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Kapitel I. Organisation 

§ 1 Fyra organisatoriska nivåer 

1.1 Det Högsta Templet (DHT) är Ordens högsta representativa församling. 

1.2 Stor Tempel (ST) är den representativa församlingen inom sitt geografiska område. Inom 
Stor Tempel kan inrättas följande organisatoriska enheter: 

a. Provins Kapitel (PK) kan inrättas inom Stor Tempel, där det ur organisatorisk 
synpunkt anses lämpligt. 

b. Riddare Kapitel (RK) kan inrättas inom Stor Tempel där det anses lämpligt, för att 
genomföra gradmöten och andra uppgifter. 

1.3 Riddare Tempel (RT) är Ordens lokalavdelning. Riddare Tempel kan lyda under Det 
Högsta Templet eller Stor Tempel. 

1.4 Utpost (UP) kan lyda under Det Högsta Templet eller Riddare Tempel. 

§ 2 En organisation 

2.1 Ingen annan organiserad sammanslutning än vad som omnämns i § 1, kan inrättas i 
Tempel Riddare Ordens namn. 

§ 3 Ordens grader 

3.1 Tempel Riddare Orden har tolv grader. 

§ 4 Det Högsta Templet 

4.1 Det Högsta Templet arbetar i tionde grad och meddelar tionde, elfte och tolfte grad. 

4.2 Det Högsta Templet kan även meddela de första nio graderna, inviga medlem för direkt 
anslutning till Orden samt ta upp Lärling i Förgård. 

§ 5 Stor Tempel 

5.1 Stor Tempel arbetar i åttonde grad och meddelar åttonde och nionde grad. 

5.2 Stor Tempel kan även meddela de första sju graderna, samt ta upp Lärling i Förgård. 

§ 6 Provins Kapitel 

6.1 Provins Kapitel arbetar i åttonde grad och meddelar åttonde grad på Stor Tempels 
vägnar. Provins Kapitel kan också utföra andra uppgifter enligt Stor Tempel Mästare 
Rådets beslut. 

§ 7 Riddare Kapitel 

7.1 Riddare Kapitel meddelar femte, sjätte och sjunde graderna. Riddare Kapitel kan också 
utföra andra uppgifter enligt Stor Mästarens beslut. 

§ 8 Riddare Tempel 

8.1 Riddare Tempel arbetar i och meddelar grader enligt Stor Tempel Mästare Rådets beslut. 
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§ 9 Utpost 

9.1 Utpost arbetar i Förgård och kan ta upp Lärling. 

§ 10 Ordens revisorer 

10.1 På Ordens alla fyra organisatoriska nivåer skall verksamheten följas av valda revisorer. 
Revisorernas arbete kan sammanfattas enligt följande: 

a. Granskning av ekonomisk redovisning och förvaltning enligt god revisionssed. 

c. Bevakning av att man följer Ordens Lag, samt samhällets allmänna lagar och 
förordningar. 

d. Uppföljning av att uppgjorda planer följs och att man arbetar mot uppställda mål. 

§ 11 Om medlemmarna 

11.1 Orden ser i varje medlem blott människan och fäster icke avseende vid börd, rikedom 
eller andra timliga företräden. 

11.2 Brödraskapet vill ge stöd och hjälp till behövande, då så är av nöden, men en Tempel 
Riddare kräver icke understöd för egen del, med hänvisning till sitt medlemskap i Orden. 

11.3 Brödraskapet kräver, att dess medlemmar följer Ordens lagar och anvisningar i allt som 
sammanhänger med ordensplikterna, samt att de träget deltar i Ordens sammankomster. 

11.4 Brödraskapets löften är strängt utformade och skall vara en klar viljeyttring om ett 
livslångt medlemskap i Orden. 

11.5 Medlemmen känner ansvar för den egna livsföringen med det egna samvetet som 
främste domare. 
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Kapitel II. Det Högsta Templet 

§ 1 Ordens högsta beslutande myndighet 

1.1 Det Högsta Templet, The Supreme Temple, är Tempel Riddare Ordens högsta 
beslutande myndighet med full styrelserätt och suverän domsrätt i alla 
ordensangelägenheter över alla Tempel Riddare och över alla avdelningar av Tempel 
Riddare Orden. 

§ 2 Uppgift 

2.1 Det Högsta Templets uppgift är att utveckla Ordens lagar, ritualer och ceremonier, initiera 
undervisning i Ordens grader för att öka medlemmarnas kunskap om Ordens värderingar 
i syfte att tillföra nya medlemmar och sprida information till allmänheten om Ordens 
verksamhet. 

2.2 Genomföra möten i de grader som fastställts i Ordens lag. 

2.3 Det Högsta Templet skall arbeta för Ordens utbredning till länder där den ännu ej är 
representerad. 

§ 3 Sammansättning 

3.1 Det Högsta Templet sammansätts av: 

a. Det Högsta Rådet (DHR); 

b. Stor Kanslern (SKR) i varje Stor Tempel, eller ledamot som utsetts inom Stor Tempel 
Mästare Rådet; 

c. Valda ombud för varje Stor Tempel. 

§ 4 Möten 

4.1 Det Högsta Templet sammanträder till ordinarie möte under juli eller augusti månad vart 
tredje år, räknat från 1938. 

4.2 Det Högsta Templet skall hålla extra möte, om Det Högsta Rådet anser sådant möte vara 
av omständigheterna påkallat eller om minst hälften av i verksamhet varande Stor 
Tempel gör framställning därom, med angivande av de ärenden som därvid skall 
behandlas. 

4.3 Det Högsta Templets möte benämns General Konvent (GK). 

§ 5 Kallelse till General Konvent 

5.1 Kallelse till ordinarie General Konvent skall kungöras två gånger av det Högsta Rådet i av 
Orden utgivna organ, eller om i något fall sådan icke utges inom Stor Tempel område, 
genom skrivelse till Templen, första gången omkring sex månader och andra gången 
omkring tre månader före General Konvent. 

5.2 Kallelse till extra General Konvent kungörs på samma sätt, senast två månader före 
utsatt mötesdag. Det Högsta Rådet och ombud skall underrättas genom brev. 

5.3 Kallelse till möte som endast gäller meddelande av grader, instiftande av Stor Tempel 
eller av direkt under Det Högsta Templet lydande Riddare Tempel och Utposter, skall 
kungöras senast en månad före mötesdagen. 
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§ 6 Förslag till General Konvent 

6.1 Förslag att behandlas vid ordinarie General Konvent kan framställas endast av Det 
Högsta Rådet, Stor Tempel och Stor Tempel Mästare Råd. Sådant förslag skall vara Det 
Högsta Rådet tillhanda senast den 1 januari det år ordinarie General Konvent hålls. 

6.2 Det Högsta Rådet skall avge yttrande med kommentarer till Det Högsta Templet över 
varje i rätt tid inkommet förslag. 

§ 7 Ärenden och beslut vid General Konvent 

7.1 General Konventet tar ställning till och beslutar i: 

a. Det Högsta Rådets redovisning och förvaltning för den gångna mandatperioden, 
vilken skall innefatta Stor Templens rapportering av verksamheten. 

b. Det Högsta Rådets förslag till ändringar i Ordens Lagar. 

c. Ärenden som har beretts av Det Högsta Rådet. 

d. Av valnämnden presenterade förslag till ämbetsmän och revisorer för den kommande 
mandatperioden. 

e. Det Högsta Rådets förslag till strategi för Ordens utveckling och information till 
allmänheten för den kommande mandatperioden. 

7.2 Ärendena föredras i den ordning Det Högsta Rådet bestämmer. 

7.3 Vid extra General Konvent behandlas de ärenden som kungöres i kallelsen. 

7.4 Förhandlingsspråk vid General Konvent skall vara svenska, danska och norska. 

§ 8 Ombud till General Konvent 

8.1 Det totala antalet ombud till General Konvent är 27. Dessa fördelas mellan arbetande 
Stor Tempel proportionellt efter Stor Templens medlemstal 1 januari vid året för ordinarie 
General Konvent, så att varje Stor Tempel erhåller minst ett ombud. Det Högsta Rådet 
meddelar inför varje General Konvent hur många ombud respektive Stor Tempel skall 
utse. Vid fördelningen används uddatalsmetoden. 

8.2 Suppleanter väljs i samma antal som ordinarie ombud. 

8.3 Där Provins Kapitel är inrättade, väljs ombuden av varje Provins Kapitel för sig till det 
antal, som motsvarar Provins Kapitlets medlemsantal. 

8.4 Därest Stor Tempel enligt mom. 1. har rätt till ytterligare ombud utöver det antal Provins 
Kapitlen varit berättigade välja, utses dessa ombud av Stor Tempel Mästare Rådet på 
förslag av Valnämnden utifrån den krets av personer som valts av Templen. 

8.5 Valbar till ombud i Det Högsta Templet är aktiv medlem i Orden, som innehar minst 
tionde grad, HTG. 

8.6 Ombudsuppdraget avser representation vid det efter valet följande General Konventet, 
intill dess nytt val av ombud ägt rum. 

§ 9 Deltagande vid General Konvent 

9.1 Samtliga medlemmar i Tempel Riddare Orden har rätt att närvara vid General Konvents 
möten. 

9.2 Medlem, som innehar minst tionde grad, HTG, har yttranderätt. 

9.3 Förslags- och rösträtt tillkommer endast Det Högsta Templet. 
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§ 10 Det Högsta Templets inkomster 

10.1 Det Högsta Templet har rätt att av varje Stor Tempel, samt direkt underlydande Tempel, 
uppbära en årlig avgift för varje medlem, som upptages i årsrapport. Avgiften fastställs av 
Det Högsta Rådet. 

10.2 Det Högsta Templet har rätt att av varje nytt Stor Tempel, uppbära en anslutningsavgift. 
Avgiften fastställs av Det Högsta Rådet. 

10.3 I övrigt består Det Högsta Templets inkomster av: 

a. Avgifter för tionde, elfte och tolfte graderna. 

b. Avgifter för medaljer och tecken. 

c. Överskott från Tillbehörsexpedition. 

d. Överskott från utgivna publikationer. 

e. Överskott från General Konvent och andra arrangemang. 

10.4 Alla avgifter till Det Högsta Templet inbetalas utifrån respektive lands valuta i relation till 
avgift fastställd i svenska kronor. 

§ 11 Det Högsta Rådet 

11.1 Det Högsta Rådet (DHR) är Det Högsta Templets styrelse och består av följande 
ämbetsmän, vilka skall inneha tolfte grad: 
 
Högste Stor Mästare, HSM 
Vice Högste Stor Mästare, VHSM 
Högste Stor Under Mästare, HSUM 
Högste Stor Kansler, HSKR 
Högste Stor Ceremoni Mästare, HSCM 
Högste Stor Skatt Mästare, HSSKM 
Högste Stor Kaplan, HSKN 
 
Stor Mästare i Stor Tempel med minst 400 medlemmar bekläder ämbete i Det Högsta 
Rådet. 

11.2 Alla ämbeten, utom Högste Stor Mästare, fördelas av Det Högsta Rådet. 

11.3 Styrelsen har sitt säte, där Det Högsta Rådet bestämmer. 

11.4 I Det Högsta Rådet kan finnas ett Arbetsutskott (AU). Högste Stor Mästaren är 
självskriven medlem. Det Högsta Rådet utser övriga ledamöter efter förslag av Högste 
Stor Mästaren. 

11.5 För beslutsmässighet fordras, att i Det Högsta Rådet fler än hälften och i Arbetsutskottet 
alla ledamöterna är närvarande. 

11.6 Vid lika röstetal gäller den mening Högste Stor Mästaren eller, om annan för ordet, denne 
biträder. 

§ 12 Val av ämbetsmän och revisorer 

12.1 Det Högsta Rådets ledamöter väljs vid General Konvent för en ämbetsperiod om tre år. 

12.2 Högste Stor Mästaren väljs särskilt och därefter övriga ledamöter. 

12.3 Revisorer och suppleanter väljs för en period av tre år med växelvis avgång. Ordinarie 
revisor innehar sin uppgift för högst två perioder. 
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12.4 Val av Det Högsta Rådet och revisorer skall beredas av en Valnämnd, som tillsätts av Det 
Högsta Rådet senast den 1 maj året före General Konvent hålles. Valnämnden skall ha 
fem ledamöter med personliga ersättare. 

§ 13 Sammanträden 

13.1 Det Högsta Rådet sammanträder när Högste Stor Mästaren så påfordrar, dock minst en 
gång årligen. Om minst tre medlemmar av Det Högsta Rådet därom göra framställning, 
skall Det Högsta Rådet sammanträda. 

13.2 Arbetsutskottet sammanträder när Högste Stor Mästaren så påfordrar. 

§ 14 Förvaltning 

14.1 Det Högsta Rådet är mellan General Konventen Ordens högsta myndighet och kan även 
vidta åtgärder som ej är förutsedda i Ordens Lag eller Föreskrifter. 

14.2 Det Högsta Rådet ansvarar för Det Högsta Templets verksamhet och ekonomi och skall 
inför General Konventet lämna redovisning för sin förvaltning för den gångna 
mandatperioden. 

14.3 Det Högsta Rådet åligger att vaka över att Ordens lagar, Föreskrifter samt rituella och 
ceremoniella ordningar efterlevs av Ordens alla avdelningar. 

14.4 Det Högsta Rådet skall utveckla, anpassa och slå vakt om Ordens ritualer och 
ceremonier. Högste Stor Mästaren har ett avgörande ansvar i detta avseende. 

14.5 Det Högsta Rådet utarbetar Det Högsta Templets långsiktiga utvecklingsplan. 

14.6 Det Högsta Rådet inrättar de funktioner som krävs för Ordens verksamhet. 

14.7 Ämbetsmännens arbetsuppgifter och ansvarsområden anges i Föreskrifter fastställda av 
Det Högsta Rådet. 

§ 15 Installation av ämbetsman samt vakans 

15.1 Ämbetsman inträder i sitt ämbete efter att General Konvent avslutats och han blivit 
installerad enligt Ordens ritualer. 

15.2 Om det under ämbetsperioden uppstår vakans på ämbetsmannaplats gäller följande: 

a. Gäller vakansen Högste Stor Mästarens ämbete, skall Vice Högste Stor Mästaren 
tillfälligt överta ämbetet och omedelbart sammankalla Det Högsta Rådet, som kallar 
till extra General Konvent för val av ny Högste Stor Mästare. Valnämnden förbereder 
och upprättar förslag. 

b. För annan ämbetsman kan Det Högsta Rådet utse ny ämbetsman fram till nästa 
General Konvent. 
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Kapitel III. Stor Tempel 

§ 1 Högsta myndighet inom geografiskt verksamhetsområde 

1.1 Stor Tempel (ST) företräder Det Högsta Templet och är överordnad myndighet inom sitt 
geografiska område. 

1.2 Stor Tempel skall leda Ordens verksamhet i full överensstämmelse med Ordens lagar, 
följa Föreskrifter och anvisningar fastställda av Det Högsta Rådet, samt verkställa 
uppgifter givna av Det Högsta Templet eller Det Högsta Rådet. 

1.3 Stor Tempel Mästare Rådet är ansvarigt inför Stor Tempel möte. 

§ 2 Uppgift 

2.1 Stor Tempels uppgift är att anpassa undervisning om Ordens ceremonier, grader och 
värderingar samt att leda och bistå Riddare Templen i deras verksamhet. 

2.2 Genomföra möten i de grader som fastställts i Ordens lag. 

§ 3 Sammansättning 

3.1 Stor Tempel sammansätts av: 

a. Stor Tempel Mästare Rådet (STMR); 

b. Provins Kapitel Kanslern (PKKR) i de under Stor Templet lydande Provins Kapitlen, 
eller ledamot som utsetts inom Provins Kapitel Mästare Rådet; 

c. Valda ombud för de under Stor Templet lydande Templen. 

§ 4 Möte 

4.1 Stor Tempel sammanträder till ordinarie Stor Tempel möte vid General Konvent. 

4.2 Stor Tempel skall hålla extra möte om Det Högsta Rådet eller Stor Tempel Mästare 
Rådet anser sådant möte vara av omständigheterna påkallat, eller om två tredjedelar av 
underlydande Riddare Tempel gör framställning därom, med angivande av de ärenden, 
som därvid skall behandlas. 

§ 5 Kallelse till Stor Tempel möte 

5.1 Kallelse till ordinarie Stor Tempel möte skall kungöras två gånger av Stor Tempel 
Mästare Rådet i av Orden inom Stor Templets verksamhetsområde utgiven tidning eller, 
om sådan icke utges, genom skrivelse till Templen. Första gången omkring sex månader 
och andra gången omkring tre månader före General Konvent. 

5.2 Kallelse till extra förhandlingsmöte med Stor Tempel kungörs på samma sätt senast två 
månader före utsatt mötesdag. Stor Tempel Mästare Rådet och från Provins Kapitel vald 
representant samt valda ombud skall underrättas genom brev. 

5.3 Kallelse till möte som endast gäller meddelande av grader, instiftande av Riddare Tempel 
eller Utpost, skall kungöras senast en månad före mötesdagen. 

  



Tempel Riddare Orden 

Ordens Allmänna Lag 
 

 

14 

§ 6 Förslag till Stor Tempel möte 

6.1 Förslag att behandlas vid Stor Tempel möte framställs endast av Stor Templets Mästare 
Råd, Provins Kapitel Mästare Råd och Riddare Tempels Mästare Råd. Sådant förslag 
skall vara Stor Tempel Mästare Rådet tillhanda senast den 1 december året före Stor 
Tempel möte hålls. 

6.2 Stor Tempel Mästare Råd skall lämna yttrande med kommentarer över varje till Stor 
Templet i rätt tid inkommet förslag. 

6.3 Förslag, som gäller ändring i Ordens lag, skall på Stor Templets vägnar behandlas av 
Stor Tempel Mästare Rådet, som med eget yttrande framlägger ärendet för Det Högsta 
Rådet. 

§ 7 Ärenden och beslut vid Stor Tempel möte 

7.1 Stor Tempel möte tar ställning till och beslutar i: 

a. Stor Tempel Mästare Rådets redovisning och förvaltning för den gångna 
mandatperioden, vilken skall innefatta Provins Kapitlens och Riddare Templens 
rapportering av verksamheten. 

b. Ärenden som har beretts av Stor Tempel Mästare Rådet utifrån inkomna motioner. 

c. Av Valnämnden presenterade förslag till ämbetsmän och revisorer för den kommande 
mandatperioden, samt av Provins Kapitlens Valnämnders förslag till ämbetsmän för 
den kommande mandatperioden. 

d. Stor Tempel Mästare Rådets förslag till mål och planer för den kommande 
mandatperioden, innehållande Provins Kapitlens verksamhet. 

7.2 Ärendena föredras i den ordning Stor Tempel Mästare Rådet bestämmer. 

7.3 Vid extra Stor Tempel möte behandlas de ärenden som kungörs i kallelsen. 

§ 8 Ombud till Stor Tempel möte 

8.1 Ombud till Stor Tempel möte väljs av Riddare Templen vid valmöte i oktober året före 
General Konvent. 

8.2 Antal ombud till Stor Tempel möte beräknas enligt följande tabell och baserat på antal 
Tempel den 1 januari året för General Konvent. Sedan varje Tempel fått ett ombud 
fördelas de återstående ombuden enligt uddatalsmetoden (samma som vid beräkning av 
antal ombud till Det Högsta Templet). 
 

 Antal Tempel Antal Ombud Antal Tempel Antal Ombud 
 1 till 4 10 35 till 39 50 
 5 till 9 20 40 till 44 55 
 10 till 14 25 45 till 49 60 
 15 till 19 30 50 till 54 65 
 20 till 24 35 55 till 59 70 
 25 till 29 40 60 till 64 75 
 30 till 34 45 65 till 69 80 

8.3 Suppleanter väljs till samma antal som ordinarie ombud. 

8.4 Valbar till ombud är medlem i Stor Templet, som innehar minst åttonde grad, STG. 

8.5 Ombudsuppdraget avser representation vid efter valet följande Stor Tempel möten, intill 
dess nytt val av ombud ägt rum. 
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§ 9 Deltagande vid Stor Tempel möte 

9.1 Alla medlemmar i Tempel Riddare Orden har rätt att närvara vid Stor Tempel möte. 

9.2 Medlem lydande under Stor Tempel, som innehar minst åttonde grad, STG, har 
yttranderätt. 

9.3 Förslags- och rösträtt tillkommer endast Stor Tempel. 

§ 10 Stor Tempels inkomster 

10.1 Stor Tempels Mästare Råd fastställer den avgift per år och medlem som skall utgå från 
Riddare Tempel till Stor Tempel. 

10.2 Stor Tempel skall efter förslag från Stor Tempel Mästare Rådet fastställa: 

a. den lägsta avgift, som skall gälla för medlems inträde i Riddare Tempel. 

b. de lägsta receptionsavgifter, som skall gälla för Väpnare Grader och Riddare Grader. 

c. den lägsta årsavgift, som medlem har att erlägga till Riddare Tempel. 

§ 11 Stor Tempel Mästare Rådets ämbetsmän 

11.1 Stor Tempel Mästare Rådet (STMR) är Stor Templets styrelse och består av följande 
ämbetsmän, som skall inneha minst elfte grad: 
 
Stor Mästare, SM 
Vice Stor Mästare, VSM 
Stor Under Mästare, SUM 
Stor Kansler, SKR 
Stor Ceremoni Mästare, SCM 
Stor Skatt Mästare, SKM 
Stor Kaplan, SKN 
 
Om Provins Kapitel är inrättat, bekläder Mästare från respektive Provins Kapitel ämbete i 
STMR. 

11.2 Alla ämbeten, utom Stor Mästare, fördelas av Stor Tempel Mästare Rådet. 

11.3 Styrelsen har sitt säte, där Stor Tempel Mästare Rådet bestämmer. 

11.4 I Stor Tempel Mästare Rådet kan finnas ett Arbetsutskott (AU). Stor Mästaren är 
självskriven medlem i AU. Stor Tempel Mästare Rådet utser övriga ledamöter efter 
förslag av Stor Mästaren. 

11.5 För beslutsmässighet fordras, att i Stor Tempel Mästare Rådet mer än hälften och i 
Arbetsutskottet alla ledamöterna är närvarande. 

11.6 Vid lika röstetal gäller den mening Stor Mästaren eller, om annan för ordet, denne 
biträder. 

11.7 För Stor Tempel som har färre än 400 medlemmar kan Det Högsta Rådet medge att 
antalet ämbetsmän i Stor Tempel Mästare Rådet minskas till minst fem (5). 

§ 12 Val av ämbetsmän och revisorer samt förslag till ombud till DHT 

12.1 Stor Tempel Mästare Råd väljs vid ordinarie Stor Tempel möte för en ämbetsperiod om 
tre år. 

12.2 Stor Mästaren väljs särskilt och därefter övriga styrelsemedlemmar. Förslag till Stor 
Mästare skall ha godkänts av Högste Stor Mästare. 
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12.3 Revisorer och suppleanter väljes för en period av tre år med växelvis avgång. Ordinarie 
revisor innehar sin uppgift för högst två perioder. 

12.4 Val av Stor Tempel Mästare Råd och revisorer skall beredas av en Valnämnd, som 
tillsätts av Stor Tempel Mästare Rådet senast den 1 maj året före Stor Tempel möte hålls. 

12.5 Val av ombud till Det Högsta Templet skall förberedas av Stor Templets Valnämnd. 
Antalet ombud framgår av kapitel 2, § 8. 

§ 13 Sammanträden 

13.1 Stor Tempel Mästare Rådet sammanträder när Stor Mästaren så påfordrar, dock minst en 
gång årligen. Om minst tre medlemmar av Stor Tempel Mästare Rådet därom göra 
framställning, skall Stor Tempel Mästare Rådet sammanträda. 

13.2 Arbetsutskottet sammanträder, när Stor Mästaren så påfordrar. 

§ 14 Förvaltning 

14.1 Stor Tempel Mästare Rådet ansvarar för Stor Templets verksamhet och ekonomi och 
skall inför Stor Tempel möte lämna redovisning för sin förvaltning för den gångna 
mandatperioden. I ansvaret ingår att vidta även sådana åtgärder som ej är förutsedda i 
Ordens lagar eller Föreskrifter. 

14.2 Stor Tempel Mästare Rådet åligger att vaka över att Ordens lagar, Föreskrifter samt 
rituella och ceremoniella ordningar efterlevs av underlydande Tempel och Utposter. 

14.3 Stor Tempel Mästare Rådet utarbetar Stor Templets långsiktiga utvecklingsplan. 

14.4 Stor Tempel Mästare Rådet inrättar de funktioner som behövs för Stor Templets 
verksamhet. 

14.5 Ämbetsmännens arbetsuppgifter och ansvarsområden anges i Föreskrifter fastställda av 
Det Högsta Rådet. 

§ 15 Installation av ämbetsman samt vakans 

15.1 Ämbetsman inträder i sitt ämbete efter att General Konvent är avslutat och han blivit 
installerad enligt Ordens ritualer. 

15.2 Om det under ämbetsperioden uppstår vakans på ämbetsmannaplats gäller följande: 

a. Gäller vakansen Stor Mästarens ämbete, skall Vice Stor Mästaren tillfälligt överta 
ämbetet, och omedelbart sammankalla Stor Tempel Mästare Rådet som kallar till 
extra Stor Tempel möte för val av ny Stor Mästare. Valnämnden förbereder och 
upprättar förslag. 

b. För annan ämbetsman kan Stor Tempel Mästare Rådet på Stor Mästarens förslag 
utse ny ämbetsman. 

§ 16 Särskilda stadgar 

16.1 Stor Tempel äger rätt att för vinnande av rättskapacitet antaga särskilda stadgar. 

16.2 Sådana stadgar skall godkännas av Det Högsta Rådet. 

§ 17 Provins Kapitel – Uppgift 

17.1 Provins Kapitel företräder Stor Templet inom sitt fastställda område. 

17.2 Provins Kapitel och dess styrelse Provins Kapitel Mästare Rådet (PKMR) är ansvarigt 
inför Stor Tempel Mästare Rådet. 
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§ 18 Provins Kapitel – Gradmöte 

18.1 Provins Kapitel sammanträder till gradgivningsmöte för att meddela åttonde grad, när 
Stor Mästaren eller Provins Kapitel Mästaren så beslutar. 

§ 19 Provins Kapitel – Kallelse till möte 

19.1 Kallelse till möte, som endast gäller meddelande av Grad eller instiftande av Utpost, skall 
kungöras senast en månad före mötesdagen. 

§ 20 Provins Kapitels inkomster 

20.1 Provins Kapitel äger icke rätt uppbära annan avgift än gradavgift för meddelad grad. 

§ 21 Provins Kapitel Mästare Rådets ämbetsmän 

21.1 Provins Kapitel Mästare Rådet (PKMR) är Provins Kapitlets styrelse och består av 
följande ämbetsmän, som skall inneha minst nionde, STICG, grad: 
 
Provins Kapitel Mästare, PKM 
Vice Provins Kapitel Mästare, VPKM 
Provins Kapitel Under Mästare, PKUM 
Provins Kapitel Kansler, PKKR 
Provins Kapitel Ceremoni Mästare, PKCM 
Provins Kapitel Skatt Mästare, PKSKM 
Provins Kapitel Kaplan, PKKN 

21.2 Provins Kapitel Mästaren fördelar ämbetena. 

21.3 Inom Provins Kapitel Mästare Rådet kan finnas ett Arbetsutskott (AU). Provins Kapitel 
Mästaren är självskriven medlem. Provins Kapitel Mästare Rådet utser övriga ledamöter 
på förslag av Provins Kapitel Mästaren. 

21.4 För beslutsmässighet fordras, att i Provins Kapitel Mästare Rådet fler än hälften är 
närvarande. 

21.5 Vid lika röstetal gäller den mening Provins Kapitel Mästaren eller, om annan för ordet, 
denne biträder. 

§ 22 Provins Kapitel – Val 

22.1 Provins Kapitel Mästare Rådet väljes vid Stor Templets möte för en ämbetsperiod om tre 
år. Förslag till Provins Kapitel Mästare skall ha godkänts av Stor Mästare. 

22.2 Provins Kapitel Mästaren väljes särskilt och därefter övriga styrelsemedlemmar. 

22.3 Val av Provins Kapitel Mästare Råd skall beredas av en valnämnd, som tillsätts av 
Provins Kapitel Mästare Rådet senast den 1 maj året före General Konvent hålles. 

§ 23 Provins Kapitel – Sammanträden 

23.1 Provins Kapitel Mästare Rådet sammanträder när Provins Kapitel Mästaren så påfordrar, 
dock minst en gång årligen. Om minst tre medlemmar av Provins Kapitel Mästare Rådet 
därom gör framställning, skall Provins Kapitel Mästare Rådet sammanträda. 
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§ 24 Provins Kapitel – Förvaltning 

24.1 Provins Kapitel Mästare Rådet åligger: 

a. att under styrelseansvar, med iakttagande av Ordens lagar och Föreskrifter, företräda 
Provins Kapitlet; 

b. att till Stor Kanslern översända protokoll från varje sammanträde i Provins Kapitel; 

24.2 Ämbetsmännens arbetsuppgifter och ansvarsområden anges i Föreskrifter fastställda av 
Det Högsta Rådet. 

§ 25 Provins Kapitel – Installation av ämbetsman samt vakans 

25.1 Ämbetsman inträder i sitt ämbete efter att General Konvent är avslutat och han blivit 
installerad enligt Ordens ritualer. 

25.2 Om det under ämbetsperioden uppstår vakans på ämbetsmannaplats gäller följande: 

a. Gäller vakansen Provins Kapitel Mästarens ämbete, skall Vice Provins Kapitel 
Mästaren tillfälligt överta ämbetet, samt omedelbart underrätta Stor Tempel Mästare 
Rådet, som utser ny Provins Kapitel Mästare. 

b. För annan ämbetsman skall Provins Kapitel Mästare Rådet, i samråd med Stor 
Mästaren, utse ny ämbetsman. 

§ 26 Riddare Kapitel 

26.1 Riddare Kapitel kan inrättas där det anses lämpligt, för att genomföra gradmöten och 
andra uppgifter enligt Stor Mästarens beslut. 

26.2 Stor Tempel Mästare Rådet fastställer vilka Riddare Tempel som skall ingå i Riddare 
Kapitlet. 

26.3 Riddare Kapitlet leds av en Riddare Kapitel Mästare (RKM) som utnämns av Stor 
Mästaren. 

26.4 Riddare Kapitel Mästare skall inneha minst tionde, HTG, grad. 

26.5 Riddare Kapitels arbetsuppgifter anges i Föreskrifter fastställda av Det Högsta Rådet. 
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Kapitel IV. Riddare Tempel 

§ 1 Riddare Templen - grunden för verksamheten 

1.1 Riddare Templen är den organisatoriska grund som Ordens verksamhet vilar på. Riddare 
Tempel skall i allt följa Ordens lagar och Föreskrifter. 

§ 2 Uppgift 

2.1 Riddare Tempels uppgift är att jämte gradmöten genomföra undervisning i Ordens 
ceremonier, grader och värderingar samt bedriva verksamhet för att tillföra nya 
medlemmar och informera allmänheten om Ordens verksamhet. 

2.2 Riddare Tempels möten i olika grader skall genomföras i den omfattning som Stor 
Tempel Mästare Rådet fastställt samt i Föreskrifter fastställda av Det Högsta Rådet. 

§ 3 Lokal 

3.1 Riddare Tempels möteslokal skall för att få användas för ordensarbete vara besiktigad, 
förordad och godkänd av Stor Mästaren. 

§ 4 Förhandlingsmöte 

4.1 Riddare Tempels förhandlingsmöte är den högsta beslutande församlingen, vilken skall ta 
ställning i följande angelägenheter: 

a. Mästare Rådets redovisning och förvaltning för det gångna året och förslag till 
verksamhetsplan och budget för kommande år. Beslut skall fattas under februari året 
efter räkenskapsåret. 

b. Val av ämbetsmän, tjänstemän och revisorer. Beslut skall tas senast den 31 oktober 
året före verksamhetsåret. 

c. Väsentliga verksamhets- och ekonomiska frågor. Beslut skall fattas när fråga blir 
aktuell under året. 

4.2 Kallelse till förhandlingsmöte skall med angivande av ärende utgå till medlemmarna 
antingen genom brev eller genom annons i av Mästare Rådet bestämd tidning. 
Medlemmarna skall ha kännedom därom minst sex dagar före sammanträdet. 

4.3 Varje närvarande medlem i Riddare Templet har yttrande- och rösträtt. 

4.4 Riddare Tempel är beslutsmässigt då minst en tiondel av medlemmarna är närvarande. 

4.5 Övriga anvisningar om Riddare Tempels förhandlingsmöte framgår av Föreskrifter 
fastställda av Det Högsta Rådet. 

§ 5 Gradmöte 

5.1 Kallelse till Riddare Tempels gradmöte sker genom kungörelse av mötesschema för 
kalenderåret med uppgifter om dag, tid, grad och lokal. 

§ 6 Ordens Lagbok tillgänglig 

6.1 Vid varje möte i Riddare Tempel skall Ordens Lagbok finnas tillgänglig för medlemmarna. 
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§ 7 Mästare Rådets ämbetsmän 

7.1 Styrelsen för Riddare Tempel kallas Mästare Råd (MR) och består av följande sju 
ämbetsmän: 
 
Mästare (ordförande i styrelsen), M 
Vice Mästare, VM 
Under Mästare, UM 
Sekreterare, S 
Ceremoni Mästare, CM 
Skatt Mästare, SKM 
Kaplan, KN 

7.2 Styrelsen har sitt säte på Riddare Templets verksamhetsort. 

7.3 För beslutsmässighet i Mästare Rådet fordras, att fler än hälften är närvarande. 

7.4 Vid lika röstetal gäller den mening, som Mästaren eller, om annan för ordet, denne 
biträder. 

§ 8 Val av ämbetsmän och revisorer 

8.1 Ledamöter till Mästare Råd för kommande år och två revisorer för kommande 
tvåårsperiod väljs i valmöte senast den 31 oktober. 

8.2 Valbar till Mästare är medlem i Riddare Templet som innehar minst åttonde grad, STG. 
Förslag till Mästare skall ha godkänts av Stor Mästare. Stor Mästare kan ge dispens från 
gradkravet, dock skall Mästaren inneha lägst femte grad, PRG. 

8.3 Valbar till ledamot av Mästare Rådet och som revisor är varje aktiv medlem av Riddare 
Templet, som innehar minst den grad Riddare Templet arbetar i. 

8.4 Mästare Rådets medlemmar väljs var för sig. 

8.5 Val av ledamöter till Mästare Råd och de två revisorerna med lika många ersättare skall 
beredas av en valnämnd, som tillsätts av Mästare Rådet senast den 1 maj varje år. 

8.6 Vid ordinarie valmöte året före General Konvent, skall ombud med ersättare väljas till Stor 
Tempel möte. 

8.7 Till ämbetsman föreslagen skall vara närvarande vid val eller ha förklarat sig villig att 
motta uppdraget. 

8.8 De två revisorerna väljs så att en ny revisor tillträder varje år. De två ersättarna väljs 
enbart för en ettårsperiod. 

§ 9 Val av tjänstemän 

9.1 Riddare Tempel skall vid valmöte även välja tjänstemän för nästkommande arbetsår, 
vilket närmare redovisas i Föreskrifter fastställda av Det Högsta Rådet. 

9.2 Till tjänsteman föreslagen broder skall vara närvarande vid valet eller ha förklarat sig villig 
motta uppdraget. 

§ 10 Sammanträden 

10.1 Mästare Rådet sammanträder, när Mästaren så påfordrar, dock minst en gång varannan 
månad. 

10.2 Mästare Rådet skall sammanträda, om minst tre medlemmar av Mästare Rådet göra 
framställning därom. 
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§ 11 Förvaltning 

11.1 Mästare Rådet ansvarar för Riddare Templets verksamhet och ekonomi och skall årligen 
till Riddare Tempels förhandlingsmöte avlämna redovisning för sin förvaltning för det 
gångna verksamhetsåret. 
Detta ansvar innebär att även vidta sådana åtgärder som ej är förutsedda i Ordens Lag 
eller Föreskrifter. Sådana åtgärder skall för att vara gällande godkännas av Stor 
Mästaren. 

11.2 Mästare Rådet utarbetar planer för Riddare Templets utveckling. 

11.3 Mästare Rådets förvaltnings- och ämbetsperiod är det kalenderår som börjar den 1 
januari efter det att val hållits. 

11.4 Ämbetsmännens arbetsuppgifter och ansvarsområden anges i Föreskrifter fastställda av 
Det Högsta Rådet. 

§ 12 Vakans 

12.1 Om det under ämbetsperioden uppstår vakans på ett ämbete gäller följande: 

a. Gäller vakansen Templets Mästare, skall Vice Mästaren tillfälligt överta ämbetet och 
omedelbart sammankalla Mästare Rådet som kallar till extra valmöte för val av ny 
Mästare. Valnämnden förbereder och upprättar förslag i samråd med Stor Mästare. 

b. För annan ämbetsman kan Mästare Rådet på Mästarens förslag utse en ersättare. 

§ 13 Särskilda stadgar 

13.1 För vinnande av rättskapacitet kan Riddare Tempel anta särskilda stadgar, vilka skall 
godkännas av Stor Templets Mästare Råd. 
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Sidan avsiktligt lämnad tom. 
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Kapitel V. Utpost 

§ 1 Utpost samlar Ordensbröder och Lärlingar 

1.1 Utpost (UP) är en sammanslutning av Ordensbröder och Lärlingar för samfälld 
verksamhet i Ordens anda till gagn för dem själva och för Orden. 

1.2 Utpost skall i allt följa Ordens lagar och gällande Föreskrifter, samt överordnad Mästares 
anvisningar. 

1.3 Utpost skall verka för att Orden tillförs nya medlemmar. 

1.4 Utpost har rätt att föreslå män till medlemskap i Orden. 

§ 2 Möteslokal 

2.1 Utposts möteslokal skall för att få användas för verksamhet vara besiktigad, förordad och 
godkänd av överordnat Riddare Tempels Mästare. 

§ 3 Mötenas omfattning 

3.1 Utpost skall årligen hålla minst sex ordinarie möten. 

3.2 I den omfattning Utpost Styrelse finner det lämpligt hålls möten, då allmänheten är 
välkommen. 

§ 4 Kallelse till möte 

4.1 Kallelse till Utposts möte sker genom kungörelse av mötesschema för kalenderåret med 
uppgifter om dag, tid och lokal. 

4.2 Kallelse till möte, vid vilket skall avgöras ärende som avser årsavgift, förslag till extra 
uttaxering, inköp eller försäljning av fast egendom eller ändring av Utpostens enskilda 
stadgar, skall med angivande av ärendet utgå till medlemmarna minst sex dagar före 
sammanträdet genom brev eller genom annons i av Utpost Styrelsen bestämd tidning. 

§ 5 Möte 

5.1 Genom beslut i Utposts möte utses ledamöter i Utpost Styrelse och revisorer. Dessutom 
tar möte ställning i verksamhets- och ekonomiska frågor samt Utpost Styrelses 
förvaltning. 

5.2 För att beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom skall bli gällande måste först 
godkännande inhämtas av Stor Tempel Mästare Rådet och överordnat Riddare Tempels 
Mästare Råd. 

5.3 Varje närvarande medlem i Utposten har yttrande- och beslutsrätt. 

5.4 Utpost är beslutsmässigt då minst en tiondel, dock minst nio av medlemmarna, är 
närvarande. 

5.5 Övriga anvisningar om Utposts möte framgår av Föreskrifter fastställda av Det Högsta 
Rådet. 

§ 6 Ordens Lagbok tillgänglig 

6.1 Vid varje sammanträde med Utposten skall Ordens lagbok finnas tillgänglig för 
medlemmarna. 
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§ 7 Utpost Styrelse 

7.1 Styrelsen för Utpost kallas Utpost Styrelse (UPST) och består av följande ledamöter: 
 
Sändebud, SB 
Förste Vakthavande, FVH 
Sekreterare, UPS 
Kassaförvaltare, KFV 
Andre Vakthavande, AVH 

7.2 Styrelsen har sitt säte på Utpostens verksamhetsort. 

7.3 För beslutsmässighet i Utpost Styrelse fordras närvaro av minst tre ledamöter. 

7.4 Vid lika röstetal gäller den mening, som Sändebudet eller, om ordet föres av annan, 
denne biträder. 

§ 8 Val av styrelse och revisorer 

8.1 Ledamöter till Utpost Styrelse för kommande år och två revisorer för kommande 
tvåårsperiod väljs senast den 31 oktober varje år. 

8.2 Valbar till Sändebud i Utposten är varje i Orden invigd medlem av Utposten, oberoende 
av vilket Tempel han tillhör. 

8.3 Valbar som annan ledamot och funktionär är varje medlem av Utposten. 

8.4 Val av ledamöter i Utpost Styrelse och revisorer med lika många ersättare skall beredas 
av en valnämnd, som utses av Utpost Styrelse senast den 1 maj varje år. 

8.5 De två revisorerna väljs så att en ny revisor tillträder varje år. De två ersättarna väljs för 
enbart en ettårsperiod. 

8.6 Till styrelseledamot föreslagen medlem skall vara närvarande vid valet eller ha förklarat 
sig villig motta uppdraget. 

§ 9 Sammanträden 

9.1 Utpost Styrelse sammanträder när Sändebudet så bestämmer, dock minst tre gånger 
årligen. 

9.2 Utpost Styrelse skall sammanträda, om minst tre medlemmar av Utpost Styrelse gör 
framställning därom. 

§ 10 Ansvar och befogenheter 

10.1 Utpost Styrelse åligger att under Sändebudets ledning under styrelseansvar vaka över att 
Utpostens arbete utföres enligt Ordens lag och gällande Föreskrifter. 

10.2 De enskilda ledamöternas arbetsuppgifter och ansvarsområden anges i Föreskrifter 
fastställda av Det Högsta Rådet. 

§ 11 Särskilda stadgar 

11.1 För vinnande av rättskapacitet kan Utpost anta särskilda stadgar, vilka skall godkännas 
av Stor Tempel Mästare Rådet. 

  



Tempel Riddare Orden 

Ordens Allmänna Lag 
 

 

25 

Kapitel VI. Medlemskap 

§ 1 Medlemskap 

1.1 Män som accepterar de ändamål och krav som anges i Ordens Grundlag kan bli medlem 
i Tempel Riddare Orden. 

1.2 Inträdesåldern för medlemskap är 18 år. 

§ 2 Reception 

2.1 Först efter reception i Invigningsgraden, IG, i enlighet med för Orden gällande ritualer är 
slutgiltigt medlemskap vunnet. 

§ 3 Utträde 

3.1 Medlem, som uppfyllt alla sina förpliktelser till Orden, kan på särskilda skäl ansöka om 
utträde ur Orden. 

§ 4 Uteslutning 

4.1 Medlem, som kränkt Ordens grundprinciper, kan, i enlighet med reglerna i Kapitel X, 
uteslutas. 

§ 5 Återinträde 

5.1 Framställning om återinträde görs till det Riddare Tempel där sökanden önskar 
medlemskap. 

§ 6 Kompletterande regler 

6.1 Kompletterande regler om Medlemskap anges i Föreskrifter fastställda av Det Högsta 
Rådet. 
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Sidan avsiktligt lämnad tom. 

  



Tempel Riddare Orden 

Ordens Allmänna Lag 
 

 

27 

Kapitel VII. Befordran och utmärkelser 

§ 1 Ordens grader 

1.1 Ordens tolv grader är: 

1. Invignings Grad, IG 

2. Kärlekens Grad, KG 

3. Renhetens Grad, RG 

4. Trohetens Grad, TG 

5. Prövade Riddares Grad, PRG 

6. Antagne Riddares Grad, ARG 

7. Utvalde Riddares Grad, URG 

8. Stor Tempel Grad, STG 

9. Stor Templets Inre Cirkel Grad, STICG 

10. Högsta Templets Grad, HTG 

11. Högsta Templets Inre Cirkel Grad, HTICG 

12. Heders Grad, HDG 

1.2 Befordran av medlem, som visat intresse för Orden och dess verksamhet, till högre grad 
sker enligt Föreskrifter fastställda av Det Högsta Rådet. 

§ 2 Ordens Veteran 

2.1 Medlem, som tillhört Orden i tjugofem år, skall, utan hänsyn till grad eller ämbete, 
utnämnas till Ordens Veteran (OVN). 

2.2 Beslut om utnämning av Ordens Veteran sker enligt Föreskrifter fastställda av Det Högsta 
Rådet. 

§ 3 Ordens Patriark 

3.1 Medlem, som tillhört Orden i femtio år, skall, utan hänsyn till grad eller ämbete, utnämnas 
till Ordens Patriark (OPK). 

3.2 Beslut om utnämning av Ordens Patriark sker enligt Föreskrifter fastställda av Det Högsta 
Rådet. 

§ 4 Eklundsmedaljen 

4.1 Medlem, som visat stort intresse och genom förtjänstfullt och troget arbete gjort 
betydande insatser för Orden, kan tilldelas Eklundsmedaljen. 

4.2 Eklundsmedaljen finns i tre valörer: Brons, Silver och Guld. 

4.3 Beslut om tilldelning av Eklundsmedaljen sker enligt Föreskrifter fastställda av Det Högsta 
Rådet. 
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§ 5 Hederstjänstedekoration 

5.1 Ämbetsman, som tillhört Det Högsta Rådet, Stor Tempel Mästare Råd, Provins Kapitel 
Mästare Råd eller Mästare Råd minst sex år, samt medlem som tillhört Utpost Styrelse i 
minst sex år, kan av respektive Råd eller Styrelse hedras med hederstjänstedekoration. 

5.2 Riddare Kapitel Mästare som tjänstgjort i minst sex år, kan av Stor Mästare hedras med 
hederstjänstedekoration. 

5.3 Beslut om tilldelning av hederstjänstedekoration sker enligt Föreskrifter fastställda av Det 
Högsta Rådet. 

§ 6 Utmärkelser 

6.1 Det tillkommer Det Högsta Templet och på dettas vägnar Det Högsta Rådet att besluta 
om införandet av utmärkelser för Ordens medlemmar. 

6.2 Underordnad ordensavdelning äger icke rätt att införa utmärkelser av något slag. 

6.3 Beslut om tilldelning av utmärkelser sker enligt Föreskrifter fastställda av Det Högsta 
Rådet. 

§ 7 Graddekorationer, tecken och utmärkelser 

7.1 Graddekorationer av alla slag, samt tecken och utmärkelser, tillhör Tempel Riddare 
Orden och skall återlämnas när medlemskap upphör. 

7.2 Kompletterande regler om Graddekorationer, samt hur de ska bäras, finns i Föreskrifter 
fastställda av Det Högsta Rådet. 
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Kapitel VIII. Förvaltning 

§ 1 Förvaltning, ansvar och kontroll 

1.1 Styrelsen för varje Ordensavdelning ansvarar för god hushållning av tillgängliga medel för 
att bedriva ordensverksamhet, att en årsredovisning och i förekommande fall 
sammanfattande redovisning för mandatperioden presenteras för högsta beslutande 
församling samt att redovisningen ger en rättvisande bild av verksamhet och ekonomi. 

1.2 Varje Ordensavdelning skall ha en intern kontroll, som innebär en rimlig ansvars- och 
arbetsfördelning, rutiner för godkännande av transaktioner, bevarande av data och en 
tryggad medelsförvaltning samt en med hänsyn till omfattningen av Ordensavdelningens 
verksamhet och förvaltning rimlig ekonomisk styrning och kontroll, exempelvis uppföljning 
av ägda fastighetsföretag samt uppföljning av budget och verksamhetsplan. 

§ 2 Räkenskaper och redovisning 

2.1 Alla Ordensavdelningar skall föra räkenskaper enligt god redovisningssed, vilket innebär 
löpande bokföring enligt fastställd kontoplan, systematisk bokföring (huvudbok) samt vid 
räkenskapsårets slut upprättande av bokslut med årsredovisning. 

2.2 Årsredovisningen innehåller, förutom finansiell information, uppföljande beskrivning av 
vad som gjorts under det gångna året. 

2.3 Räkenskaperna avslutas årligen den 31 december. 

§ 3 Årsrapporter 

3.1 Utposter och Riddare Tempel skall årligen till Stor Tempel lämna fastställda rapporter, 
åtföljda av för varje avdelning fastställda avgifter. 

§ 4 Placering av kapital 

4.1 Riddare Tempel skall för sin långsiktiga placering handla utifrån en placeringspolicy, som 
säkerställer en rimlig avkastning. 

§ 5 Rättsförhållanden 

5.1 Riddare Tempel äger rätt att, efter förslag av Mästare Rådet, för Ordens verksamhet ingå 
avtal, samt förvärva, förvalta och avyttra fast och lös egendom. För att vinna 
rättskapacitet kan Riddare Tempel anta särskilda stadgar, vilka skall godkännas av Stor 
Tempel Mästare Råd. 

5.2 Beslut som innebär att Riddare Tempel 

a. förvärvar eller avyttrar fast egendom eller del i fast egendom, 

b. överlåter aktie eller andel i bolag eller förening, som äger fast egendom, 

c. tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i egen 
fastighet, 

d. vidtar åtgärder som minskar eget inflytande i bolag eller förening, 

e. överlåter arbetsmaterial eller arkivalier av större värde, skall för att bli gällande, 
fastställas av Stor Tempel Mästare Råd. 
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5.3 Riddare Tempel skall redovisa kapital från försäljning av fast egendom eller del därav till 
Stor Tempel Mästare Råd. Detta gäller även ersättning för fast egendom efter brand eller 
annan skada, expropriation, eller till följd av annat förhållande. Kapitalet får inte utan Stor 
Tempel Mästare Råds medgivande användas för annat ändamål än köp av fast 
egendom, del i fast egendom, eller till återuppbyggnad av skadad fast egendom. 

5.4 Ränta på kapitalet får användas till löpande verksamhet i Riddare Tempel. 

§ 6 Avslutning av uppdrag 

6.1 Avgående ledamot i Mästare Råd eller Utpost Styrelse skall senast inom 60 dagar ha 
överlämnat alla till uppdraget hörande handlingar och värden till sin efterträdare. 

6.2 En förteckning av överlämnade handlingar upprättas, som ska vara tillgänglig för 
revisorerna. 

§ 7 Revision 

7.1 Revisorerna uttalar sig årligen om granskad Riddare Tempels årsredovisning och 
förvaltning respektive Utposts ekonomiska redovisning och förvaltning. Granskningen 
genomförs enligt god revisionssed. 

7.2 Revisionsberättelse jämte granskad årsredovisning respektive ekonomisk redovisning 
föredras för respektive beslutande församling, som beslutar i enlighet med gällande 
ordning. 

§ 8 Kompletterande regler för ekonomisk förvaltning 

8.1 Kompletterande regler för ekonomisk förvaltning anges i Föreskrifter fastställda av Det 
Högsta Rådet. 

§ 9 Visitation 

9.1 Visitation av Riddare Tempel och Utposter skall i regel ske minst en gång vart sjätte år. 

§ 10 Arkivering 

10.1 Varje ordensavdelning skall inrätta arkiv, vari alla viktigare handlingar skall bevaras. 

§ 11 Blanketter 

11.1 Varje Stor Tempel, Riddare Tempel och Utpost skall använda av Det Högsta Rådet 
fastställda blanketter. Endast godkända blanketter får användas. 

§ 12 Ordens märke 

12.1 Ordens kännetecken, ordensmärket, utgörs av en liksidig triangel med tre inre i varandra 
inflätade liksidiga trianglar, bildande en regelbunden niouddig stjärna. 

12.2 Medlem i Orden äger rätt att bära ordensmärket. 

§ 13 Ordens flagga 

13.1 Ordens flagga är vit med ordensmärket i rött. 
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§ 14 Arbetsmateriel 

14.1 Arbetsmateriel, för såväl ceremoniellt som administrativt bruk i ordensarbetet, skall vara 
fastställt av Det Högsta Rådet. 

§ 15 Om ordenslokaler 

15.1 Ordens lokaler skall vara lämpade för sitt ändamål. Nya tempellokaler skall godkännas av 
Stor Mästare innan de tas i bruk. Ny Tempelsal skall invigas efter speciell ritual, fastställd 
av Det Högsta Rådet. När en Tempelsal skall tas ur bruk, skall invigningen upphävas, 
även detta enligt fastställd ritual. 

§ 16 Ändring av bestämmelserna 

16.1 För ändring av bestämmelserna i Ordens Allmänna Lag fordras beslut av Det Högsta 
Templet. Beslut fattas med enkel majoritet. d.v.s. mer än hälften av avgivna röster. 

16.2 Särskilt beslut skall fattas i fråga om den tidpunkt, från vilken antagen ändring skall träda i 
kraft. 

§ 17 Kompletterande regler för förvaltning av ordensarbetet 

17.1 Kompletterande regler för förvaltning av ordensangelägenheter anges i Föreskrifter 
fastställda av Det Högsta Rådet. 
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Sidan avsiktligt lämnad tom. 
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Kapitel IX. Understöd och bidrag 

§ 1 Hjälp och stöd 

1.1 Styrelsen inom varje ordensavdelning ska vaka över Ordens uppgift att ge hjälp och stöd 
till behövande i samhället och att hjälpverksamhet bland medlemmarna icke åsidosätts. 

§ 2 Understöds- och stipendiefond 

2.1 Understöds- och stipendiefond kan tillföras medel enligt följande: 

a. Donationer och gåvor. 

b. Medel enligt beslut av Mästare Råd. 

§ 3 Beslut om bidrag 

3.1 Understöd och stipendier beslutas av respektive Mästare Råd eller Utposts Styrelse. 

§ 4 Kompletterande regler för understöd och bidrag 

4.1 Kompletterande regler för understöd och bidrag anges i Föreskrifter fastställda av Det 
Högsta Rådet. 

  



Tempel Riddare Orden 

Ordens Allmänna Lag 
 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan avsiktligt lämnad tom. 
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Kapitel X. Lagbrott, påföljd och klagan 

§ 1 Kränkning av Orden 

1.1 Riddare Templets Mästare Råd skall vidta åtgärder mot medlem, som kränkt Ordens 
grundprinciper genom 

a. att han vanhedrat Orden, sig själv eller sin familj; 

b. att han brutit nykterhetslöftet; 

c. att han icke iakttagit tysthetslöftet; 

d. att han visat uppstudsighet mot Ordens Råd eller Styrelse och Ämbetsmän; 

e. att han förfördelat annan medlem av Orden; 

f. att han vägrat, ehuru ej på grund av ekonomiska svårigheter hindrad, att erlägga 
stadgade avgifter och gjort detta på ett klandervärt sätt; 

g. att han av borgerlig domstol genom lagakraftvunnen dom befunnits skyldig till 
handling, som icke kan anses förenlig med hederns krav. 

1.2 Är ifrågavarande broder medlem i Riddare Tempels Mästare Råd eller Provins Kapitel 
Mästare Råd skall ärendet behandlas av Stor Templets Mästare Råd. 

1.3 Är ifrågavarande broder medlem i Stor Templets Mästare Råd eller Det Högsta Rådet 
skall ärendet behandlas av Det Högsta Rådet. 

§ 2 Utredning 

2.1 Om förseelsen är sådan att den kan tillrättaläggas under hand, skall detta ske, efter 
beslut av Mästare Rådet. 

2.2 Kräver ärendet en närmare utredning skall Mästare Rådet tillsätta en kommitté bestående 
av tre ordensbröder som innehar minst åttonde grad, STG. 

§ 3 Åtgärder 

3.1 Om av Mästare Rådet tillsatt utredning visar, eller det eljest är uppenbart, att förseelsen 
är av den art, att åtgärd bör komma ifråga, kan den skyldige av Mästare Rådet efter 
omständigheterna 

a. tilldelas varning; 

b. skiljas från ämbetet; 

c. suspenderas på viss tid; 

d. skiljas från medlemskap. 

§ 4 Jävsituation 

4.1 Gäller ärende om förseelse medlem som har med ärendets handläggning att göra, skall 
denne icke närvara då ärendet behandlas. 

§ 5 Delgivning 

5.1 Innebär Mästare Rådets beslut påföljd enligt § 3, skall beslutet skriftligen delges den 
medlem beslutet avser och i förekommande fall den medlem, vars framställning föranlett 
åtgärden. 
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§ 6 Överklagande av beslut 

6.1 Mot beslut i disciplinärt ärende må talan av part i ärendet föras hos överordnat Stor 
Tempels Mästare Råd inom trettio dagar från det parten erhållit del av beslutet. 

6.2 Stor Tempel Mästare Rådet skall, sedan besvären inkommit, ofördröjligen tillsätta en 
kommitté, bestående av tre bröder, som innehar minst elfte grad, HTICG, att avge 
utlåtande. Om utlåtandet ger anledning därtill, äger Stor Tempel Mästare Rådet vidta 
ytterligare utredning i saken. 

6.3 Sedan utlåtande avgetts och utredning i förekommande fall slutförts, skall Stor Tempel 
Mästare Rådet meddela parterna beslut i skriftlig form. 

6.4 Stor Tempel Mästare Rådets beslut kan inte överklagas. 

§ 7 Återinträde 

7.1 Den som skiljs från sitt medlemskap, får ej intas på nytt i Orden förrän tre år förflutit, efter 
det att beslut om avskiljande från Orden vunnit laga kraft. 

§ 8 Anmälan mot Styrelse eller Mästare Råd 

8.1 Gäller anmälan om lagbrott Utpost Styrelse, Mästare Råd eller Provins Kapitel Mästare 
Råd såsom enhet, sker anmälan till vederbörande Stor Tempel Mästare Råd, som 
beslutar i ärendet. 

8.2 Gäller anmälan om lagbrott direkt under Det Högsta Templet lydande Riddare Tempels 
eller Utposts styrelse såsom enhet, sker anmälan till Det Högsta Rådet, som beslutar i 
ärendet. 

8.3 Gäller anmälan Stor Tempel Mästare Råd såsom enhet, skall anmälan inges till Det 
Högsta Rådet, som utreder och fattar beslut i ärendet. 

8.4 Gäller anmälan Det Högsta Rådet såsom enhet, skall den inges till Det Högsta Templets 
revisorer. Dessa infordrar yttrande av Det Högsta Rådet. Om revisorerna icke med 
anledning av Det Högsta Rådets yttrande och infordrade påminnelser från anmälaren 
anse sig kunna avskriva ärendet, skall de utse sju ordensbröder av minst elfte grad, 
HTICG, med uppgift att utreda ärendet och föreslå de åtgärder, som anmälan kan 
föranleda. 
Om förslaget innebär varning och revisorerna icke biträder förslaget eller om förslaget 
innebär svårare påföljd än varning, skall ärendet handläggas enligt § 9 mom. 3. 

§ 9 Brott mot Ordens Lag, ritualer och ceremonier 

9.1 Avser anmälan enligt § 8 brott mot Ordens Lag, ritualer, ceremonier, seder och bruk och 
är brottet av sådan svårighetsgrad, att det kan skada Ordens anseende, skall anmälan, 
utom i det fall den gäller Det Högsta Rådet, inges till Det Högsta Rådet, som har att 
verkställa undersökning och meddela beslut. Ger utredning vid handen, att sådant brott 
föreligger, äger Det Högsta Rådet att, om rättelse ej vinns, återkalla givna tillståndsbevis, 
charter och urkunder och skilja ifrågavarande ordensavdelning från gemenskap med 
Orden. 

9.2 Har Det Högsta Rådet meddelat beslut med innebörd, att ordensavdelning skiljs från 
Orden, åligger det utesluten ordensavdelning att utan något som helst vederlag återställa 
all ordensmateriel till den ordensinstitution, som levererat densamma. 

9.3 Avser anmälan enligt mom. 1 Det Högsta Rådet, skall ärendet handläggas av ett 
revisorskollegium, bestående av Det Högsta Templets och samtliga Stor Tempels 
revisorer. 
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9.4 Bedömer revisorskollegiet förseelsen så allvarlig, att avsättning från ämbetena kan 
komma ifråga, skall kollegiet inkalla General Konvent. 

9.5 Över beslut, som i disciplinära frågor fattats av Stor Tempel Mästare Råd, Det Högsta 
Rådet samt Det Högsta Templets revisorer som högsta instans, må talan icke föras. 

§ 10 Klagan över beslut som rör ordensavdelning 

10.1 Klagan över åtgärder och beslut avseende förvaltning eller annan angelägenhet inom 
annan ordensavdelning än Det Högsta Templet och Stor Tempel eller inom sådan 
avdelnings styrelse kan anföras av varje medlem, som tillhör avdelningen. 

10.2 Dylik klagan skall avfattas skriftligt och vara ingiven inom trettio dagar efter kungörandet 
av det beslut klagan avser till avdelningens främste ämbetsman, som inom trettio dagar 
från mottagandet skall till Stor Tempel Mästare Råd eller, om avdelningen är belägen 
utom Stor Tempel område, till Det Högsta Rådet insända handlingen jämte eget 
utlåtande, ävensom alla till ärendet hörande protokoll och andra handlingar. 

10.3 Stor Tempel Mästare Råd eller i förekommande fall Det Hösta Rådet skall inom sextio 
dagar efter mottagandet av handlingarna i målet avgöra frågan och meddela sitt beslut. 

10.4 Det Högsta Rådets och Stor Tempel Mästare Rådets beslut kan ej överklagas. 

§ 11 Kompletterande regler för lagbrott, påföljd och klagan 

11.1 Kompletterande regler för lagbrott, påföljd och klagan anges i Föreskrifter fastställda av 
Det Högsta Rådet. 
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Sidan avsiktligt lämnad tom. 
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Kapitel XI. Nybildning av ordensavdelning 

§ 1 Utpost 

1.1 Utpost kan bildas av i Orden invigda bröder på platser där Riddare Tempel ej verkar. 

1.2 Utpost kan även bildas på platser, där Riddare Tempel verkar, om Riddare Templets 
arbete därigenom främjas. 

1.3 Utpost skall lyda under bestämt Riddare Tempel men kan, om Utpost är belägen utom 
Stor Tempel område, lyda direkt under Det Högsta Templet. 

§ 2 Riddare Tempel 

2.1 Riddare Tempel kan bildas av minst tjugofyra i Orden invigda bröder. På ort där Riddare 
Tempel ska bildas bör Utpost vara i verksamhet och utgöra en grund för 
ordensverksamheten. 

§ 3 Provins Kapitel 

3.1 Provins Kapitel kan inrättas inom Stor Tempel om varje Kapitel erhåller minst ettusen 
medlemmar. Provins Kapitlens verksamhetsområden skall, såvitt möjligt, ha klart skilda 
geografiska och administrativa gränser. 

3.2 Stor Tempel Mästare Råd beslutar om bildande av Provins Kapitel. 

§ 4 Riddare Kapitel 

4.1 Riddare Kapitel kan inrättas inom Stor Tempel för att, inom visst geografiskt område, 
genomföra gradmöten och andra uppgifter enligt Stor Mästarens beslut. 

4.2 Stor Tempel Mästare Råd beslutar om bildande av Riddare Kapitel och vilka Riddare 
Tempel som skall ingå. 

§ 5 Stor Tempel 

5.1 Stor Tempel kan bildas inom land eller stat, där brödernas antal uppgår till minst fyra 
hundra, fördelade på minst fem Riddare Tempel. Vid särskilda förhållande kan dock 
bildande av Stor Tempel medges, även om antalet bröder är mindre än fyra hundra. 

5.2 I samma land eller stat kan icke mer än ett Stor Tempel bildas. 

5.3 Ordensavdelningar inom angränsande länder och stater kunna, om så anses lämpligt, 
sammanslutas under gemensamt Stor Tempel. 

5.4 Det Högsta Templet beslutar om bildande av Stor Tempel, vilket beslut ej kan överklagas. 

§ 6 Avgift vid bildande av ordensavdelning 

6.1 Vid instiftande av Utpost, Riddare Tempel och Stor Tempel, skall särskild, av den 
beslutande ordensmyndigheten fastställd avgift erläggas till denna. 

§ 7 Det Högsta Templet 

7.1 Det Högsta Templet är gemensamt för hela världen och något ytterligare kan ej bildas. 
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§ 8 Kompletterande regler för nybildning av ordensavdelning 

8.1 Kompletterande regler för nybildning av ordensavdelning anges i Föreskrifter fastställda 
av Det Högsta Rådet. 
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Kapitel XII. Nedläggning av ordensavdelning 

§ 1 Stor Tempel 

1.1 Det Högsta Rådet kan besluta om nedläggning av Stor Tempel om antalet medlemmar 
inom Stor Tempel understiger fyrahundra, eller om antalet arbetande Riddare Tempel 
understiger fyra. 

1.2 Stor Tempel som avviker från Ordens grundprinciper eller handlar på sätt, som Det 
Högsta Rådet anser kränker Ordens anseende, skall få utfärdat Charter återkallat. 

a. Det Högsta Rådet bestämmer, om Stor Tempel skall läggas ned. 

b. Stor Tempel Mästare Rådet kan på eget initiativ föreslå nedläggande av Stor Tempel. 

c. Förslag om Stor Tempels nedläggning kan, såvida det ej påfordras av Det Högsta 
Rådet, ej upptas till behandling vid Stor Tempel möte utan att Stor Tempel Mästare 
Rådet däröver avgivit yttrande. 

§ 2 Provins Kapitel 

2.1 Stor Tempel Mästare Rådet bestämmer, om Provins Kapitel skall läggas ned. 

2.2 Provins Kapitel Mästare Rådet kan på eget initiativ föreslå nedläggning av Provins 
Kapitel. 

2.3 Förslag om Provins Kapitels nedläggning kan, såvida det ej påfordras av Det Högsta 
Rådet eller Stor Tempel Mästare Rådet, ej upptas till behandling vid Provins Kapitel möte 
utan att Provins Kapitel Mästare Rådet däröver avgivit yttrande. 

§ 3 Riddare Kapitel 

3.1 Stor Tempel Mästare Rådet bestämmer om Riddare Kapitel skall avvecklas. 

§ 4 Riddare Tempel 

4.1 Riddare Tempel, som icke uppfyller för dess verksamhet gällande fordringar, skall fråntas 
sitt Charter av överordnad ordensmyndighet. 

a. Det Högsta Rådet bestämmer om Riddare Tempel, direkt underlydande Det Högsta 
Templet skall läggas ned; 

b. Stor Tempel Mästare Rådet bestämmer om Riddare Tempel, underlydande Stor 
Templet skall läggas ned; 

c. Riddare Templets Mästare Råd kan på eget initiativ föreslå nedläggande av Riddare 
Tempel; 

d. Förslag om Riddare Tempels nedläggande kan, såvida det ej påfordras av Det 
Högsta Rådet eller Stor Tempel Mästare Rådet, ej upptas till behandling i Riddare 
Templet utan att Mästare Rådet däröver avgivit yttrande. 

e. När ett Tempel har beslutat om nedläggning skall Mästare Rådet genast sända en 
statusbeskrivning till Stor Tempel Mästare Rådet. Beskrivningen skall som ett 
minimum omfatta en ekonomisk översikt, förslag till disponering av medel och värden, 
samt en plan för avveckling av utrustning och lokaler. 

f. Det Högsta Rådet kan ge närmare Föreskrifter i anslutning till punkterna a till e. 
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§ 5 Utpost 

5.1 Utpost, som icke uppfyller för dess verksamhet gällande fordringar, skall fråntas sin 
Stiftelseurkund av överordnad ordensmyndighet. 

a. Det Högsta Rådet bestämmer om Utpost, direkt underlydande Det Högsta Templet 
skall nedläggas; 

b. Riddare Templets Mästare Råd bestämmer om Utpost, underlydande Riddare 
Templet skall nedläggas; 

c. Utpost Styrelse kan på eget initiativ föreslå nedläggande av Utpost; 

d. Förslag om Utposts nedläggande kan, såvida det ej påfordras av vederbörande 
ordensmyndighet, icke upptas till behandling i Utposten utan att Utpost Styrelsen 
däröver avgivit yttrande. 

§ 6 Kvarstående värden 

6.1 Efter nedläggning av ordensavdelning skall kvarstående värden överföras till överordnad 
ordensavdelning. 
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Sidan avsiktligt lämnad tom. 



 

 

 


