforderligt kapital för materielanskaffning och andra omkostnader finns 

tillgängligt. 
 

§ 11 
 
1. Sedan i § 10 angivna förberedande åtgärder vidtagits, föredrages framställningen för 

slutligt avgörande. 
 
2. Namn på det nya Templet föreslås av de stiftande systrarna och förelägges Stor 

Tempel Mästare Rådet för godkännande. 
 
3. Stiftelseurkund och Charter utfärdas för det nyinstiftade Templet av Stor Tempel 

Mästare Rådet. 
 

§ 12 
 
Det nya Templets Stiftande Systrars medlemsdekorationer skall tillhöra det nya 
Templet. 
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§ 13 

 
Att instifta Tempel inom Tempel Byggare Ordens område tillkommer Stor Mästaren 
eller den hon i sitt ställe förordnar. 
 

§ 14 
 
Vid instiftande av Förgård och Tempel skall särskild, av den beslutande 
ordensmyndigheten fastställd, avgift/gåva erläggas till denna. 
 

---===ooo000ooo===--- 
 


