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1.

Kapitel I. Organisation

1.1

§ 1. Fire organisatoriske niveauer

1.

Det Højeste Tempel (DHT), er ordenens højeste repræsentative forsamling.

2.

Stor Templet (ST) er indenfor sit virksomhedsområde den højeste repræsentative forsamling.
Indenfor Stor Templer kan der indsætte følgende organisatoriske enheder.
a.

Provins Kapitler (PK) kan oprettes indenfor et Stor Tempel hvor dette er
ønskeligt eller påkrævet af organisatoriske hensyn.

b.

Ridder Kapitler (RK) kan oprettes indenfor et Stor Tempel hvor dette er
ønskeligt eller påkrævet for at sikre en ordensmæssig forsvarlig gennemføring
af gradmøder og andre opgaver.

3.

Ridder Templer (RT) er Ordenens lokalafdeling. Ridder Templet kan lyde under Det Højeste
Tempel eller Stor Tempel.

4.

Udpost (UP) Upost kan lyde under Det Højeste Tempel eller Ridder Tempel.

1.2

§ 2. En organisation
Ingen andre organiserede sammenslutninger end de der er nævnt i § 1 tillades oprettet i
Tempel Ridder Ordens navn.

1.3

§ 3. Ordenens grader
Tempel Ridder Orden har tolv grader.

1.4

§ 4 Det Højeste Tempel
1. Det Højeste Tempel arbejder i tiende grad og tildeler tienden, elvte og tolvte grad.
2. Det Højeste Tempel kan også tildele de første ni grader, indvi medlemmer direkte i
Orden, samt optage lærlinge i en Udpost.

1.5

§ 5. Stor Tempels
1. Stor Tempel arbejder I Ottende grad, og tildeler ottende og niende grad.
2. Stor Tempel kan også tildele de første syv grader, samt optage lærlinge i en Udpost.

1.6

§ 6. Provins Kapitels
Provins Kapitelarbejder i ottende grad, og tildeler ottende grad på Stor Templets vegne

1.7

§ 7. Ridder Kapitlets
Ridder Kapitler tildeler femte, sjette og syvende grad.
Ridder Kapitler kan også andre opgaver, på opfordring fra Stor Templets Mesterråd.

1.8

§ 8. Ridder Tempels
Ridder Tempel arbejder i og tildeler de første syv grader, på opfordring fra Stor Tempels
Mesterråd.
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1.9

§ 9. Udpostens opgaver
Udpost arbejder i forgården og kan optage lærlinge.

1.10

§ 10. Ordens revisore
På alle Ordens fire organisatoriske nivoer skal virksomheden følges af valde revisore.
Revisorenes arbejde kan sammenfattes på følgende måder.
1. Revision af regnskab og forvaltning i overensstemmelse med almindeligt anerkendte
revisionsstandarder.
2. Opsyn med at man følger Ordens lov, samt samfundets almene love og bestemmelser.
3. Tilsyn med overholdelse af de planer og at man arbejde hen imod målene.

1.11

§ 11. Om medlemmerne
1. Ordenen ser i hvert medlem kun mennesket og tager ikke hensyn til herkomst, rigdom
eller andre timelige fordele.
2. Broderskabet vil give støtte og hjælp til de trængende, hvis der er et uopsætteligt
behov, men et Tempel Ridder kræver ikke støtte til sig selv, med henvisning til hans
medlemskab i Ordenen.
3. Broderskabet kræver, at dets medlemmer overholder Ordenens love og anvisninger i alt
som er forbundet med Ordenens opgaver, og at de ihærdigt deltager i Ordenens
sammenkomster. Broderskab løfter er strengt udformet og vil være en klar vejledning
for et livslangt medlemskab i Ordenen. Medlemmet skal føler sig ansvarlige for sit egen
måde at leve på med sin egen samvittighed som dommer.
***************************************
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2.

Kapitel II. Det Højeste Tempel

2.1

§ 1. Ordenens højeste besluttende myndighed
Det Højeste Tempel, The Supreme Tempel, er Ordenens højeste besluttende myndighed
med fuld styreret og suveræn domsret i alle ordensanliggender over alle Tempel Riddere og
over alle afdelinger i Tempel Ridder Ordenen.

2.2

§ 2. Opgaver
1. Det Højeste Tempels opgaver er at udvikle ordenens love, Ritualer og ceremonier,
indlede og foranstalte undervisning i Ordenens grader for at højne medlemmernes
kundskaber om Ordenens værdier, at tilføre nye medlemmer og sprede information til
offentligheden om Ordenens.
2. Gennemføre møder i de grader som er fastsat i ordens lov.
3. Det højeste Tempel skal arbejde for Ordenens udbredelse områder hvor den endnu
ikke er repræsenteret.

2.3

2.4

§ 3. Sammensætning
Det Højeste Tempel sammensættes af.
a.

Det Højeste Råd (DHR)

b.

Stor Kansler (SKR) i hvert Stor tempel eller et medlem som udpeges i for Stor
Tempelets Mester Råd

c.

Valgte Ombud fra Stor Templerne

§ 4. Møde
1. Det Højeste Tempel træder sammen til ordinært møde i juli eller august måned hvert
tredje år regnet fra året 1938.
2. Det Højeste Tempel skal holde ekstra møde dersom Det Højeste Råd finder dette
nødvendigt, eller mindst halvdelen af de Stor Templer som er fungerende gør krav om
det, med angivelse af den eller de sager som ønskes behandlet ved mødet.
3. Det Højeste Temples møder benævnes General Konvent (GK)

2.5

§ 5. Kaldelser til General Konvent
1. Kaldelser til ordinært General Konvent skal af Det Højeste Råd kundgøres i de af
Ordenen udgivne blade. Hvis intet ordensblad udkommer i et Stor Tempels område,
skal kundgørelsen ske ved brev til hvert enkelt Tempel. Kundgørelsen skal gives to
gange; første gang ca. seks måneder og anden gang ca. tre måneder før General
Konvent
2. Kaldelse til ekstraordinært General Konvent kundgøres på samme måde senest to
måneder før den fastsatte mødedag. Det Højeste Råd og Stor Templernes Kanslere,
samt valgte ombud underrettes ved brev.
3. Kaldelser til møde som alene gælder tildeling af grader, stiftelse af Stor Tempel eller
direkte under Det Højeste Tempel lydene Tempel eller Udpost, eller ophøjelse af
Tempel, kundgøres på samme måde mindst en måned før fastsatte mødedag.
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2.6

§ 6. Forslag til General Konvent
1. Forslag som ønskes behandlet ved et ordinert General Konvent kan kun fremsættes af
Det Højeste Råd, et Stor Tempel og et Stor Tempels Mester Råd. Sådanne forslag skal
være Det Højeste Råd i hænde senest den 1. januar det år ordinert General Konventet
afholdes.
2. Det Højeste Råd skal afgive udtalelse med kommentarer til Det Højeste Tempel om alle
rettidigt modtagne forslag.

2.7

§ 7. Vedtagelser og beslutninger ved General Konventet
1.

2.8

General Konventet tager stilling til og vedtager i:
a.

Det Højeste Råds regnskab og forvaltning for den foregående mandatperiode,
som skal indeholde Stor Templernes Rapporter om virksomheden.

b.

Det Højeste Råds forslag til ændring af Ordens love

c.

Sager, som er blevet udarbejdet af Det Højeste Råd

d.

Af Valgudvalget præsenterede forslag til embedsmænd, revisor for den
kommende mandatperiode.

e.

Det Højeste Råds forslag til strategi for Ordenens udvikling og information til
offentligheden for den kommende mandatperiode.

2.

Aftaler og beslutninger gennemføres i den orden som Det Højeste Råds bestemmer.

3.

Ved et ekstraordinært General Konvent kan kun behandles den eller de sager, der er
årsag til at Konventet er indkaldt.

4.

Forhandlingssprog ved General Konventer skal være Svensk, Dansk og Norsk.

§ 8. Ombud til General Konventet
1. Det samlede antal ombud til General Konventet er 27. Disse er fordelt mellem
arbejdende Stor Templer proportionalt efter Stor Temples medlemstal 1. januar i det år,
for det ordinære General konvent, således at hvert Store Tempel har mindst et Ombud.
Det Højeste Råd bekendtgøre før hver General Konvent, hvor mange Ombud hver Stor
Tempel skal udpeger. Ved fordelingen bruges ulige-antal metode.
2.

Suppleanter vælges i samme antal som ordinære ombud.

3.

Er Provins Kapitel oprettet vælges ombudene af hvert Provins Kapitel for sig til det
antal der modsvarer Provins Kapitlets medlemstal.

4.

Dersom Stor Templet jævnfør punkt 1. har ret til yderligere ombud udover det antal,
Provins Kapitlerne har ret til at vælge, udpeges disse ombud af Stor Tempels Mester
Råd på forslag af valgudvalget udfra den kres af personer som er valgt af Templerne.

5.

Valgbare til ombud i Det Højeste Tempel er medlemmer i ordenen som indehaver af
mindst tiende grad, HTG

6.

Hvervet som ombud gælder repræsentation ved det efter valget følgende General
Konvent og indtil ny valg af repræsentanter har fundet sted.
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2.9

2.10

§ 9. Deltagende i General Konventet
1.

Samtlige medlem i Tempel Ridder Ordenen har ret til at deltage i General
Konventets møder.

2.

Medlemmer som har tiende grad, HTG, har taleret.

3.

Forslags- og stemmeret har kun Det Højeste Tempel.

§ 10. Det Højeste Tempel indtægter
1.

Det Højeste Tempel har ret til fra hvert Stor Tempel samt direkte underlydende
Templer at oppebære en årlig afgift for hvert medlem som er med i årsrapporten.
Afgiften fastsættes af det Højeste Råd.

2.

Det Højeste Tempel har ret til opkræve en tilslutningsafgift af nye Stor Templer.
Afgiften fastsættes af det Højeste Råd.

3.

For øvrigt består Det Højeste Tempels indtægter af:

4.

2.11

a.

Gradafgift for, tiende, elvte og tolvte grader.

b.

Afgifter for medaljer og tegn indstiftet af DHR

c.

Overskud fra Det Højeste Tempels Matrialeekspedision.

d.

Overskud fra udgivne publikationer.

e.

Overskud fra General Konvent og andre arrangementer i DHR´s regi.

Alle afgifter til Det Højeste Tempel betales det enkeltes lands valuta i forhold til den
fastsatte afgift i svenske kroner.

§ 11. Det Højeste Råd
1. Det Højeste Råd (DHR) er Det højeste Tempels styrelse, og består af følgende
embedsmænd, som indehaver tolvte grad
Højeste Stor Mester
Vice Højeste Stor Mester
Højeste Stor Under Mester
Højeste Stor Kansler
Højeste Stor Ceremoni Mester
Højeste Stor Skat Mester
Højeste Stor Kapellan HSKN

HSM
VHSM
HSUM
HSKR
HSCM
HSSKM

Stor Mester i et Stor Tempel med mindst 400 medlemmer beklæder et embede i Det
Højeste Råd.
2. Alle embeder, på nær Højeste Stor Mester, foedeles af det Højeste Råd.
3. Styrelsen har sit sæde, der hvor Det Højeste Råd bestemmer.
4.

I Det Højeste Råd kan der være et arbejdsudvalg (AU). Højeste Stor Mester er
selvskrevet medlem AU og udpeger de øvrige medlemmer. Det Højeste Råd udvælger
de øvrige medlemmer efter forslag fra Højeste Stor Mester.
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2.12

2.13

2.14

2.15

5.

For at være beslutningsdygtige skal mindst flere end halvdelen i det Højeste Råd, i
arbejdsudvalget alle medlemmer være til stede.

6.

Ved stemmelighed afgøres sagen af Højeste Stor Mesters, eller hans stedfortræders
stemme.

§ 12. Valg af rådsmedlemmer til Det Højeste Råd og Det Højeste Temples Revisorer
1.

Det Højeste Råd vælges ved et General Konvent for en embedsperiode på tre år.

2.

Højeste Stor Mester vælges særskilt og derefter de øvrige styrelsesmedlemmer.

3.

Revisorer og suppleanter vælges for en periode på tre år med vekselvis afgang.
Ordinære revisorer opretholder sin opgave i højst to valgperioder.

4.

Valg af Det Højeste Råd og revisorer skal forberedes af en valgkomite, som udpeges
af Det Højeste Råd senest 1. maj året før General Konvent afholdes. Valgudvalget
skal bestå af fem medlemmer og lige så mange suppleanter.

§ 13. Det Højeste Råd sammentræde
1.

Det Højeste Råd træder sammen efter Højeste Stor Mester bestemmelse, dog mindst
en gang årligt. Dersom mindst tre medlemmer af Det Højeste Råd foreslår det, skal
Det Højeste Råd træde sammen.

2.

Arbejdsudvalget træder sammen når Højeste Stor Mester bestemmer det.

§ 14. Det Højeste Råds forvaltning
1.

Det Højeste Råd er mellem General Konverterne Ordenens højeste myndighed, og
det kan også træffe foranstaltninger, der er ikke forudset i ordens lovgivning.

2.

Det Højeste Råd har ansvar for det Højeste Tempels virksomhed og økonomi og skal
overfor General Konventer aflægge redegørelse for sin for forvaltning den foregående
mandatperiode.

3.

Det påhviler Det Højeste Råd at våge over Ordens love, forskrifter samt at ritualer og
ceremonielle arrangementer af alle Ordens afdelinger.

4.

Det Højeste Råd skal udvikle, tilpasse og værne om ordens ritualer og
ceremonier.Den Højeste Stor Mester har et specielt ansvar i dette anliggende.

5.

Det Højeste Råd har ansvar for Det Højeste Tempels langsigtede udviklingsplan.

6.

Det Højeste Råd opretter de funktioner som kræves for Ordens virksomhed.

7.

Embedsmændenes arbejdsopgaver og ansvarsområder angives i forskrifter fastsat af
Det Højeste Råd.

§ 15. Installation af embedsmænd samt frafald
1.

En valgt Embedsmand indtræder i sit embede efter at General Konventet er afsluttet
og han er blevet installeret efter Ordenens Ritualer.

2.

Dersom der sker frafald i embedsperioden i et af embederne gælder følgende:
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a.

Gælder frafaldet Højeste Stor Mesters embede, skal Vice Højeste Stor Mester
midlertidigt overtage embedet, og umiddelbart sammenkalde Det Højeste råd,
som skal sammenkalde til ekstraordinært General Konvent for valg af ny
Højeste Stor Mester. Valgudvalget forbereder og udfærdiger et forslag.

b.

For andre embedsmænd kan Det Højeste Råd udvælge nye embedsmænd
frem til der næste General Konvent.

********************
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Kapitel III. Stor Tempel
§ 1 Højeste myndighed indenfor sit geografiske område.
1.

Stor Tempel repræsenterer Det Højeste Tempel og er overordnet myndighed indenfor sit
geografiske område.

2.

Stor Tempel skal lede Ordenens virksomhed i fuld overensstemmelse med Ordenens love, og
følge de forskrifter og anvisninger som er fastsæt af Det Højeste Råd, samt igangsætte de
opgaver som er bestemt af Det Højeste Tempel eller Det Højeste Råd.

3.

Stor Templets Mester Råd, er ansvarlig overfor Stor Templets forsamling.

§ 2. Opgaver
1.

Stor Templets opgave er at tilpasse Ordens undervisning rituelle og ceremonier system, grader
og værdiger samt at bistå Ridder Templerne idets virksomheden.

2.

Gennemføre møder i de grader som er fastsat i ordens lov.

§3 Sammensætning
Stor Templet sammensættes af:
a.

Stor Templets Mester Råd (STMR);

b.

Provins Kapitel Kansler (PKKR) i de under Stor Templet lydende Provins Kapitler, eller
rådsmedlem som udpeges i Provins Kapitel Mester Rådet.

c.

Valgte repræsentanter for de under Stor Templet lydende Templer.

§ 4. Møde
1.

Stor Templet træder sammen til ordinært Stor Tempel møde ved General Konvent.

2.

Stor Templet skal holde ekstra møde dersom Det Højeste Råd eller Stor Templets Mester Råd
anser dette for nødvendigt, eller hvis to tredjedele af de underordnede Templer beder om det,
med angivelse af den eller de sager som ønskes behandlet ved mødet.

§ 5. Kaldelse til Stor Tempel møde
1.

Kaldelse til ordinært Stor Tempel møde skal af Stor Templets Mester Råd bekendtgøres i et af
Stor Templet udgivet blad. Dersom sådant blad ikke udgives i et Stor Tempel område, skal
bekendtgørelsen sendes med brev til hvert enkelt Tempel. Bekendtgørelsen skal ske to gange,
første gang ca. seks måneder, anden gang ca. tre måneder før General Konvent.

2.

Kaldelse til ekstra forhandlingsmøde i Stor Tempel møde bekendtgøres på samme måde
senest to måneder før den fastsatte mødedag. Stor Templets Mester Råd og fra Provins
Kapitlernes valgte repræsentant de valgte ombud skal underrettes pr. brev.

3.

Kaldelse til møde som alene gælder tildeling af grader, stiftelse af Ridder Tempel eller Udpost
eller ophøjelse af Tempel, bekendtgøres på samme måde senest en måned før fastsat
mødedag.
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3.6

3.7

§ 6. Forslag til Stor Tempel møde
1.

Forslag som ønskes behandlet ved et Stor Tempel møde kan kun fremsættes af Stor Templets
Mester Råd, Provins Kapitel Mester Råd og Ridder Tempels Mester Råd. Forslag fremsat af
Provins Kapitel Mester Råd og Tempels Mester Råd skal være modtaget af Stor Templets
Mester Råd senest 1. Decemper året før Stor Tempel mødet holdes.

2.

Stor Templets Mester Råd skal afgive indstilling med kommentarer til Stor Templet over alle
forslag som er indkommet i rette tid.

3.

Forslag der gælder ændring i Ordenens Lov skal på Stor Templets vegne behandles af Stor
Templets Mester Råd, som med egen udtalelse skal sende lovforslaget videre til Det Højeste
Råd.

§ 7. Vedtagelser og beslutninger ved Stor Tempel møde
1.

3.8

3.9

Stor Templet mødet tager stilling til og vedtager i:
a.

Stor Templets regnskab og forvaltning for den foregående mandatperiode, som skal
indeholde Ridder Templernes Rapporter om virksomheden.

b.

Anliggender som er behandlet af Stor Templets Mester Råd udefrakommende forslag og
lovforslag.

c.

Af Valgudvalget præsenterede forslag til embedsmænd, revisor for den kommende
mandatperiode.

d.

Stor Templets Mester Råds forslag til mål og planer for den kommende mandatperiode.

2.

Aftaler og beslutninger gennemføres i den orden som fremgår af Det Højeste Råds vedtaget
forskrifter og anvisninger.

3.

Ved et ekstraordinært Stor Tempel møde behandles kun den eller de sager, der fremgår af
kaldelsen.

§ 8. Ombud til Stor Templet møde
1.

Ombud til Stor Templet vælges af Ridder Templerne i det ordinære valgmøde i IG året før
General Konvent.

2.

Ridder Templerne har ret til at vælge et ombud for hver påbegyndt hundredtal aktive
medlemmer.

3.

Suppleanter vælges i samme antal som ordinære ombud.

4.

Valgbar som ombud til Stor Templet er medlemmer i Stor Templet som er indehaver af mindst
ottende grad (STG).

5.

Ombudsopgaven gælder ved det efter valget følgende Stor Tempel møde og indtil nyt valg af
ombud har fundet sted.

§ 9. Deltagelse i Stor Temple mødet.
1.

Samtlige medlem i Tempel Ridder Ordenen har ret til at deltage i Stor Temple mødet.

2.

Medlemmer hørende under Stor Templet, som har ottende grad, STG, har taleret.

3.

Forslags- og stemmeret har kun Stor Templet.
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3.10

§ 10. Stor Temples indtægter
Stor Templets Mester Råd fastsætte den afgift pr. år og medlem som skal tilgå Stor Templet fra Ridder
Templerne:

3.11

a.

den afgift pr. tildelt grad som skal betales af Ridder Templerne til Stor Templet.

b.

den mindste afgift som skal gælde ved medlems indtræde i Ridder Templet.

c.

de mindste receptionsafgifter som skal gælde for Væbner- og Riddergrader.

d.

den mindste årsafgift medlemmer skal betale til Ridder Templet.

§ 11. Stor Templets Mester Råds medlemmer
1.

Stor Templets Mester Råd (STMR) er Stor Templets styrelse og består af følgende
embedsmænd, som skal have mindst ellevte grad:
SM
VSM
SUM
SKR
SCM
SSKM
SKN

Stor Mester
Vice Stor Mester
Stor Under Mester
Stor Kansler
Stor Ceremoni Mester
Stor Skat Mester
Stor Kapellan

Hvor Provins Kapitler er oprettet beklæder Mestre fra respitive Råd embede i STMR.

3.12

2.

Alle embeder, på nær Stor Mester, foedeles af Stor Templets Mester Råd.

3.

Styrelsen har sit sæde hvor Stor Templets Mester Råd bestemmer.

4.

I Stor Templets Mester Råd kan der være et Arbejdsudvalg (AU). Stor Mester er selvskrevet
medlem i AU. Stor Templer Mester Råd udpeger de øvrige medlemmer efter forslag fra Stor
Mester.

5.

For at være beslutningsdygtig skal der i Stor Templets Mester Råd være mere end halvdelen,
og i Arbejdsudvalget alle medlemmer til stede.

6.

Ved lige stemmetal afgøres sagen af Stor Mesters eller hans stedfortræders, stemme.

7.

For Stor Templer som har fære end 400 medlemmer kan Det Højeste Råd medgive at antallet
embedsmænd i Stor Templets Mester Råd minskes til mindst fem (5).

§ 12. Valg af Stor Templets Mester Råds medlemmer og Stor Templets revisorer
1.

Stor Templets Mester Råd vælges ved ordinært Stor Tempel møde for en embedsperiode på
tre år.

2.

Stor Mester vælges for sig og derefter de øvrige styrelsesmedlemmer. Forslag til Stor Mester
godkendes af Højeste Stor Mester

3.

Revisorer os suppleanter vælges for en periode på tre år med vekselvis afgang. Ordinære
revisorer opretholder sin opgave i højst to valgperioder.

4.

Valg af Stor Tempel Mester Råd skal forberedes af en valgkomite, som udpeges af Stor
Templets Mester Råd senest 1. maj året før General Konvent afholdes.
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5.

3.13

3.14

3.15

3.16

Valg af Ombud til Det Højeste Tempel skal forberedes af Stor Templets Valgudvalg. Antal
Ombud fremgår af kapitkel 2. § 8.

§ 13. Sammentræde
1.

Stor Templets Mester Råd træder sammen når Stor Mester bestemmer, dog mindst en gang
årlig. Dersom mindst tre medlemmer af Stor Templets Mester Råd foreslår det, skal Stor
Templets Mester Råd træde sammen.

2.

Arbejdsudvalget træder sammen når Stor Mester bestemmer.

§ 14. Forvaltning
1.

Stor Templet har ansvar for Stor Tempels virksomhed og økonomi og skal overfor Stor Templet
mødet aflægge redegørelse for sin forvaltning for den foregående mandatperiode.Dette ansvar
indebærer bl.a. at skulle træffe foranstaltninger som ikke er forudset i Ordenens lov eller
forskrifter

2.

Det påhviler Stor Templet at våge over Ordens love, forskrifter samt at ritualer og ceremonielle
arrangementer af efterleves af underlydende Templer og Udposter.

3.

Stor Templet har ansvar for Stor Templets langsigtede udvikling.

4.

Stor Templet Mester Råd opretter de funktioner som kræves for Stor Templetsvirksomhed.

5.

Embedsmændenes arbejdsopgaver og ansvarsområder angives i forskrifter fastsat af Det
Højeste Råd.

§ 15. Installation af embedsmænd samt frafald
1.

Valgte Embedsmand indtræder i sit embede efter at General Konvent er afsluttet og han er
blevet installeret efter Ordenens ritualer.

2.

Dersom der i embedsperioden sker frafald i nogen af embederne, gælder der følgende:
a.

Gælder frafaldet Stor Mesters embede, skal Vice Stor Mester midlertidigt overtage
embedet og umiddelbart sammenkalde Stor Templets Mester Råd, som skal
sammenkalde til ekstraordinært Stor Tempel møde for at vælge ny Stor Mester.
Valgudvalget forbereder og udfærdiger et forslag..

b.

For anden embedsmand, kan Stor Templets Mester Råd på Stor Mesters forslag
udnævne ny embedsmand.

§ 16. Særskilte vedtægter
1.

Stor Tempel har ret til at vedtage egne vedtægter for at opnå status som egen retsinstans.

2.

Sådanne vedtægter skal godkendes af Det Højeste Råd.

PROVINS KAPITLER
3.17

§ 17. Provins Kapitlets opgaver
1.

Provins Kapitlet repræsenterer Store Tempel inden dets etablerede område.
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2.

3.18

Provins Kapitlet og dets styre, Provins Kapitlets Mester Rådet (PKMR), er ansvarlig overfor Stor
Templets Mester Råd.

§ 18. Provins Kapitels sammensætning
Provins Kapitel sammensættes af:
a.

Provins Kapitel Mester Råd

b.

Valgte ombud for Templerne indenfor Provins Kapitlet.

3.19

§ 19. Provins Kapitel møde
Provins Kapitlet træder sammen til ordinært Provins Kapitel møde under General Konvent.

3.20

§ 20. Gradmøde
Provins Kapitel træder sammen til gradgivningsmdee for at tildele ottende grad, når Stor Mester eller
Provins Kapitel Mester beslutter det.

3.21

§ 21. Kaldelse til møde

3.22

3.23

3.24

1.

Kaldelse til Provins Kapitel møde skal Bekendtgøres to gange af Provins Kapitlets Mester Råd i
ordens blad, alternertivt ved brev til hvert enkelt Tempel., første gang ca. seks måneder, andre
gang ca. tre måneder før General Konventet.

2.

Kaldelse til møde som alene gælder tildeling af grad eller indstiftelse af Udpost skal
bekendtgøres senest en måned før fastsat mødedag.

§ 22. Provins Kapitels ordinære møde
1.

Ved Provins Kapitel ordinere mødet skal der behandles de af Provins Kapitel Mester Råd
fremlagte redegørelser om virksomhed indenfor den sidste treårs periode.

2.

Provins Kapitel afgivende rapport skal trykkes og sendes til ombud, embedsmænd og Templer.

3.

Ved Provins Kapitel mødet skal sagerne behandles i den rækkefølge Provins Kapitlets Mester
Råd bestemmer

§ 23. Deltager i mødet.
1.

Samtlige medlem i Tempel Ridder Ordenen har ret til at deltage i Provins Kapitel mødet.

2.

Medlemmer tilhørende Ridder Templer under Provins Kapitel virksomhedsområde, som har
ottende grad, STG, har taleret i alle forhold undtaget i spørgsmål valg.

3.

Stemmeret vedvalg har kun Provins Kapitel Mester Råd og valgte ombud.

§ 24. Provins Kapitlets indtægt
Provins Kapitlet har ikke ret til at opkræve andre afgifter end gradafgift for meddelt grad.

3.25

§ 25. Provins Kapitlets Mester Råds medlemmer
1.

Provins Kapitlets Mester Råd (PKMR) er Provins Kapitlets styrelse og består af følgende
embedsmænd som skal have mindst niende grad (STICG):
PKM
VPKM
PKUM
PKKR

Provins Kapitel Mester
Vice Provins Kapitel Mester
Provins Kapitel Under Mester
Provins Kapitel Kansler
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PKCM
PKSKM
PKKN

3.26

Provins Kapitel Ceremoni Mester
Provins Kapitel Skat Mester
Provins Kapitel Kapellan

2.

Provins Kapitlets Mester fordeler embederne.

3.

I Provins Kapitel Mester Råd kan det være et Arbejdsudvalg (AU). Provins Kapitel Mester er
selvskreven medlem i AU og udnævner de øvrige medlemmer. Provins Kapitel Mester Råd
udpeger de øvrige medlemmer efter forslag fra Provins Kapitel Mester.

4.

For at være beslutningsdygtige skal der være fler af halvdelen af medlemmer være tilstede i
Provins Kapitel Mester Råd.

5.

Ved lige stemmetal afgøres sagen af Provins Kapitel Mesters eller hans stedfortræders
stemme.

§ 26. Valg
1.

Provins Kapitlets Mester Råd vælges ved Provins Kapitel mødet for en Embedsperiode på tre
år. Forslag til Provins Kapitlets Mester skal godkendes af Stor Mester.

2.

Provins Kapitel Mester vælges for sig og derefter de øvrige styrelsesmedlemmer.

3.

Valg af Provins Kapitel Mester Råd skal forberedes af en Valgkomite som udpeges af Provins
Kapitlets Mester Råd senest 1. maj året før General Konventet afholdes.

3.27

§ 27. Provins Kapitlets Mester Råd sammentræde
Provins Kapitlets Mester Råd træder sammen når Provins Kapitel Mester bestemmer, dog mindst en
gang årlig. Dersom mindst tre medlemmer af Provins Kapitlets Mester Råd foreslår det, skal Provins
Kapitlets Mester Råd træde sammen.

3.28

§ 28. Provins Kapitlets Mester Rådes forvaltning
1.

2.

3.29

Provins Kapitlets Mester Råd har pligt til:
a.

at under styrelsesansvar, med respekt for orden love og forskrifter, repræsenterer
provinsen kapitel;

b.

at sende protokoler fra hvert møde i Provins Kapitlet til Stor Kansler.

Nærmer regler for Rådets Embedsmænd fremgår af forskrifter og anvisninger udgivet af Det
Højeste Råd.

§ 29. Installation af embedsmænd og Ledige stillinger
1.

Valgt Embedsmand indtræder i sit embede efter at ordinært General Konvent er afsluttet og
han er blevet installeret efter Ordenens ritualer

2.

Dersom der i embedsperioden opstår frafald i nogle af embederne, gælder følgende:
a.

Gælder frafaldet Provins Kapitel Mesters embede, skal Vice Provins Kapitel Mester
midlertidig overtage embedet og umiddelbart underrette Stor Ternplets Mester Råd, som
udnævner ny Provins Kapitel Mester.

b.

Gælder frafaldet en anden embedsmand, skal Provins Kapitel Mester Rådet i samråd
med Stor Mester udnævne ny embedsmand.
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RIDDER KAPITLER (RK)
3.30

§ 30. Ridder Kapitel
1.
2.

Ridder Kapitler (RK) kan operettes hvor det er ønskeligt eller påkrævet for at sikre en
ordensmæssig gennemføring af gradtildelinger.
Stor Templets Mester Råd bestemmer hvilke templer som hører til Ridder Kapitlet.

3.

Ridder Kapitlet ledes af en Ridder Kapitel Mester (RKM) som udnævnes af Stor Mester.

4.

Ridder Kapitel Mester skal have mindst tiende grad (HTG).

5.

Ridder Kapitels arbejdsopgaver angives i Forskrifter fastsat af Det Højeste Råd.
***************************************

4.

Kapitel IV. Ridder Tempel

4.1

§ 1. Ridder Templet – fundamentet for virksomheden
Ridder Templet (RT) er det organisatoriske fundament hele Ordenens virksomhed hviler på.
Ridder Tempel skal i alt følge Ordenens love og gældende Forskrifter.

4.2

§ 2.Opgaver
1.

Ridder Tempelets opgave er tilligemed gradmøderne at gennemføre undervisning i Ordens
cermonier, grader og værdiger samt at bedrive virksomhed for at tilføre nye medlemmer og
informere offentligheden om Ordens virksomhed.

2.

Ridder Templet møder i de forskellige grader skal afholder i det omfang som det fremgår af
forskrifter og anvisninger som er vedtaget i Der Højeste Råd.

4.3

§ 3. Lokale
Ridder Tempels mødelokaler skal være besigtiget, anbefalet og godkendt før de benyttes til
ordensarbejde.

4.4

§ 4. Forhanlingsmøde
1. Ridder Templets forhanlingamøde er den højeste besluttende forsamling Der skal tage stilling til
følgende spørgsmål:
a.

Mester Rådets regnskabs- og forvaltning for det forløbne år, og forslag til
virksomhedsplan og budgettet for det kommende år. Beslutninger træffes i februar i året
efter regnskabsåret.

b.

Valg af Mester, Embedsmænd, Tjenestemænd og revisorer, beslutning træffes senest
den 31. oktober året før.

c.

Væsentlig aktivitets og økonomiske spørgsmål. Afgørelser træffes, såfremt det bliver et
spørgsmål i løbet af året.

2.

Kaldelse til Forhandlingsmøde skal bekendtgøres af Mester Rådet sådan at medlemmerne får
kendskab til mødet mindst seks dage i forvejen. Bekendtgørelsen skal ske ved almindelig brev
til medlemmerne eller i en af Mester Rådet bestemt avis.

3.

Alle tilstedeværende medlem af Ridder Templet har udtalelse og stemmeret.

4.

Ridder Templet er beslutningsdygtige når, mindst en tiendedel af medlemmer er til stede.

5.

Øvrige anvisninger om Ridder Templets forhandlingsmøder fremgår af de forskrifter som er
vedtager af Det Højeste Råd.
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4.5

§ 5. Gradmøde
Kaldelse til Ridder Tempels gradmøde fremgår ved Offentlig bekendtgørelse af mødeskema for året
med angivelse af dag, tid grad og sted.

4.6

§ 6. Lovens tilgængelighed
Ved hvert møde i Ridder Templet skal Ordenens Lov være tilgængelig for medlemmerne.
§ 7. Mester Rådet medlemmer

4.7

1.

Mester Rådet er Ridder Templets styrelse og består af følgende embedsmænd:
M
VM
UM
S
CM
SKM
KN

4.8

4.9

Mester
Vice Mester
Under Mester
Sekretær
Ceremoni Mester
Skat Mester
Kapellan

2.

Styrelsen har sit hjemsted hvor Ridder Templet arbejder.

3.

For at være beslutningsdygtig skal over halvdelen af medlemmerne i Mester Rådet være til
stede.

4.

Ved lige stemmetal , afgøres sagen af Mesters eller hans stedfortræders, stemme.

§ 8. Valg af Mester Råd og revisorer
1.

Mester Rådet for kommende kalenderår og to revisorer vælges senest 31. oktober i den højeste
grad Templet har ret til at arbejde i.

2.

Valgbar til Mester er medlem i Ridder Templet som har mindst ottende grad, (STG). Forslag til
Mester skal godkendes af Stor Mester.

3.

Valgbar til medlem i Mester Rådet og som revisorer er hvert medlem i Ridder Templet som har
mindst den grad hvori Ridder Templet arbejder i.

4.

Mester Rådets medlemmer vælges hver for sig.

5.

Valg af Mester Råd og de to revisorer med lige mange suppleanter skal forberedes af en
Valgkomite, som udnævnes af Mester Rådet senest 1. maj hvert år.

6.

Ved ordinært valgmøde året før General Konvent vælges Ombud og suppleanter til Stor
Temple

7.

Til tjenestemand forslået bror skal være til stede ved valget eller havde givet tilsagn om at ville
modtage opgaven

8.

De to revisore velges så at en ny revisor tiltræder hvert år. De to subleanter velges for en
etårsperiode.

§ 9. Valg af tjenestemænd
1.

Ridder Templet skal til valgmødet også vælge tjenestemænd for kommende arbejdsår, hvilket
er nærmer redegjort for i forskrifter vedtaget af Det Højeste Råd.

2.

Til tjenestemand forslået bror skal være til stede ved valget eller havde givet tilsagn om at ville
modtage opgaven
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4.10

§ 10. Sammentræde
1.

4.11

4.12

Mester Rådet skal træde sammen når Mester bestemmer, dog mindst en gang hver anden
måned.

2. Mester Rådet skal træde sammen når mindst tre medlemmer af Mester Rådet beder om det.
§ 11. Forvaltning
1.

Mester Råder har ansvar for Ridder Templets virksomhed og økonomi og skal årligt fremlægge
ved Ridder Tempel Mødet regnskab for sin forvaltning for det forlangende år.
Dette ansvar indebærer bl.a. at skulle træffe foranstaltninger som ikke er forudset i Ordenens
lov eller forskrifter. Sådanne foranstaltninger skal for at være gældende godkendes af Stor
Mester

2.

Mester Råder udarbejder planer for Templets udvikling.

3.

Mester Rådets forvaltnings- og embedsperiode er det kalenderår som starter d. 1. januar efter
det hvor valget afholdtes.

4.

Embedsmændenes arbejdsopgaver og ansvarsområder er nærmer redegjort for i forskrifter
vedtaget af Det Højeste Råd.

§ 12 Frafald
Hvis der under embedesperioden opstår frafald i et enbede gælder følgende:
1. Gælder frafaldet Templets Mesters, skal Vice Mester midlertidigt overtage embedet, og
umiddelbart sammenkalde Mester rådet, som skal sammenkalde til ekstraordinært valgmøde for
valg af ny Mester. Valgudvalget forbereder og udfærdiger et forslag i samråd med Stor Mester.
2. For andre embedsmænd kan Mester Rådet udvælge nye embedsmænd.

4.13

Særskilte vedtægter
For at vinde juridiske kapacitet så kan Ridder Templet vedtage specifikke vedtægter, som skal
godkendes af de Stor Templets Mester Råd.

*******************
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5.
5.1

Kapitel V. Udpost
§ 1. Udpost samler Ordensbrødre og Lærlinge
1.

Udpost (UP) er en sammenslutning af Ordensbrødre og Lærlinge for fælles virksomhed i
Ordenens ånd til gavn for dem selv og Ordenen.

2.

Udpost skal i alt følge Ordenens lover og gældende Forskrifter, samt overordnet Mesters
anvisninger.

3.

Udpost skal virke for at Ordenen tilføres nye medlemmer.

4.

Udpost har ret til at foreslå mænd til medlemskab i Ordenen.

5.2

§ 2. Mødelokaler
Udpostens mødelokaler skal være besigtiget, anbefalet og godkendt af overordnet Ridder Tempels
Mester.

5.3

§ 3. Mødehyppighed

5.4

5.5

5.6

1.

En Udpost (UP) skal holde mindst seks ordinære møder årlig.

2.

i den udstrækning Udpost Styrelsen finder det hensigtsmæssigt at holde møder hvor
offentligheden er velkommen.

§ 4. Kaldelse til møder
1.

Kaldelse til Udpostens møder fremgår ved Offentlig bekendtgørelse af mødeskema for året
med angivelse af dag, tid grad og sted.

2.

Kaldelse til møde for at behandle sager som angår ændringer af afgifter, tillægsafgifter, køb
eller salg af fast ejendom eller ændring af Udpostens egne vedtægter, skal kundgøres af
Udpostens Styrelses sådan at medlemmerne får kendskab til mødet mindst seks dage i
forvejen. Bekendtgørelsen skal ske ved almindelig brev eller i en af Udpostens Styrelse
bestemt avis.

§ 5. Udpostmødet
1.

Ved beslutning på Udpostmødet udvælges medlemmer i Udpost Styrelse og revisorer.
Derudover tager mødet stilling i virksomheds- og økonomiske spørgsmål samt Udpost
Styrelsens forvaltning.

2.

For at denne beslutning for erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom får virkning skal den
første godkendelse af Stor Templets Mester Råd og overordnet Ridder Tempels Mester Råd.

3.

Hvert tilstedeværende medlem af Udposten har udtalelse- og beslutningsbeføjelsert.

4.

Udposten er beslutningsdygtig dersom mindst en tiendedel, dog mindst ni, af udpostens egne
medlemmer er til stede.

5.

Komplette regler fremgår af forskrifter og anvisninger vedtaget i Det Højeste Råd.

§ 6. Lovens tilgængelighed
Ordenens lov skal til alle møder i Udposten være tilgængelig for medlemmerne.
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5.7

§ 7. Udpostens styrelse
1.

Udpost Styrelse (UPST) er Udpostens styrelse og består af følgende fem medlemmer:
SB
FVH
UPS
KFV
AVH

5.8

5.9

5.10

5.11

Sendebud
Første Vagthavende
Sekretær
Kasseforvalter
Anden Vagthavende

2.

Styret har sit sæde på det sted Udposten arbejder.

3.

For at være beslutningsdygtige skal der mindst være tre af medlemmerne i Udpost Styrelsen til
stede.

4.

Ved lige stemmetal afgøres sagen af Sendebud, eller hans stedfortræders. stemme.

§ 8. Valg af Udpoststyrelse og revisorer
1.

Udposten skal vælge sin styrelse for det kommende år og to revisorer for den kommende
toårsperiode senest 31. oktober hvert år.

2.

Valgbar til Sendebud er alle medlemmer af Udposten som er indviede ordensmedlemmer
uafhængig af hvilket Tempel de tilhører,

3.

Valgbar til styrelse for øvrigt er alle medlem af Udposten.

4.

Valg af medlemmer i Udpost Styrelse og revisorer med lige mange suppleanter skal forberedes
af en Valgudvalg, som udpeges ved Udpostmødet senest 1. maj hvert år.

5.

De to revisorer vælges på den måde at en ny revisor tiltræder hvert år. De to suppleanter kun
for en etårsperiode.

6.

Den som foreslås som medlem i Udpostens Styrelsen skal være til stede ved valget eller haver
erklæret sig villig til at modtage valget.

§ 9. Sammentræde
1.

Udpost Styrelsen skal træde sammen når Sendebud bestemmer, dog mindst tre møder årlig.

2.

Udpost Styrelsen skal træde sammen når mindst tre medlemmer af Udpost Styrelsen beder om
det.

§10 Udpost Styrelsen ansvar og beføjelser
1.

Under Sendebuds ledelse og under styrelsesansvar, at våge over at Udpostens arbejde
udføres i overensstemmelse med Ordenens Lov og gældende Forskrifter.

2.

De enkelte medlemmers opgaver og ansvarsområder specificeret i bestemmelser, fastsat af
Det Højeste Råd.

§ 11 Særskilte vedtægter
En Udpost har ret til at vedtage egne vedtægter dersom dette er nødvendig for at opnå status som
selvstændigt retsobjekt. Sådanne vedtægter skal godkendes af Stor Tempel Mester Rådet.

*****************************************
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6.
6.1

Kapitel VI. Medlemskab
§ 1. Åbent medlemskab
1.

Mænd som accepterer de formål og krav som angives i Ordens Grundlov og værdigrundlag kan
blive medlem i Tempel Riddere Ordenen.

2.

optagelsesalderen for medlemskab er 18 år.

6.2

§ 2. Reception
Først efter reception i Indvilgelsesgraden, IG, i enlighed med for Orden gællende ritualer er slutteligt
medlemskab vundet.

6.3

§ 3. Udtræde af Ordenen
Et medlem, som opfylder alla sine forpligtelser til Ordenen, kan på særskilt måde ansøge om udtræde
af Ordenen.

6.4

§ 4 Udelukkelse af Ordenen
Medlem, som krænker Ordens grundprincipper, kan, i enlighed med reglerne i Kapitel X, udelukkes.

6.5

§ 5. Genindtræde
Forslag om genindtræde gøres i det Riddere Tempel hvor ansøgeren ønsker medlemskab.

6.6

§ 6 Komplette regler
Komplette regler om Medlemskab findes i Forskrifter vedtager af Det Højeste Råd.

***********************************
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7.
7.1

Kapitel VII. Forfræmelser og Udmærkelser
§ 1. Ordenens tolv grader
Ordenens tolv grader er:
Første grad
Anden grad
Tredje grad
Fjerde grad
Femte grad
Sjette grad
Syvende grad
Ottende grad
Niende grad
Tiende grad
Ellevte grad
Tolvte grad

Indvielses Grad
Kærlighedens Grad
Renhedens Grad
Troskabens Grad
Prøvede Ridderes Grad
Antagne Ridderes Grad
Udvalgte Ridderes Grad
Stor Templets Grad
Stor Templets Indre Cirkel Grad
Højeste Tempels Grad
Højeste Tempels Indre Cirkels Grad
Hæders Grad

IG
KG
RG
TG
PRG
ARG
URG
STG
STICG
HTG
HTICG
HDG

Medlem som har vist interesse for Ordenen og dens virksomhed. forfremmes til højere grad ifølge
Forskrifter fastsat af Det Højeste Råd
7.2

7.3

7.4

7.5

§ 2. Ordens Veteran
1.

Medlem, som har tilhørt Ordenen i femogtyve år, kan uden hensyn til grad eller
embede udnævnes til Ordens Veteran (OVN).

2.

Beslutning om udnævnelse til Ordens Veteran sker efter Forskrift fastsat af Det Højeste Råd.

§ 3. Ordens Patriark
1.

Medlem, som har tilhørt Ordenen i halvtreds år, kan uden hensyn til grad eller
embede, udnævnes til Ordens Patriark (OPK).

2.

Beslutning om udnævnelse af Ordens Patriark sker efter Forskrift fastsat af Det Højeste Råd.

§ 4. Eklund Medaljen
1.

Medlem, som har vist stor interesse og ydet Ordenen tjenester ud over det som kan forventes
af alle medlemmer, kan tildeles Eklund Medaljen.

2.

Eklund Medaljen finnes i tre varianter: Bronze, Sølv og Guld.

3.

Beslutning om tildeling av Eklund Medalje sker efter Forskrift fastsat af Det
Højeste Råd.

§ 5. Æres Tjenestedekoration
1.

Embedsmænd med mindst seks års tjeneste i Det Højeste Råd, Stor Tempel Mester Råd,
Provins Kapitel Mester Råd eller Mester Råd, samt den som har vært med i Udpost Styrelses i
mindst seks år, kan af det respektive Råd eller Styrelses hædres med Ærestjenestedekoration.

2.

Ridder Kapitel Mester som har tjenestegjort i mindst seks år kan af Stor Mester Hædres med
Ærestjenestedekoration.

3.

Beslutning om tildeling af Ærestjenestedekoration sker efter Forskrift fastsat af Det Højeste
Råd.
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7.6

7.7

§ 6. beslutning om udmærkelser
1.

Det tilkommer det Højeste Tempel, og på dettes vegne Det Højeste Råd, at beslutte om
indføring af udmærkelser for Ordenens medlemmer.

2.

Underordnet ordensafdeling har ikke ret til at indføre udmærkelser af nogen art.

3.

Beslutning om tildeling af udmærkelser sker efter Forskrifter fastsat af Det Højeste Råd.

§ 7. Graddekorationer, tegn og udmærkelser
1.

Graddekorationer af enhver slags, samt tegn og udmærkelser, tilhører Tempel Ridder Ordenen
og skal returneres ved medlemskabet ophører.

2.

Regler for brug af graddekorationer findes i Forskrifter fastsat af Det Højeste Råd.

******************************
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8.

Kapitel VIII. Forvaltning

Økonomisk forvaltning
8.1

8.2

§ 1. Forvaltningsansvar, intern kontrol
1.

Styrelsen for hver Ordensafdeling har ansvar for god husholdning af tilgængelige middel for at
bedrive ordensvirksomhed, og i forbindelse med et årsregnskab at sammenfattende en
redegørelse for mandatperioden bliver præsenteret for højeste besluttende forsamling og at
redegørelsen giver et retvisende billede af virksomheden og økonomien.

2.

Hver Ordensafdeling skal have en intern kontrol, som indebærer en rimelig ansvars- og
arbejdsfordeling, rutiner for godkendelse af transaktioner, opbevaring af data og en tryg
meddeles forvaltning samt en som omfatter Ordensafdelingens virksomhed og forvaltning,
rimelig økonomisk styring og kontrol, eksempelvis opfølgning af egen ejendomsstyrelse samt
opfølgning af budget og virksomhedsplan.

§ 2. Regnskab og årsrapport
1.

Alle Ordensafdelinger skal føre regnskab i henhold til god regnskabsetik, viklet indebær
løbende bogføring i henhold til fastsat kontoplan, systematisk bogføring (hovedbog) samt ved
regnskabsårets slutning opretning af slutopgørelse med årsregnskab

2.

Årsregnskabet indeholder, foruden finansielle information, opfølgende beskrivelse af hvad som
er hændt under det forlangende år.

3.

Regnskabet afsluttes årlig den 31. december.

8.3

§ 3. Årsrapporter
Udposter og Riddere Tempel skal årlig til Stor Tempelet aflevere fastsatte rapporter, fuldt af for hver
afdeling fastsatte afgifter.

8.4

§ 4. Placering af kapital
Riddere Tempel skal for sin langsigtede placering handl udefra en placeringspolitik, som sikker et
rimeligt afkast.

8.5

§ 5. Retsforhold

1. Ridder Tempel har ret til, efter forslag fra Mester Rådet, for Ordens virksomhed at indgå
aftaler, samt erhverve, administrere og afhænde fast ejendom og løsøre. For at vinde
retsevne kan Ridder Templet vedtage særlige regler, der skal godkendes af Stor
Templets Mesterråd.

2. Beslutning som indebære at Ridder Templet
a.

Erhverve og afhænde fast ejendom eller dele i fast egendom,

b.

overføre aktier eller en andel i et selskab eller en forening, der ejer ejendommen,

c.

udtage eller give pant eller registrering af servitut eller ret til anvendelse af sin
egen ejendom,

d.

tage skridt til at reducere sin egen indflydelse i selskabet eller foreningen,
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e.

overlevere arbejds materialer eller arkivalier af større værdi, skal for at være
gyldig, godkendes af Stor Templets Mester Råd.

3. Ridder Templet skal rapportere kapitaltilgang fra salg af fast ejendom eller en del heraf
til Stor Templets Mester Råd. Dette omfatter også erstatning for fast ejendom ved
brand eller anden skade, ekspropriation, eller på grund af andre omstændigheder.
Kapitalen må ikke uden Stor Templets Mester Rådets samtykke anvendes til anden
anvendelse end køb af ejendom, en del af fast ejendom eller genopbygning af
beskadigede ejendom.
8.6

8.7

8.8

§ 6. Afslutning af forvaltningsopgave
1.

Afgående rådsmedlemmer i Mester Råd eller Udpost Styrelse skal senest indenfor 60 dage
have overleveret alle til opgaven hørende dokumenter og værdier til sin efterfølger.

2.

En fortegnelse over overleveret dokumenter oprettes, som skal være tilgængelig for
revisorerne.

§ 7. Revision
1.

Revisorerne udtaler sig årlige om granskningen af Riddere Tempelets årsregnskaber og
forvaltning respektive Udpostens økonomiske rapport og forvaltning. Granskningen
gennemføres i henhold til god revisionsskik.

2.

Revisionsberetningen årsrapport tilligemed respektive økonomisk regnskaber granskes og
forlægges for respektive besluttende forsamling, som beslutter i overensstemmelse med
gældende forordning.

§ 8. Komplette regler for økonomisk forvaltning
Komplette regler for økonomisk forvaltning findes i Forskrifter vedtaget af Det Højeste Råd.

B. Forvaltning af ordensanliggender
8.9

§ 9. Visitation af Ridder Tempel
Visitation af Riddere Tempel og Udposter skal i regel ske mindst en gang hvert sjette år.

8.10

§ 10. Arkivering
Hver ordensafdeling skal indrette et arkiv, hvori alla vigtige dokumenter skal bevares.

8.11

§ 11. Blanketter
Hvert Stor Tempel, tilhørende Ridder Tempel og tilhørende Udpost skal på sit sprog anvende de
af Det Højeste Råd vedtagen blanketter. Kun godkendte blanketter må anvendes.

8.12

§ 12. Ordens kendetegn
1

Ordens kendetegn, ordensmærket, udgøres af en ligesidet trekant med tre indre i hinanden
indflettede ligesidede trekanter, byggende en regelbunden nitakket stjerne.

2.

Medlem i Orden har ret til at bære ordensmærket.

8.13

§ 13. Ordens flag
Ordens flag er hvidt med ordensmærket i rødt.

8.14

§ 14. Arbejdsmateriale
Arbejdsmateriel før såvel ceremoniellet som administrativt brug i ordensarbejdet skal være vedtaget af
Det Højeste Råd.
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8.15

§ 15. Om Ordenslokaler

Ordens lokaler skal være egnet til sit formål. Nye tempel lokaler skal godkendes af Stor
Mester inden de tages i brug. Ny Tempelsal skal indvies efter et særligt ritual, som er fastsat
af Det Højeste Råd. Når en Tempelsal blive taget ud af brug, skal indvielsen ophæves igen i
henhold til fastsat ritual.
8.16

8.17

§ 16. Ændring af bestemmelserne
1.

For ændring af bestemmelserne i Ordens Almindelige Lov kræves vedtagelse af Det Højeste
Temple. Vedtagelsen skal godkendes med enkel majoritet. d v s flere end halvdelen af
afgivende stemmer.

2.

Særlig beslutning skal godkendes i spørgsmål om det tidspunkt, fra hvilken antagen ændring
skal træde i kraft.

§ 17. Komplette regler for forvaltning af ordensanliggender
Komplette regler for forvaltning a ordensanliggender forefindes i forskrifter vedtaget af Det Højeste
Råd.

***********************************
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9.

Kapitel IX. Understøttelse

9.1

§ 1. Hjælp og støtte
Det påhviler styrelse hver afdeling at våge over at Ordenens opgave at udøve hjælpsomhed trængende
i samfundet og at hjælpevirksomheden blandt medlemmerne ikke tilsidesættes.

9.2

§ 2. understøttelses— og stipendiefond
Et Stor Tempels understøttelses— og stipendiefond skal tilføres midler som følger:
a. Donationer og gaver.
b. Ved beslutning i Mester Råd.

9.3

9.4

§ 3. Beslutning om bidrag
1.

Understøttelses- og stipendiefond forvaltes af Mester Råd eller Udpost

2.

Ridder Templernes brødregave fra et decembermøde hvert år overgives til Stor Templet

§ 4. Komplette regler for understøttelse og bidrag
Komplette regler for understøttelse og bidrag forefindes i forskrifter vedtager af Det Højeste Råd

****************************
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10.
10.1

Kapitel X Lovbrud, klager og sanktioner
§ 1. Overtrædelse af ordens love
1.

Ridder Templets Mester Råd skal træffe foranstaltninger mod et medlem, som har krænket
Ordens grundlæggende principper.
a.

at han miskreditere Orden, sig selv eller sin familie;

b.

at han har brudt afholdsløftet;

c.

at han ikke overholder tavshedsløftet;

d.

at han viser opsætsiglighed mod Ordenens Råd eller Styrelse og Embedsmænd;

e.

at han forfordeler andet medlem af Ordenen;

f.

at han nægtede, omend ikke som følge af økonomiske vanskeligheder hindres, at betale
lovpligtige byrder og gjorde dette på en tvivlsom måde;

g.

At han af borgerlig Domstolen ved endelig dom fundet skyldige i handlinger, som ikke
betragtes forenelig med hæderens krav;

2.

Er omhandlede broder medlem i Riddere Tempels Mester Råd eller Provins Kapitel Mester Råd
skal sagen behandles af Stor Templets Mestre Råd.

3.

Er omhandlede broder medlem i Stor Templets Mester Råd eller Det Højeste Råd skal sagen
behandles af Det Højeste Råd.

10.2

§ 2. Undersøgelse
Hvis undersøgelsen af lovovertrædelsen ligger lige for hånden, skal dette ske efter en beslutning truffet
af Mester Rådet.
Kræver denne sag en detaljeret undersøgelse, skal Mester Rådet nedsat en kommission af tre
ordensbrødre som har mindst ottende grad STG.

10.3

§ 3. Foranstaltninger
Hvis Mester Rådet undersøgelse viser, eller det på anden måde er indlysende, at overtrædelsen er af
sådanne arter, at foranstaltninger bør overvejes, kan den skyldige af Mester Rådet
a.

tildeles en advarsel;

b.

fratages sit embede

c.

suspenderes for en tid;

d.

fratages medlemskab.

10.4

§ 4. Habilitet
Drejer lovovertrædelsen sig om et medlem, der har med forvaltning at gøre, skal han ikke være til
stede, når dette spørgsmål behandles.

10.5

§ 5. Tilkendegive
Indebærer Mester Rådets afgørelse straf i henhold til § 3, skal beslutning og afgørelsen meddeles den
pågældende det vedrører skriftligt, og i givet fald det medlem, hvis fremstilling der gav anledning til
foranstaltningen.
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10.6

§ 6. Anke af afgørelsen
1.

Anke af afgørelsen i tilfælde af disciplinære procedure har part i sagen ret til at udtale sig til
overordnede stor Tempels Mester Råd inden tredive dage

2.

Stor Templets Mester Råd skal, når klagen er modtaget, straks oprettet et udvalg, bestående af
tre brødre, rådet som erholder mindst elvte grad HTICG, som skal komme med en redegørelse.
Hvis den tekniske udtalelse giver anledning hertil, skal Stor Templets Mester Råd træffe
yderligere undersøgelse af denne sag.

3.

Når udtalelse er afgivet og undersøgelsen om fornødent blevet afsluttet, stor Tempels Mester
Råd meddeler parterne beslutning i skriftlig form.

4.

stor Tempels afgørelse kan ikke ankes.

10.7

§ 7. Genindtrædelse
Den som har fået frataget sit medlemskab, kan ikke genindtræde igen i Ordenen før der er gået tre år,
efter beslutningen om adskillelsen fra ordenen vandt juridisk kraft.

10.8

§ 8. Anmeldelse mod Styrelse og Råd

10.9

1.

Gælder anmeldelse af strafbare handlinger Udpost Styrelse, Mester Råd eller provins kapitel
Mester Råd som enhed, skal anmeldelse sendes til det pågældende Stor Tempels Mester Råd,
som tager beslutning i sagen

2.

Hører meddelelsen om strafbare handlinger direkte under Det Højeste Tempels hørende
Ridder Tempels eller Udposts styrelsen som enhed, sker anmeldelsen til Det Højeste Råd, der
træffer afgørelse om sagen.

3.

Vedrøre anmeldelsen stor Templets Mester Råd som enhed, skal anmeldelsen indgives til det
Højeste råd, som undersøger og træffer en beslutning om sagen.

4.

Vedrøre anmeldelsen det Højeste råd som enhed, skal den indgives til det højeste Råds
revisorer. Disse opfordrede Det Højeste Råd, hvis Revisionsretten ikke i anledning af det
højeste Rådets udtalelse og udstedte opfordring påmindelser fra anmelderen mener, at det kan
indlede en sag, skal de udpege syv ordensbrødre af mindst elvte grad HTICG, med den opgave
at undersøge sagen og foreslå de nødvendige foranstaltninger, som kan give anledning til en
sådan meddelelse.
Hvis Kommissionens forslag betyder advarsel og revisorer ikke bidrage til det forslag eller hvis
Kommissionens forslag betyder en skrappere sanktion end en advarsel, skal sagen behandles i
henhold til § 9. Stk. 3.

§ 9. Forbrydelser mod ordens lov, ritualer og Ceremonier
1.

Henviser anmeldelse i henhold til § 8 krænkelse af ordens ret, ritualer, ceremonier, skikke og
traditioner og er den forbrydelse af en sådan alvor, at det kan skade Ordens ry, skal
anmeldelsen, undtagen i de tilfælde, den vedrører Det Højeste Råd, forelægges for Det Højeste
Råd, som skal gennemføre undersøgelsen, og meddeler en afgørelse. Hvis undersøgelsen
påviser, at en sådan lovovertrædelse eksisterer, skal det højeste råd, hvis berigtigelse ikke er
opnået, tilbagekalde givent charter og Ridder dokument og udelukke ordensafdelingen fra
Ordenen.

2.

Har Det højeste Råd afgivet en kendelse om, at ordensafdeling fjernes fra Ordenen, påhviler
det udelukkede de ordensafdelinger, uden nogen overvejelser tilbagelevere alle ordensmateriel
til ordensinstitution, der har leveret det.

3.

Omhandler anmeldelse Det Højeste Råd, skal anmeldelsen behandles af et revisorkollegium,
bestående af Det Højeste Templets og samtlige Stor Tempels revisorer.
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4.

Finder revisorkollegiet lovovertrædelse så alvorlige, at udelukkelse kan komme på tale,
indkalder College General Konvent.

5.

Den beslutning, som Stor Templets Mester Råd, Det Højeste Råd samt Det Højeste Tempels
Revisorer kommer med i disciplinærsager, må der ikke gives Påtale

§ 10 Afgørelse om klage over ordensafdeling
1.

Klager over foranstaltninger og beslutninger om forvaltning eller andre sager i andre
ordensafdelinger end Det højeste Tempel og Stor Templet eller inden for sådanne bestyrelse
kan indgives af hver enkelt af deres medlemmer som tilhøre afdelingen.

2.

Den skriftlige klage, udarbejdes og forelægges inden 30 dage efter bekendtgørelse af
beslutningen Klagen overleveres til afdelingens øverste officiant inden tredive dage efter
modtagelsen, til Stor Templets Mester Råd eller, hvis den afdelingen, er beliggende udenfor
store Temples område, til Det Højeste Råd sende dokumentet sammen med sin egen
udtalelse, samt alle relevante bøger og andre dokumenter.

3.

Store Templets Mester Råd eller i givet fald Det Højeste Råd skal inden 60 dage efter
modtagelsen af sagsakterne afgøre sagen og meddeler sin afgørelse.

4. Det Højeste Råds og Stor Templets Mester Råd Beslutning kan ikke ankes.
10.11

§ 11. Supplerende regler for lovbrud, sanktioner og klager
Supplerende regler for strafbart, sanktioner og klage omtales i forskrifter er fastsat i den Højeste råd.
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Kapitel XI. Nydannelse af Ordensafdeling

11.1

§ 1. Udpost
1.

En Udpost kan dannes af brødre, der er indviet i Ordenen, og indrettes på steder hvor et
Tempel ikke virker.

2.

En Udpost kan også indrettes hvor et Tempel virker hvis det menes, at Templets ordensarbejde
kan fremmes derved.

3.

En Udpost skal lyde under et bestemt Tempel men kan, hvis Udposten ligger udenfor et Stor
Tempel område, lyde direkte under Det Højeste Tempel.

11.2

§ 2. Ridder Tempel
Ridder Tempel kan dannes af mindst fire tyve af de i Ordenen indviet brødre. Det sted, hvor så Ridder
Templet skal dannes bør der være en arbejdende Udpost for at skabe grundlag for ordensvirksomhed.

11.3

§ 3. Provins Kapitel

11.4

11.5

1.

Provinsen kapitel kan oprettes inden store tempel hvis hvert kapitel mindste har 1.000
medlemmer. Provins Kapitels aktivitetsområder skal, så vidt muligt have forskellige geografiske
og administrative grænser.

2.

Store Templets Mester Råd træffer afgørelse om oprettelsen af provinsen kapitel.

§ 4. Ridder Kapitel
1.

Ridder Kapitel kan oprettes indenfor Store Templet inden for visse geografiske område
gennemføre gradmøder og andre opgaver i overensstemmelse med Stor Templets beslutning.

2.

Stor Templets Mester Råd træffer afgørelse om oprettelsen af Ridder kapitel, og hvilke Ridder
Templer der bliver medtaget.

§ 5. Stor Tempel
1.

Store Tempel kan dannes i land eller stat, hvor brødrenes antal er mindst fire hundrede, fordelt
på mindst fem Riddere Templer. Ved særlige forhold kan imidlertid dannelse af et Stor Tempel
være tilladt, selvomantal brødre er mindre end fire hundrede.

2.

I samme land eller stat kan ikke dannes. mere end et Stor Tempel.

3.

Ordensafdelinger i nabolandene og stater kunne, hvis det anses for hensigtsmæssigt,
sammensluttes under fælles Stor Tempel.

4.

Det Højeste Tempel beslutter om oprettelsen af Store Tempel, beslutningen kan ikke anfægtes
eller ankes.

11.6

§ 6. Afgift ved oprettelse af ordensafdeling
Ved stiftelse af Udpost, Ridder Tempel og Stor Tempel, skal navnlig, om beslutningstagende
ordensmyndigheden fastsatte gebyr betales til dette.

11.7

§ 7. Det Højeste Tempel
Det Højeste Tempel er det eneste, fælles for hele verden, samt eventuelle kan der ikke dannes
yderligere.

11.8

§ 8. Komplette regler for nyoprettelse af ordensafdeling
Komplette regler for nyoprettelse af ordensafdeling findes i forskrifter fastsat af Det Højeste Råd.
**********************************
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Kapitel XII Nedlæggelse af Ordensafdeling

12.1

§ 1. STOR TEMPEL

12.2

1.

Det Højeste Råd kan tage beslutning om nedlæggelse af Stor Tempel hvis antallet af
medlemmer indenfor Stor Templet er mindre fire hundred, eller hvis antallet af arbejdende
Ridder templer er mindre end fire

2.

Stor Tempel som fraviger Ordenens grundprincipper eller på anden måde handler på en måde
Det Højeste Råd anser krænkende for Ordenens anseelse, skal fratages det Charter det
arbejder under.
a.

Det Højeste Råd bestemmer om et Stor Tempel skal nedlægges

b.

Stor Templets Mester Råd kan på eget initiativ foreslå nedlæggelse af Stor Tempel.

c.

Forslag om Stor Tempels nedlæggelse kan, såfremt det ikke er krævet af Det Højeste
Råd, ikke behandles ved Stor Tempel møde uden at Stor Templets Mester Råd har udtalt
sig om dette.

§ 2. PROVINS KAPITEL
1.

Stor Templets Mester Råd bestemmer, hvorvidt et Provins Kapitel skal nedlægges.

2.

Provins Kapitlets Mester Råd kan på eget initiativ foreslå nedlæggelse af Provins Kapitel.

3.

Forslag om Provins Kapitels nedlæggelse kan, såfremt det ikke er krævet af Det Højeste Råd
eller Stor Templets Mester Råd, ikke behandles ved Provins Kapitel møde uden at Provins
Kapitlets Mester Råd har udtalt sig om dette.

12.3

§ 3 RIDDER KAPITEL
Stor Templets Mester Råd bestemmer om Ridder Kapitel skal afvikles.

12.4

§ 4. RIDDER TEMPEL
Ridder Tempel som ikke opfylder de krav som stilles til dets virksomhed skal fratages Charter af
overordnet ordensmyndighed.
a.

Det Højeste Råd bestemmer hvorvidt et Ridder Tempel direkte underlydende Det
Højeste Tempel skal nedlægges.

b.

Stor Templets Mester Råd bestemmer hvorvidt et Ridder Tempel underlydende Stor
Templet skal nedlægges.

c.

Ridder Templets Mester Råd kan på eget initiativ foreslå nedlæggelse af Ridder Tempel.

d.

Forslag om Tempels nedlæggelse kan, såfremt det ikke er krævet af Det Højeste Råd
eller Stor Templets Mester Råd, ikke behandles ved Ridder Tempel møde uden at Ridder
Templets Mester Råd har udtalt sig om dette.

e.

Når et tempel har besluttet at lukke skal Mester Rådet omgående fremsender en
status beskrivelse til Stor Templets Mester Råd. Beskrivelsen bør omfatte mindst
en økonomisk gennemgang, forslag til afhændelse af aktiver og værdier, samt en
plan for demontering af udstyr og lokaler.

f.

Det Højeste Råd kan give nærmer Forskrifter og anvisninger i henhold til punkterne a til e.
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12.5

§ 5. UDPOST
Udpost som ikke opfylder de krav som stilles til dets virksomhed skal fratages sin Stiftelsesbrev af
overordnet ordensmyndighed.

c.

12.6

a.

Det Højeste Råd bestemmer hvorvidt en Udpost direkte underlydende Det Højeste
Tempel skal nedlægges.

b.

Ridder Templets Mester Råd bestemmer hvorvidt en Udpost lydende under Ridder
Templet skal nedlægges.

c.

Udpost Styrelse kan på eget initiativ foreslå nedlæggelse af Udpost.

Forslag om nedlæggelse af Udpost kan ikke, hvis det ikke er efter initiativ fra vedkommende
ordensmyndighed, tages op til behandling i Udposten uden at Udpost Styrelsen har givet sin
udtalelse.

§ 6. Tilbagestående værdier
Efter nenlæggelse af en Ordensafdeling skal tilbagestående værdier overføres til overordene
Ordensafdeling .
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