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FÖRSTA KAPITLET
Ordens grundvalar
1§
Frimurarorden har sitt upphov i ett gille och samfund som är instiftat till Guds,
den Allra Högstes, ära. Ordens syfte är att meddela sina medlemmar upplysning i den ädla vetenskapen att öva dygden och kuva lasten samt att förläna
dem insikt och kraft för att kunna lägga band på sina begär och undertrycka sina onda böjelser, för att de därmed skall kunna upplyfta den ädlaste delen av
sitt väsen till en närmare förening med sitt första upphov, hela världens Trefalt
Store Byggmästare.
Svenska Frimurare Orden är en självständig sammanslutning som inte är underordnad någon annan frimurarmyndighet. Orden lyder inte under någon annan än rikets lagliga överhet.
I Finland lyder Svenska Frimurare Orden under detta lands lagliga överhet.
Det språk som används inom Svenska Frimurare Orden är svenska.
2§
Orden vilar på kristen grund. Medlemskap förutsätter därför kristen tro.
Orden skall utöver vad som sägs i 1 §, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, främja religiösa, välgörande, sociala och andra därmed jämförliga kulturella eller annars allmännyttiga ändamål.
3§
Visheten har som grundval för Orden upprest sju hörnstenar som skall bevara
den mot förgänglighet och göra den bestående i tidens skiften.
Dessa sju hörnstenar är:
1. religionen eller dyrkan av Gud den Allra Högste
2. dygden
3. kärleken till nästan, varav barmhärtigheten är en följd
4. enigheten i utövning av åtagna plikter
5. tystlåtenheten
6. arbetsamheten och
7. ståndaktigheten.
Religionen eller dyrkan av Gud den Allra Högste har varit Ordens upphov.
Dygden och kärleken till nästan har givit Orden dess skapnad.
Enigheten har bevarat de förborgade kunskaperna, vilka tystlåtenheten beseglat.
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Första kapitlet

Arbetsamheten och ståndaktigheten har tryggat Ordens bestånd och självständighet.
Rätta kunskapen om förvärvandet och utövandet av dessa egenskaper utgör
målet för alla frimurares arbete, vilket av Ordens stiftare blivit kallat den Konungsliga Konsten.
4§
Ordens kunskaper meddelas genom historiska underrättelser och moraliska
lärdomar samt legender, allegorier och symboler i den ordning som Ordens
lagar och ritualer föreskriver. Kunskaperna förmedlas till medlemmarna grad
för grad för att därmed låta dem steg för steg närma sig sanningen och ljuset.
En frimurare förbereds för detta genom att underkastas prövningar inom Ordens olika grader. Efter fastställd tid och genomgångna prov, efter att ha visat
sig ståndaktig och befunnits värdig, skall han göras delaktig av den kunskap
och upplysning som tillhör den grad i vilken han prövats.
5§
Orden är öppen endast för män.
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ANDRA KAPITLET
En frimurares plikter

Inledning
1§
Det åligger en frimurare att iaktta sina plikter och att vara ett föredöme för andra.
2§
De plikter varje frimurare bör iaktta är:
1. plikten mot Gud den Allra Högste
2. plikten mot fäderneslandet
3. plikten mot Orden
4. plikten mot nästan och
5. plikten mot sig själv.

Plikten mot Gud den Allra Högste
3§
En frimurare skall av hela sitt hjärta frukta och älska Gud i såväl ord som gärning.
Han skall visa vördnad för Guds sanna och uppenbarade ord i den Heliga skrift,
vara nitisk i bön och bevista gudstjänster.
Plikten mot fäderneslandet
4§
En frimurare skall offra sina krafter för det samhälle inom vilket han åtnjuter hägn
och beskydd. Han skall vara beredd att försvara sitt fädernesland, freda sitt hem,
skydda sina anhöriga och värna sitt eget liv.
5§
En frimurare skall iaktta lydnad, trohet och hörsamhet mot sitt lands lagliga överhet
och följa dess bud och befallningar.
Plikten mot Orden
6§
En frimurare får aldrig glömma det löfte han avgivit vid sitt första inträde i Orden
som förpliktar honom att obrottsligen följa Ordens lagar och föreskrifter.
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Andra kapitlet

7§
En frimurare skall vara uppmärksam på vad han efter sin grad och värdighet har att
iaktta och efterkomma. Han skall beflita sig om att tillägna sig den kunskap som hör
till hans grad, så att han, när det påfordras, på ett tillfredsställande sätt kan prövas i
sina frimureriska kunskaper. Han bör därför flitigt delta i Ordens sammankomster
och bedriva frimureriska studier.
Skulle en broder försumma detta, kan hans befordran uppskjutas eller utebli.
8§
En frimurare skall lojalt efter bästa förmåga efterkomma allt som Ordens Stormästare
eller logens ordförande mästare i hans namn kan ålägga honom till främjande av Ordens ändamål och till bevarande av dess självständighet och framgång.
Den lydnad som Orden kräver gäller uteslutande frimureriska angelägenheter.
9§
En frimurare får i sitt förvar ha endast de prydnader som tillhör hans grad och
värdighet. Gradprydnader, ämbets- och utmärkelsetecken inom Orden tillhör denna
och en frimurare skall därför säkerställa att dessa efter hans död tillställs den loge
han sist tillhörde.
10 §
En frimurare som utanför Ordens murar innehar tryckta eller handskrivna handlingar, som rör Ordens ritualer, ceremonier eller andra inre angelägenheter eller sådan frimurarlitteratur som inte förekommer i allmänna handeln, skall förvara dessa
handlingar på sådant sätt att de inte kommer till någon utomståendes kännedom.
Sådana skrifter som inköpts från, överlämnats av eller lånats ut av Orden eller Orden
tillhörig enhet får inte mångfaldigas, kopieras eller överföras till digitalt medium.
En frimurare skall dessutom ge anvisning om att sådana honom tillhöriga eller lånade handlingar vid hans frånfälle obesett och utan dröjsmål överlämnas till namngiven frimurare eller till närmaste loge eller brödraförening.
Skulle fara vara för handen att handlingarna berövas honom, är det hans plikt att
genast bränna eller på annat sätt förstöra dem.
11 §
En frimurare behöver inte dölja att han är medlem av Svenska Frimurare Orden. Han
kan också, om han ser anledning därtill, informera utomstående om innehållet i
dessa allmänna lagar. Han kan vidare upplysa om att Orden ålägger sina medlemmar trohet och lydnad mot överhet och lagar och att den alltid har avhållit sig från
att ta ställning till eget eller annat lands inrikes- eller utrikespolitik, liksom att sådana
ämnen inte får dryftas vid sammankomster.
En frimurare skall iaktta sträng och obrottslig tystnad i fråga om Ordens inre
angelägenheter och får inte inlåta sig i samtal härom med någon som han inte med
säkerhet vet är frimurare. Han får heller inte med en frimurare beröra frågor som
denne med hänsyn till sin grad inte skall känna till.
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Andra kapitlet

En frimurare bör inte ikläda sig några förbindelser som kan strida mot dem han ingått inom Orden.
12 §
Det åligger en frimurare att erlägga de avgifter till Orden och dess loger och
brödraföreningar som lagligen beslutats. Underlåter en broder att fullgöra denna
förpliktelse mot Orden och sin loge äger han inte rätt att delta i Ordens arbete förrän
han fullgjort sina skyldigheter.
13 §
Ingen frimurare får använda sig av sitt medlemskap i Orden eller sin ställning inom
denna för att försöka skaffa sig personliga fördelar eller på annat sätt söka bli gynnad. Inte heller får en frimurare otillbörligt gynna en annan frimurare.
Plikten mot nästan
14 §
En frimurare bör alltid ha dessa heliga ord i minnet: ”Allt vad ni vill att människorna
skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12).
15 §
För en frimurare är det en kristen plikt att utöva barmhärtighet mot behövande och
nödlidande, att ta sig an sjuka, att trösta sörjande och att stödja den som befinner sig
i svårigheter. Detta är varje människas plikt, som det särskilt åligger en frimurare att
uppfylla mot alla.
16 §
En frimurare skall inte förhäva sig över andra på grund av yttre värdigheter eller
rikedom eller visa sitt missnöje om en annan broder framför honom eller mot hans
åsikt blivit befordrad till högre grad eller värdighet.
17 §
En frimurare bör besinna att Ordens medlemmar sammanknyts genom brodersbandet och att detta, grundat på inbördes kärlek och förtroende, stadfäster Ordens bestånd, självständighet och varaktighet.
Vänskap, frid och enighet är egenskaper som skall härska i en frimurares hjärta
gentemot hans ordensbröder. Skulle tvistigheter uppstå mellan bröder bör de därför
till sin egen tillfredsställelse och andras uppbyggelse själva eller med stöd av sina
medbröder eller förmän i Orden komma överens och uppnå ömsesidig förståelse,
eftersom det är förkastligt att frimurarbröder hyser bitterhet eller fientlighet gentemot varandra.
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Andra kapitlet

Plikten mot sig själv
18 §
En frimurare skall utan fruktan för döden vårda sin varelse, ty livet är en skänk av
den Högste Byggmästaren.
19 §
Envar anstår att iaktta ett anständigt, ärbart och dygdigt leverne och detta räknas i
synnerhet som angeläget för en frimurare. Det är därför hans uppgift, sedan han inträtt i Orden, att rena och förädla sina tankar, begär och seder.
20 §
En frimurare skall noga väga ord och tal. Vad han säger skall präglas av sanning, och
vad han lovar skall vara fast. Detta skapar allmänt förtroende och blir ett vittnesbörd
om att frimurarord består som hälleberget.
Avslutning
21 §
De föreskrifter som innefattas i de två första kapitlen av Ordens allmänna lagar kan
inte nog inskärpas i varje frimurares sinne och hjärta. Därför skall dessa båda kapitel
i varje stewardsloge, arbetsloge, brödraförening samt i forskningslogen en gång om
året i sin helhet uppläsas vid allmän sammankomst till underrättelse för alla bröder.
På högtidsdag skall ett av ordförande mästaren (ordföranden) bestämt utdrag av de
två kapitlen uppläsas.
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TREDJE KAPITLET
Ordens organisation
1§
Ordens Stormästare (OSM) är Ordens högste styresman. Han fattar ensam de
beslut som rör Ordens verksamhet och mål.
Ordens firma tecknas av Ordens Stormästare samt Ordens sigillbevarare och
kansler (OSK) gemensamt. För Ordens ledning och centrala administration skall
finnas en attestinstruktion som beslutas i särskild ordning.
Beslut om behörighet att teckna Svenska Frimurare Ordens konton fattas av
Ordens Stormästare.
2§
Vid sidan av Stormästaren är Ordens presidium Ordens högsta representativa
organ.
3§
Stormästaren har för vården av Ordens angelägenheter vid sin sida Högsta rådet. Högsta rådet är Stormästarens rådgivande församling.
4§
Stormästaren har en central organisation, som bereder de ärenden i vilka Stormästaren skall fatta beslut. Den centrala organisationen skall vidare verkställa
de uppgifter i övrigt som Stormästaren och Högsta rådet bestämmer.
Den centrala organisationen består av sju enheter, nämligen barmhärtighetsdirektoriet, drätseldirektoriet, informationsdirektoriet, logedirektoriet, planeringsdirektoriet, utbildningsdirektoriet och Ordens kansli.
5§
Orden är indelad i Stora landslogen och åtta fördelningar.
Stora landslogen är huvudloge inom Orden.
Inom fördelningarna verkar kapitelloger, arbetsloger, brödraföreningar och frimurarklubbar.
Kapitelloger är sju provinsialloger och Stor Capitlet i Finland; även stewardsloger kan förekomma. Provinsiallogerna och Stor Capitlet i Finland är huvudloger inom respektive fördelning.
Arbetsloger är S:t Andreasloger och S:t Johannesloger.
Inom Orden finns dessutom en forskningsloge.
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Tredje kapitlet

6§
Till Stora landslogen hör Riddare och kommendörer med Röda korset,
till kapitelloger bröder av VII–X graderna,
till S:t Andreasloger bröder av IV-V och VI graderna samt
till S:t Johannesloger bröder av I–III graderna.
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FJÄRDE KAPITLET
Ordens Stormästare
1§
Ordens Stormästare innehar som Ordens styrande mästare den högsta myndigheten inom Orden. Han tillser att arbetet inom Orden bedrivs enligt Ordens allmänna lagar och andra utfärdade föreskrifter samt ritualer. Stormästaren äger
besluta i alla uppkommande frågor. Stormästaren utnämner vidare befattningshavare i de stiftelser som särskilt nämns i 7 kap.
Ordens Stormästare får inte utan föregående rådplägning enligt 6 kap. 4 § avyttra Ordens fasta egendom, utta pantbrev, pantsätta egendom eller för Ordens
räkning utfärda ekonomiska garantier eller borgensåtaganden.
2§
Stormästaren äger meddela dispens från vad som stadgas i Ordens allmänna lagar, dock inte avseende 3 kap. 1 § andra stycket.
3§
Stormästaren äger rätt att överlåta sina befogenheter till någon av Ordens högsta ämbetsmän.
4§
Stormästaren skall vid sina förrättningar uppvaktas av två bröder av X graden
samt, när ritualen så föreskriver, av två bröder av IX graden och två bröder av
VIII graden. Dessa bröder kallas Stormästarens uppvaktande bröder.
5§
Då Stormästaren är förhindrad att utöva sitt ämbete, skall Stormästarens prokurator eller, vid förfall för denne, Stormästarens ståthållare fullgöra Stormästarens åligganden.
6§
Stormästaren utses genom val av och bland Stora landslogens medlemmar.
Stormästare som inte tillhör kungahuset får kvarstå i sitt ämbete längst till utgången av det år då han fyller 75 år.
Om Stormästaren avlidit, varaktigt blivit oförmögen att utöva sitt ämbete eller
Stormästarens ämbete av annat skäl blivit ledigt skall Mästarrådet, med de inskränkningar som anges nedan, utöva Stormästarens makt och myndighet till
dess att den nye Stormästaren installerat sig enligt 7 §.
När Stormästarens ämbete blivit ledigt, eller då Stormästaren aviserat sin avgång, skall Ordens sigillbevarare och kansler ofördröjligen underrätta loger och
brödraföreningar därom. I underrättelsen skall meddelas de närmare föreskrif-
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ter vartill den uppkomna vakansen föranleder. Vidare skall Stora landslogen
snarast sammankallas för val av ny Stormästare.
Mästarrådet består av följande nio Ordens högsta ämbetsmän: Stormästarens
prokurator, Stormästarens ståthållare, Ordens sigillbevarare och kansler, Ordens överarkitekt, Ordens administrator, Ordens uppsyningsmästare, Ordens
räntmästare, Ordens stormarskalk och Ordens banerförare.
Mästarrådet har inte rätt att ändra Ordens fundamentalstadga, ändra eller utfärda föreskrifter, besluta om utnämningar eller meddela stadfästelser som enligt Ordens fundamentalstadga endast får göras av Stormästaren.
Till dess att den nye Stormästaren installerat sig tecknas Ordens firma av Stormästarens prokurator och Ordens sigillbevarare och kansler gemensamt.
7§
Då ny Stormästare blivit utsedd utsätter han tid för sin installation, vid vilken
han skall motta trohetslöfte från Stora landslogens medlemmar samt från övriga bröder i Stockholm.
Ordens sigillbevarare och kansler skall omedelbart underrätta loger och brödraföreningar om utgången av valet och om tidpunkt för Stormästarens installation samt anbefalla loger och brödraföreningar på andra orter än Stockholm att
snarast efter installationen låta bröderna avge trohetslöfte till Stormästaren. På
orter med flera loger eller loge och brödraförening skall trohetslöftet avges i
den äldsta S:t Johanneslogen.
8§
Om Stormästaren avlidit skall Stora landslogen och varje provinsialloge på annan ort än Stockholm samt Stor Capitlet i Finland hålla åminnelsehögtid över
den avlidne. Detta får ske först sedan den nye Stormästaren installerat sig och
bröderna på orten avgett trohetslöfte.

– 10 –

FEMTE KAPITLET
Ordens högsta ämbetsmän
1§
Ordens nio högsta ämbetsmän är
1. Stormästarens prokurator (SMP)
2. Stormästarens ståthållare (SMS)
3. Ordens sigillbevarare och kansler (OSK)
4. Ordens överarkitekt (OÖ)
5. Ordens administrator (OA)
6. Ordens uppsyningsmästare (OU)
7. Ordens räntmästare (OR)
8. Ordens stormarskalk (OS)
9. Ordens banerförare (OB)
Härtill kommer Ordens instruktionsmästare (OI) och Ordens planeringsmästare (OP). Till Ordens högsta ämbetsmän hör även provinsialmästarna
(PM) och kapitelmästaren för Stor Capitlet i Finland (KM). Samtliga nu
nämnda skall vara lekmän.
Bland Ordens högsta ämbetsmän ingår även Ordens högste prelat (OHP) och
vikarien för Ordens högste prelat (vOHP), som skall tillhöra det andliga ståndet.
2§
Vikarie kan förordnas för Ordens högsta ämbetsmän. Sådan vikarie är en Ordens högsta ämbetsman.
Vid förfall för någon av de högsta ämbetsmännen skall, då vikarie finns, denne
uppehålla ämbetet, dock inte i vad avser med ämbetet förenad befattning i direktorium.
3§
En Ordens högste ämbetsman skall vara Riddare och kommendör med Röda
korset. Han förordnas av Stormästaren för en tid av högst sex år. Om synnerliga
skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år.
4§
En Ordens högste ämbetsman får kvarstå i sitt ämbete längst till utgången av
det år då han fyller 75 år.
5§
En Ordens högste ämbetsman skall inför Stormästaren avge föreskriven förbindelse.
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6§
De högsta ämbetsmännen har sinsemellan företräde enligt bestämmelser i särskild placeringsordning.
7§
Ordens högste prelat har ansvaret för den andliga vården inom Orden och biträder vid behov i dess barmhärtighetsverksamhet.
Ordens uppsyningsmästare har ansvaret för visitationsverksamheten inom Orden.
8§
Ordens överarkitekt är ordförande i informationsdirektoriet.
Ordens administrator är ordförande i barmhärtighetsdirektoriet.
Ordens räntmästare är ordförande i drätseldirektoriet.
Ordens stormarskalk är ordförande i logedirektoriet.
Ordens banerförare är vice ordförande i logedirektoriet.
Ordens instruktionsmästare är ordförande i utbildningsdirektoriet.
Ordens planeringsmästare är ordförande i planeringsdirektoriet.
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SJÄTTE KAPITLET
Ordens högsta styrelse

Presidiet
1§
Stormästaren är ordförande i Ordens presidium, vars ledamöter är Stormästarens prokurator, Stormästarens ståthållare och Ordens sigillbevarare och kansler. Presidiet sammanträder på kallelse av Stormästaren för samråd i övergripande frågor och de andra frågor som Stormästaren bestämmer.
Vid presidiets sammanträden deltar även storsekreteraren.
Högsta rådet
2§
Ledamöter av Högsta rådet är de i 5 kap. 1 § angivna Ordens högsta ämbetsmän som är lekmän samt Ordens högste prelat.
Högsta rådet leds av Stormästarens prokurator som ordförande med Stormästarens ståthållare som vice ordförande.
Vid förhinder för provinsialmästare eller kapitelmästaren skall deputerad provinsialmästare (deputerad kapitelmästare) inträda som ersättare. Vid förhinder
för Ordens högste prelat inträder vikarien för Ordens högste prelat. Vid förhinder för Ordens uppsyningsmästare inträder storinkvisitorn. Vid förhinder för
ledamot som är ordförande i ett direktorium inträder dess vice ordförande som
ersättare.
Föredragande i Högsta rådet är Ordens sigillbevarare och kansler, om han inte
överlåter föredragningen av visst ärende åt annan. Han kan vid behandlingen
av ärenden av större vikt biträdas av särskild sakkunnig.
3§
Högsta rådet sammanträder minst fyra gånger årligen.
4§
I Högsta rådet skall rådplägning ske. I förekommande fall skall lämnas förslag
till Stormästarens beslut i de ärenden som är av principiell eller övergripande
natur. Detta avser sådana förslag som av Ordens sigillbevarare och kansler skall
föredras för Stormästaren. Vid föredragning skall kanslern anmäla om skiljaktiga meningar förelegat vid rådplägningen.
5§
Ordens sigillbevarare och kansler skall kontrasignera de utgående skrivelser
som skall skrivas under av Stormästaren.
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Till Ordens sigillbevarare och kansler kan Stormästaren hänskjuta avgörandet i
vissa slag av ärenden enligt särskild delegationsordning.
6§
Vid sammanträdena skall minst hälften av ledamöterna vara närvarande.
Om skiljaktiga meningar föreligger gäller den som omfattas av de flesta närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal skall den mening gälla som ordföranden företräder.
7§
Beslut som fattats av Stormästaren, eller på hans delegation av Ordens sigillbevarare och kansler, skall anmälas vid nästkommande sammanträde med Högsta rådet. Detta kan ske genom att ledamöterna i förväg tillställs kopia av de beslut som här avses.
8§
Storsekreteraren är sekreterare åt Högsta rådet, men inte ledamot.
Sekreteraren åligger att bereda och i Högsta rådet föredra ärenden som inte föredras av Ordens sigillbevarare och kansler eller annan.
Sekreteraren åligger vidare att föra protokoll vid sammanträdena. I protokollet
antecknas skiljaktig mening som ledamot ger till känna vid behandling av ärende.
Sekreteraren skall vidare fullgöra de uppgifter ordföranden i Högsta rådet ålägger honom.
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SJUNDE KAPITLET
Den centrala organisationen

Inledning
1§
I Ordens centrala organisation ingår
1. barmhärtighetsdirektoriet (BD)
2. drätseldirektoriet (DD)
3. informationsdirektoriet (ID)
4. logedirektoriet (LD)
5. planeringsdirektoriet (PD)
6. utbildningsdirektoriet (UD) och
7. Ordens kansli (OK).
2§
Verksamheten inom den centrala organisationen samordnas av Ordens sigillbevarare och kansler.
För direktorierna gemensamma bestämmelser
3§
Varje direktorium skall ha minst fem och högst nio ledamöter.
Av ledamöterna skall en vara ordförande och en vice ordförande. Dessa förordnas för viss tid av Stormästaren. Mandatperioden skall vara högst sex år.
Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre
år. Vice ordförande som innehar X graden har värdighet av överofficiant inom
Orden.
Övriga ledamöter skall inneha lägst III graden, i logedirektoriet och utbildningsdirektoriet dock lägst X graden. De förordnas för viss tid av Stormästaren efter förslag av ordförande i direktorium. Mandatperioden skall vara
högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år. Mandatperioderna bör planeras på så sätt att de om möjligt
inte löper ut för flera av ledamöterna vid samma tillfälle.
Om ledamot avgår eller avlider under pågående mandatperiod, skall vid tillsättande av ny ledamot dennes period räknas från det datum vid vilket han
tillträder.
4§
Ingen får vara ledamot i mer än ett direktorium.
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5§
Utöver ledamöterna skall varje direktorium ha en sekreterare av lägst VIII graden, i logedirektoriet och utbildningsdirektoriet dock lägst X graden. Sekreterare som innehar X graden har värdighet av överofficiant inom Orden.
Efter förslag av direktoriets ordförande förordnas sekreterare av Stormästaren
för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske
med ytterligare högst tre år.
6§
I direktorium kan det utöver ledamöterna finnas föredragande för särskilda
ämnesområden.
Efter förslag av direktoriets ordförande förordnas föredragande av Stormästaren med den förordnandetid som anges i 3 § ovan.
7§
I direktorium kan det finnas utskott, kommitté eller nämnd. Ordförande i sådant utskott m.m. skall ingå i direktoriet som ledamot, sekreterare eller föredragande. I direktorium bör det finnas ett arbetsutskott eller beredningsutskott för handläggning av löpande frågor, remisser m.m. mellan direktoriets
ordinarie sammanträden eller för andra särskilda ärenden.
Ordförande i direktorium meddelar närmare föreskrifter om hur sådant utskott m.m. sammansätts och om dess verksamhet. Rekrytering av ledamöter
skall baseras på den kompetensprofil som definieras inom respektive direktorium. Vidare bör bred representation från de olika fördelningarna eftersträvas.
Beslut inom utskott m.m. skall anmälas vid nästkommande sammanträde med
direktoriet.
8§
Ordförande i direktorium kan förordna amanuens att biträda med arbetsuppgifter inom direktoriet. Amanuens skall inneha lägst VIII graden och har värdighet av underofficiant inom Orden.
9§
Ordförande i direktorium kan för arbetsuppgifter i utskott, kommitté eller
nämnd eller för viss tid eller visst ärende adjungera bröder; dessa är inte ledamöter.
Om i utskott m.m. ingår en representant för varje fördelning skall denne förordnas av direktoriets ordförande efter samråd med respektive provinsialmästare (kapitelmästaren).
10 §
Ledamot, sekreterare och föredragande i direktorium får kvarstå i sitt ämbete
längst till utgången av det år då han fyller 75 år. Detta gäller även befattningshavare i nämnder lydande under utbildningsdirektoriet samt kommittéer un– 16 –
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der direktorier och Ordens kansli som enligt det följande förordnas av direktorium, Stormästaren eller Ordens sigillbevarare och kansler.
11 §
Befattningshavare inom direktorium, utskott, kommitté eller nämnd, som visar bristande förmåga att handha sitt ämbete och som av denna eller annan
anledning inte kan utöva det tillfredsställande kan entledigas. Befattningshavaren skall beredas tillfälle att yttra sig före ifrågasatt entledigande.
Beslut om entledigande meddelas av den som äger förordna befattningshavaren, i förekommande fall efter samråd enligt vad som gäller vid tillsättning.
12 §
Ordförande i direktorium leder direktoriets arbete och svarar inför Stormästaren för dess verksamhet med ledamöterna som rådgivare.
13 §
Vice ordförande i direktorium biträder ordföranden i hans arbete och fullgör,
vid förhinder för honom eller på hans uppdrag, alla hans åligganden.
14 §
Sekreterare i direktorium har till uppgift
att föra diarium över inkommande och utgående skrivelser,
att föra protokoll vid direktoriets sammanträden,
att ansvara för direktoriets arkiv samt
att i övrigt fullgöra de uppgifter direktoriets ordförande ålägger honom.
15 §
Direktorium har till uppgift
att bereda förslag till beslut som skall fattas av Stormästaren,
att tillhandahålla den service och det stöd inom sakområdet som efterfrågas
inom Orden,
att göra utredningar inom sakområdet,
att initiera nya ärenden inom sakområdet och genom Ordens sigillbevarare
och kansler föreslå dem till Högsta rådets dagordning,
att årligen upprätta och till Ordens sigillbevarare och kansler inlämna verksamhetsplan med tillhörande budgetförslag för nästkommande kalenderår,
att årligen till Ordens sigillbevarare och kansler avge berättelse över verksamheten under det senast förflutna kalenderåret samt
att på anfordran avge yttranden och i övrigt fullgöra de uppgifter Stormästaren eller Ordens sigillbevarare och kansler ålägger det.
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Sjunde kapitlet

Varje direktorium skall medverka i Ordens långsiktiga arbete med rekrytering
av ämbetsmän och ledamöter i direktorier.
Varje direktorium har i beredningen av löpande ärenden och utredningar rätt
att inhämta synpunkter från annat i ärendet relevant direktorium.
För det fall ett ärende behöver hanteras av två eller flera direktorier, och oenighet mellan berörda direktorier uppstår, avgör Ordens sigillbevarare och
kansler frågan.
16 §
Direktorium har ingen direktivrätt till Ordens arbetsenheter med undantag av
vad som sägs i 34 § om logedirektorium avseende uppgiften att granska de
lokaler med inredning och utsmyckning som loger och brödraföreningar avser
nyttja för rituella ändamål samt avseende uppgiften att granska prydnader,
insignier och ritualenliga föremål liksom hur de används.
17 §
Direktorium skall upprätta arbetsinstruktion för verksamhetens närmare
bedrivande inom direktoriet. Instruktionen skall delges Ordens sigillbevarare
och kansler som vid behov har att samordna olika enheters instruktioner.
18 §
Då direktorium tar fram en skrift eller motsvarande, som riktar sig till allmänheten eller Ordens medlemmar, skall denna före publicering eller spridning
kvalitetsgranskas på sätt som bestäms av Stormästaren.
Barmhärtighetsdirektoriet
19 §
Barmhärtighetsdirektoriet har till uppgift
att följa de behov av bistånd som föreligger och att analysera förändringar i
samhällets sociala biståndsverksamhet för att identifiera grupper som har
svårt att få sina behov tillgodosedda,
att mot denna bakgrund klarlägga vilka behov som Orden bör bidra till att
täcka och redovisa förslag till inriktningen av biståndet,
att avgöra hur de benefika medel som ställs till direktoriets förfogande av
drätseldirektoriet skall disponeras,
att samråda med benefika stiftelser inom Orden i gemensamma frågor för att
skapa en gemensam profil åt Ordens välgörande verksamhet och verka för
långsiktiga planer inom berörda områden,
att samråda med Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Konung Gustaf
V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse och andra Orden närstående
välfärdsinrättningar i gemensamma frågor,
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att övergripande analysera och föreslå åtgärder inom Ordens medlemsvård
vad gäller nya medlemmar, deras aktivitet och upplevelse av Ordens värde,
att föreslå åtgärder för att säkerställa omsorg om Ordens äldre bröder,
att föreslå åtgärder för att förebygga att bröder söker utträde ur Orden,
att samordna Ordens enheters arbete med caritas och medlemsvård,
att ge underlag för Caritasgruppernas arbete med dessa frågor samt
att verka för erfarenhetsutbyte och gemensam policy på dessa områden.
20 §
I barmhärtighetsdirektoriet skall en ledamot tillhöra direktionen för Stiftelsen
Frimurare Barnhuset i Stockholm och förordnas av Stormästaren efter förslag
av direktionen.
Drätseldirektoriet
21 §
Drätseldirektoriet har till uppgift
att förvalta Ordens allmänna kassa och ansvara för tillhörande kapitalplaceringar,
att årligen upprätta budget, redovisning och årsredovisning för Ordens allmänna kassa,
att årligen efter samråd med Ordens sigillbevarare och kansler sammanställa
budget för Ordens centrala resultatenheter, inkluderande Stora landslogen,
att förvalta all annan Ordens och Stora landslogens egendom och ombesörja
underhållet därav,
att förvalta till Orden och Stora landslogen anknutna benefika stiftelser och
upprätta årsredovisningar för dem,
att vara huvudman för Ordens stamhus och underhålla fastigheten,
att företräda Orden i ekonomiska, juridiska och kulturbevarande sammanhang rörande stamhuset,
att utgöra en central stödfunktion till hela Orden i fastighetsfrågor, hyresfrågor samt därtill hörande juridiska frågor,
att upprätta förslag till verksamhetsplan, budget, budgetuppföljning och
större projekt rörande stamhuset,
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att vara huvudman för Ordens inköp och lagerhållning av gradprydnader,
insignier och ritualenliga föremål,
att samordna försäkringsfrågor inom Orden samt
att samråda med Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond och Stiftelsen
Frimurare Ordens Stamhusfond i gemensamma frågor.
Vad som i dessa lagar avses med årsredovisning stadgas i särskild ordning.
22 §
I drätseldirektoriet ingår som föredragande överkastellanen (ÖKa) och överskattmästaren (ÖSkM), båda av lägst X graden. Vidare kan finnas underkastellan (UKa) av lägst VIII graden.
Överkastellan respektive överskattmästare som innehar X graden har värdighet av överofficiant inom Orden. Underkastellan har värdighet av underofficiant inom Orden.
23 §
Vid drätseldirektoriets behandling av ärenden rörande Ordens stamhus bör
en representant för någon i stamhuset verkande loge adjungeras.
24 §
Överkastellanen har i första hand till uppgift att ha tillsyn över vården och underhållet av Ordens stamhus med inventarier i samråd med den museiföreståndare som avses i 48 §.
25 §
Direktoriets ordförande får förordna en broder av lägst VIII graden som
fastighetschef. Om fastighetschef förordnats, fastställer direktoriets ordförande erforderliga ändringar i arbetsinstruktionen, i första hand vad gäller
överkastellanen och fastighetschefen.
26 §
Underkastellan biträder överkastellanen.
27 §
Direktoriets förvaltning av Ordens medel ombesörjs av Ordens räntmästare
biträdd av ett placeringsutskott. Räkenskaperna skall fortlöpande granskas.
Direktoriets förvaltning, räkenskaper och årsredovisning för kalenderår samt
de av direktoriet förvaltade tillgångarna, bl.a. avseende Ordens centrala resultatenheter inkluderande Stora landslogen, skall granskas av två revisorer,
av vilka en skall vara auktoriserad. Dessa jämte en ersättare utses före räkenskapsårets början av Stormästaren. Revisorerna skall till Stormästaren avlämna berättelse innehållande upplysning om medelsförvaltningen och de
bl.a. för Ordens centrala resultatenheter förvaltade tillgångarna samt till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet för Ordens räntmästare och för Ordens sigillbe– 20 –

Sjunde kapitlet

varare och kansler. Kopia av berättelsen skall överlämnas till Högsta rådets
ledamöter för kännedom, varefter Stormästaren beslutar i fråga om ansvarsfrihet. Om sätt och tid för revision och avlämnande av revisionsberättelse beslutas i särskild ordning.
28 §
Överskattmästaren har till uppgift
att ombesörja till direktoriets förvaltning hörande utbetalningar,
att enligt anvisningar från direktoriets ordförande föra räkenskaper över direktoriets medelsförvaltning och fortlöpande avge kassarapporter,
att årligen till direktoriet för slutlig granskning enligt 27 § avlämna årsredovisning för det förflutna kalenderåret,
att hålla de benefika medlen åtskilda från övriga medel och till direktoriet avlämna särskilda redovisningar för de benefika medlen samt
att ställa avkastningen av de benefika stiftelserna till barmhärtighetsdirektoriets förfogande.
29 §
Om direktoriets ordförande så bestämmer, kan överskattmästaren i förvaltningen biträdas av amanuens eller av en anställd kamrer.
30 §
I drätseldirektoriet skall finnas ett försäkringsutskott med uppgift att samordna frågor om fastighetsförsäkringar och andra försäkringar inom Orden. I direktoriet skall också finnas ett placeringsutskott.
Informationsdirektoriet
31 §
Informationsdirektoriet har till uppgift
att informera om Ordens syften och ändamål, såväl inom som utom Orden
och att därvid tillhandahålla informationsmaterial,
att föreslå informationsåtgärder i syfte att vidmakthålla och utveckla brödernas kunskaper om och engagemang för Orden,
att främja och stödja åtgärder som kan väcka intresse och respekt för Orden i
samhället och sprida kunskap om frimureriet,
att i tryck och/eller digitalt utge en tidskrift för Orden,
att handlägga publicistiska frågor om information samt
att ansvara för massmediakontakter och PR- och relationsfrågor inom ramen
för Ordens kontakter med omvärlden.
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Direktoriet ansvarar för bevakningen av Ordens varumärken.
32 §
I informationsdirektoriet skall finnas en redaktionskommitté för Ordens tidskrift.
Direktoriets ordförande utser en redaktör för Ordens tidskrift. Redaktören är
självskriven ledamot i redaktionskommittén.
Redaktören har på uppdrag av direktoriets ordförande eller redaktionskommittén till uppgift att svara för tidskriftens framställning.
Ordens Stormästare utser ansvarig utgivare för Ordens tidskrift.
33 §
I informationsdirektoriet skall finnas en webbkommitté med uppgift att
handlägga publicistiska frågor om information på webben.
Direktoriets ordförande utser en ordförande för webbkommittén.
Direktoriets ordförande är ansvarig avseende informationen på webben eller
utser en broder inom webbkommittén som ansvarig.
Logedirektoriet
34 §
Logedirektoriet har till uppgift
att bereda frågor om tillämpningen av Ordens allmänna och enskilda lagar
samt ritualer och föreskrifter,
att fortlöpande se över dessa och vid behov lämna förslag till ändringar och
kompletteringar,
att i samarbete med Ordens uppsyningsmästare ha överinseende över hur det
rituella arbetet genomförs i loger och brödraföreningar och då så är påkallat
anmäla frågor härom till Ordens sigillbevarare och kansler,
att låta granska de lokaler med inredning och utsmyckning som loger och
brödraföreningar avser nyttja för rituella ändamål och ge erforderliga anvisningar i sammanhanget,
att biträda vid bildandet av nya loger och brödraföreningar,
att ha ansvar för den heraldiska verksamheten samt
att granska prydnader, insignier och ritualenliga föremål, att tillse att de
tillverkas och ge anvisningar för deras användning.
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35 §
I logedirektoriet skall finnas en lag- och ritualkommitté med uppgift att utforma underlag för ändringar och kompletteringar i lagar och ritualer. Direktoriets ordförande utser en ordförande i kommittén, den senare utser i samråd
med direktoriets ordförande ledamöter i denna.
36 §
Storintroduktören är föredragande i heraldiska frågor. Han har överinseende
över den heraldiska verksamheten inom provinsiallogerna och håller kontakt
med heraldiska institutioner och organisationer utanför Orden. Vidare skall
han granska frimurarbröders vapenförslag och göra förslag till nya logers och
brödraföreningars vapen.
37 §
I logedirektoriet är storintendenten föredragande i frågor rörande tillverkning
och anskaffning av gradprydnader, insignier och ritualenliga föremål.
38 §
Storceremonimästaren är adjungerad till logedirektoriet, i första hand i frågor
som gäller ritualen och dess tillämpning.
Planeringsdirektoriet
39 §
Planeringsdirektoriet har till uppgift
att initiera långsiktsplanering, strategier och utvecklingsarbete av övergripande karaktär,
att organisera övergripande analyser av hela verksamheten inom Orden,
att utreda och redovisa omvärldsförändringar som påverkar Orden samt
att lämna underlag till presidiet med förslag till strategisk inriktning inför
varje nytt verksamhetsår.
Utbildningsdirektoriet
40 §
Utbildningsdirektoriet har till uppgift
att förvalta, utveckla och förmedla kunskaper om Ordens ritualer och symboler, historia och ideologi,
att bidra till att stärka ämbetsmännens kunskaper om den ritualbundna verksamheten,
att bidra till att stärka ämbetsmännens förmåga att leda och genomföra verksamheten så att Ordens övergripande mål nås,
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att tillhandahålla underlag för bröders studium och att fastställa studieplaner,
att genomföra ledarskapsutveckling samt central utbildning av ordförande
mästare och ordförande,
att ansvara för vård och utveckling av Ordens kunskapskällor samt
att samråda med Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond i gemensamma frågor.
41 §
Under utbildningsdirektoriet skall finnas
Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum och
Ordens nämnd för utbildningsfrågor.
42 §
Ordförandena i de två nämnderna är självskrivna ledamöter i utbildningsdirektoriet. Ordförande i nämnd skall inneha lägst X graden. Ordförande som
innehar X graden har värdighet av överofficiant inom Orden.
43 §
Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum skall
ha ansvar för verksamheten vid Ordens arkiv, bibliotek och museum samt
stödja och samordna verksamheten vid fördelningarnas arkiv, bibliotek och
museer vad avser anskaffning, registrering, förvaring, tillgängliggörande och
vård av arkivalier, böcker, digitala dokument och museala föremål.
44 §
Nämnden skall bestå av ordförande och ledamöter. Ordföranden har till uppgift att leda nämndens arbete och svarar inför utbildningsdirektoriets ordförande för verksamheten.
Efter förslag av direktoriets ordförande förordnas ordföranden i nämnden av
Stormästaren för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan
förlängning ske med ytterligare högst tre år.
45 §
Arbetet inom Ordens arkiv och bibliotek leds av en överarkivarie och överbibliotekarie (ÖAÖB) som har ansvaret för vården och vidmakthållandet av där
förvarade arkivalier, såväl fysiska som digitala handlingar samt för förvärvande och tillgängliggörande av tryckta skrifter. Han skall se till att de på
ändamålsenligt sätt bevaras, ordnas och katalogiseras.
46 §
Vid arkivet och biblioteket skall finnas en eller flera förste arkivarier (FA), en
eller flera andre arkivarier (AA) och en eller flera tredje arkivarier (TA) med
uppgift att biträda överarkivarien och överbibliotekarien.
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47 §
Efter förslag av direktoriets ordförande förordnas överarkivarien och överbibliotekarien samt förste, andre och tredje arkivarie av Stormästaren för en tid
av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år.
Överarkivarien och överbibliotekarien skall inneha lägst X graden. Överarkivarie och överbibliotekarie som innehar X graden har värdighet av överofficiant inom Orden.
Förste arkivarie skall inneha X graden och har värdighet av överofficiant inom
Orden. Andre arkivarie skall inneha lägst IX graden och har värdighet av vanlig officiant inom Orden. Tredje arkivarie skall inneha lägst VIII graden och
har värdighet av underofficiant inom Orden.
48 §
Arbetet inom Ordens museum leds av en museiföreståndare (MmF) av lägst X
graden, som har till uppgift att göra förvärv till, vårda och tillgängliggöra museets samlingar. Museiföreståndaren skall även bistå överkastellanen och
stamhusets loger med antikvariskt kunnande.
49 §
Efter förslag av direktoriets ordförande förordnas museiföreståndaren av Stormästaren för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år.
Museiföreståndare har värdighet av överofficiant inom Orden.
Direktoriets ordförande kan förordna en medaljvårdare av lägst VIII graden
med uppgift att biträda museiföreståndaren med vård av medaljsamlingen.
Medaljvårdaren har värdighet av underofficiant inom Orden.
50 §
Ordens nämnd för utbildningsfrågor har till uppgift
att planera och genomföra central utbildning och stödja utbildningsverksamheten inom Orden,
att producera, förvalta och utveckla skrifter, studiematerial och material för
handledare,
att utarbeta förslag till studieplaner samt
att svara för utveckling av pedagogik och utbildningsmetodik.
51 §
Nämnden skall bestå av ordförande och ledamöter. Ordföranden har till uppgift att leda nämndens arbete och svarar inför utbildningsdirektoriets ordförande för verksamheten.
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Efter förslag av direktoriets ordförande förordnas ordföranden i nämnden av
Stormästaren för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan
förlängning ske med ytterligare högst tre år.
52 §
I nämnden skall ingå en representant för varje fördelning, normalt stewardsmästaren eller den broder som utsetts att vara fördelningens utbildningsansvarige. Sådan broder har i första hand till uppgift att initiera studieverksamhet inom fördelningens loger och brödraföreningar.
Ordens kansli
53 §
Ordens kansli har till uppgift
att bereda ärenden för Stormästarens beslut,
att biträda vid bildandet av nya loger och brödraföreningar,
att utfärda och expediera de beslut som därvid fattas,
att svara för expediering av utgående skrivelser från Stormästaren och presidiet i övrigt,
att handlägga frågor som rör förhållandet till utländska
frimurarorganisationer,
att svara för registrering av inkommande och utgående skrivelser,
att i samverkan med drätseldirektoriet svara för bokföring, redovisning, årsredovisning och sammanställning av budget för Ordens centrala organisation,
att på grundval av medlemsregister ge ut Ordens matrikel,
att svara för den löpande driften av Ordens centrala datasystem,
att samordna Ordens övergripande IT-system,
att samordna Ordens säkerhetsfrågor och ge stöd på området samt
att utveckla administrativa rutiner och att stödja införande och utbildning
inom området.
54 §
Arbetet inom kansliet leds av en kanslichef, som inför Ordens sigillbevarare
och kansler svarar för verksamheten.
Kanslichefen har vidare till uppgift
att vara personalchef för vid kansliet anställd och i övrigt tjänstgörande personal,
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att kontrasignera de utgående skrivelser som skall skrivas under av Ordens sigillbevarare och kansler,
att årligen upprätta och till Ordens sigillbevarare och kansler inlämna verksamhetsplan med tillhörande budgetförslag för nästkommande kalenderår
samt
att årligen till Ordens sigillbevarare och kansler avge berättelse över verksamheten under det senast förflutna kalenderåret.
55 §
Storsekreteraren är Ordens kanslichef.
56 §
Kanslichefen organiserar efter samråd med Ordens sigillbevarare och kansler
arbetet vid kansliet.
Vid Ordens kansli skall finnas minst följande avdelningar:
Inrikesavdelningen, som leds av en avdelningschef (AChI), med huvuduppgift att upprätta skrivelser och föredragningslistor avseende förordnanden,
entledigande, dispenser m.m.;
Utrikesavdelningen, som leds av en avdelningschef (AChU), med huvuduppgift att svara för skrivelser i utrikes ärenden, följa utländsk frimurerisk utveckling samt biträda vid kontakter med utländska frimurarordnar;
IT-avdelningen, som leds av en avdelningschef (AChIT), med huvud- uppgift
att samordna Ordens övergripande IT-system avseende drift, underhåll och
utveckling. AChIT är tillika Systemägare IT (SÄ IT) inom Orden. Vid avdelningen finns en central funktion för support;
Säkerhetsavdelningen, som leds av en avdelningschef (AChSäk), med
huvuduppgift att stödja Ordens enheter och centrala funktioner i
säkerhetsarbetet, göra uppföljning och analys av rapporterade incidenter samt
sprida säkerhetsmedvetande inom Orden.
Vid Ordens kansli skall finnas en kansliexpedition som handlägger bland annat registrering av inkommande och utgående handlingar samt en ekonomifunktion med huvuduppgift att hantera bokföring, bokslut m.m. för Ordens
centrala funktioner.
Vid Ordens kansli skall finnas minst följande kommittéer:
Ordens kommitté för administrativ utveckling, som är knuten till inrikesavdelningen och består av fördelningarnas översekreterare, med uppgift att utveckla administrativa rutiner och att stödja införande och utbildning inom
området;
Ordens IT-kommitté som är knuten till IT-avdelningen och består av
bröder med särskild kompetens inom respektive IT-system som nyttjas av Or– 27 –
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den. Dessa benämns Systemförvaltare IT (SF IT) med huvuduppgift att svara
för den operativa kontakten med driftansvariga och systemutvecklare m.m.;
Ordens säkerhetskommitté, som är knuten till säkerhetsavdelningen och består av fördelningarnas säkerhetschefer och en representant för Ordens kansli,
med uppgift att samordna säkerhetsfrågor för hela Ordens och att ge stöd
inom området.
Ordförande i kommitté liksom representant för Ordens kansli förordnas av
Ordens sigillbevarare och kansler efter samråd med kanslichefen.
57 §
Inom kansliet kan finnas biträdande kanslichef av lägst X graden och avdelningschef av X graden. Biträdande kanslichef och avdelningschef som innehar
X graden har värdighet av överofficiant inom Orden.
Efter förslag av kanslichefen förordnas biträdande kanslichef och avdelningschef av Stormästaren för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger
kan förlängning ske med ytterligare högst tre år.
58 §
Biträdande kanslichef och avdelningschef får kvarstå i sitt ämbete längst till
utgången av det år då han fyller 75 år.
59 §
Kanslichefen kan förordna amanuens av lägst VIII graden att biträda med arbetsuppgifter inom kansliet. Sådan amanuens innehar värdighet av underofficiant inom Orden.
60 §
Befattningshavare vid kansliet, som visar bristande förmåga att handha sitt
ämbete och som av denna eller annan anledning inte kan utöva det tillfredsställande, kan entledigas. Befattningshavaren skall beredas tillfälle att yttra sig
före ifrågasatt entledigande.
Beslut om entledigande meddelas av den som äger förordna befattningshavaren.
61 §
Ärende kan för utlåtande remitteras till direktorium, provinsialmästare (kapitelmästaren) eller annan instans inom Orden.
Sedan ärende vederbörligen beretts, i förekommande fall efter rådplägning i
Högsta rådet, uppförs det på föredragningslista, avsedd att ligga till grund för
beslut. Föredragningslistor upprättas dels för ärenden som skall avgöras av
Stormästaren, dels för ärenden där Ordens sigillbevarare och kansler fattar beslut på Stormästarens uppdrag.
Sådant beslut av Stormästaren som inte underskrivs av honom själv meddelas
genom skrivelse eller cirkulär från Ordens sigillbevarare och kansler.
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62 §
Kanslichefen äger, i den utsträckning Ordens sigillbevarare och kansler lämnar medgivande, avgöra ärenden av icke principiell natur samt underteckna
skrivelser i sådana ärenden.
Vid förfall för kanslichefen skall, i de fall ett uppskjutande av ärendes handläggning skulle medföra betydande olägenhet, ärende handläggas av biträdande kanslichef eller avdelningschef.
63 §
Ordens sigillbevarare och kansler skall fortlöpande till Stormästaren anmäla
de ärenden i vilka han fattat beslut på Stormästarens uppdrag.
64 §
Ordens sigillbevarare och kansler skall årligen fastställa kalendarium för de
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser som inges av direktorierna,
kanslichefen och fördelningarna.
Inkomna verksamhetsplaner skall av Ordens sigillbevarare och kansler överlämnas till i första hand drätsel- och planeringsdirektorierna.
Inkomna verksamhetsberättelser skall av Ordens sigillbevarare och kansler remitteras till berörda direktorier med begäran om erforderliga sammanställningar och förslag till åtgärder.
Ordens sigillbevarare och kansler skall varje år lämna Stormästaren en sammanfattande redogörelse för verksamheten inom Orden under det senast förflutna kalenderåret.
65 §
Kanslichefen skall upprätta arbetsinstruktion för verksamhetens närmare bedrivande inom kansliet. Instruktionen skall delges Ordens sigillbevarare och
kansler.
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Stora landslogen
1§
Stora landslogen har sitt säte i Stockholm och sammanträder i Ordens stamhus.
2§
Stora landslogen består av Stormästarens prokurator som ordförande mästare
och Stormästarens ståthållare som deputerad mästare samt av övriga Riddare
och kommendörer med Röda korset.
Sammankomst i Stora landslogen leds av Stormästaren eller vid förhinder för
honom av Stormästarens prokurator eller Stormästarens ståthållare.
3§
Till Riddare och kommendörer med Röda korset får utnämnas högst trettiosex
bröder, av vilka högst tre skall tillhöra det andliga ståndet. I angivna antal inräknas inte bröder som nedlagt sina ämbeten.
4§
Stora landslogen skall ha tolv storofficianter, nämligen
1. stortalman (ST)
2. storinkvisitor (SIk)
3. storhospitalier (SH)
4. storstewardsmästare (SStM)
5. förste storbevakande broder (FSBB)
6. andre storbevakande broder (ASBB)
7. storprovisor (SPv)
8. storintroduktör (SI)
9. storintendent (SIt)
10. storväktare (SV)
11. storceremonimästare (SCM) och
12. storsekreterare (SS).
Stortalmannen skall tillhöra det andliga ståndet.
Utöver storofficianterna kan Stormästaren utnämna annan Riddare och kommendör med Röda korset för uppdrag i Stora landslogen. Sådan utnämnd skall
vara lekman. Bestämmelserna nedan om storofficianter äger motsvarande
tillämpning på sådan särskilt utnämnd.
5§
Storofficiant förordnas av Stormästaren för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år.
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6§
Storofficiant får kvarstå i sitt ämbete längst till utgången av det år då han fyller
75 år.
7§
Vid Stora landslogens firande av Ordens högtidsdag och av kapitelbrödernas
löftesförnyelse får bröder av lägst VIII graden delta. Vid installation av Stormästare och vid åminnelsehögtid äger bröder av alla grader delta.
8§
Riddare och kommendör med Röda korset får inte inneha ämbete i stewardsloge, arbetsloge eller brödraförening om dess ordförande mästare eller ordförande innehar lägre grad eller värdighet inom Orden än han själv.
9§
Storofficianterna fullgör vid Stora landslogens sammankomster de uppgifter
som framgår av gällande ritual.
10 §
Stortalmannen biträder Ordens högste prelat; storinkvisitorn biträder Ordens
uppsyningsmästare.
Storhospitaliern är vice ordförande i barmhärtighetsdirektoriet.
Storstewardsmästaren är vice ordförande i utbildningsdirektoriet.
Storprovisorn är vice ordförande i drätseldirektoriet och upprättar förslag till
Stora landslogens budget.
Storintroduktören är ledamot i logedirektoriet.
Storintendenten ansvarar för tillverkning, inköp och lagerhållning av gradprydnader, insignier och ritualenliga föremål till Orden samt samordnar sådana
inköp inom Orden och biträder loger och brödraföreningar med inköp, råd och
hjälp. Han är ledamot i drätseldirektoriet och föredragande i logedirektoriet i
frågor rörande anskaffning och tillverkning av gradprydnader, insignier och
ritualenliga föremål.
Storceremonimästaren svarar för sammankomsternas ritualenliga genomförande och för anordnandet av därtill hörande måltider. Han är adjungerad till magistralrådet och logedirektoriet.
Storofficianterna fullgör i övrigt de uppgifter Stormästaren ålägger dem.
11 §
Bröderna i Stora landslogen skall kallas till minst en riddarsamling varje år. En
sådan samling skall anordnas den 27 januari.
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12 §
Ordförande mästaren ansvarar för caritas och medlemsvård i Stora landslogen.
Han utser i enlighet med bestämmelserna i 15 kap. 22 § en Caritasgrupp att biträda honom, vilken även är kontaktorgan mot barmhärtighetsdirektoriet.
13 §
Inom Stora landslogen skall finnas ett logeråd, magistralrådet. Det har till uppgift att handlägga frågor rörande logens verksamhet, ekonomi och administration. Magistralrådet skall vidare planera genomförandet av utbildning och informationsåtgärder inom logen.
14 §
Stormästarens prokurator fattar som ordförande mästare i Stora landslogen ensam beslut i frågor som enligt 13 § har behandlats i magistralrådet och i sådana
frågor rörande logen som inte behöver föredras i rådet.
Stora landslogens ordförande mästare får inte utan Stormästarens samtycke avyttra logens fasta egendom, utta pantbrev, pantsätta egendom eller för logens
räkning utfärda ekonomiska garantier eller borgensåtaganden.
15 §
Självskrivna ledamöter i magistralrådet är Stormästarens prokurator som ordförande, Stormästarens ståthållare som vice ordförande, Ordens sigillbevarare
och kansler, Ordens högste prelat, Ordens räntmästare och Ordens stormarskalk. Dessutom skall rådet ha fem för viss tid utsedda ledamöter, som skall
vara Ordens högsta ämbetsmän. Efter förslag av Högsta rådet förordnas de av
Stormästaren för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år. Storceremonimästaren är adjungerad
till magistralrådet. Storsekreteraren är sekreterare åt magistralrådet, men inte
ledamot.
16 §
Stora landslogens ekonomi redovisas som en resultatenhet inom Svenska Frimurare Orden varav följer att revision av Stora landslogens (resultatenhetens)
förvaltning och räkenskaper samt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet sker i
enlighet med vad som gäller för övriga centrala resultatenheter inom Orden.
17 §
Stora landslogens ordförande mästare bör i för Stora landslogen övergripande
frågor samråda med logens ämbetsmän.
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Kapitelloger

Allmänna bestämmelser om provinsialloger
1§
Provinsialloge skall på den ort där den har sitt säte hålla sina sammankomster i
lokaler godkända av Stormästaren. Logen skall i sina lokaler eller på annat betryggande sätt förvara logens arkiv och bibliotek samt logens övriga tillhörigheter.
2§
Provinsialloge lyder under Stormästaren och leds av en provinsialmästare
(PM), biträdd av en deputerad provinsialmästare (DPM) eller av två deputerade provinsialmästare, en förste deputerad provinsialmästare (FDPM) och en
andre deputerad provinsialmästare (ADPM).
Provinsialloges firma tecknas av provinsialmästaren och förste överskattmästaren i förening. För provinsialloge skall finnas en attestinstruktion som beslutas i särskild ordning.
Beslut om behörighet att teckna provinsiallogens konton fattas av provinsialmästaren.
3§
Provinsialloge skall vidare ha följande ämbetsmän, nämligen tio överofficianter,
tre vanliga officianter och tre underofficianter.
4§
Överofficianter är
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kansler (K)
talman (T)
stewardsmästare (StM)
förste överbevakande broder (FÖBB)
andre överbevakande broder (AÖBB)
marskalk (M)
överceremonimästare (ÖCM)
översekreterare (ÖS)
överskattmästare (ÖSkM) och
arkivarie (A).

Vanliga officianter är
1.
2.
3.

förste ceremonimästare (FCM)
andre ceremonimästare (ACM) och
kastellan (Ka).
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Underofficianter är
1.
2.
3.

förste broder understeward (FBUSt)
andre broder understeward (ABUSt) och
räntmästare (RM).

Om förhållandena inom provinsiallogen fordrar det äger provinsialmästaren
rätt att besätta varje av de ovan nämnda ämbetena med två innehavare. I sådant
fall benämns de förste kansler (FK) och andre kansler (AK), förste talman (FT)
och andre talman (AT), förste stewardsmästare (FStM) och andre stewardsmästare (AStM), förste förste överbevakande broder (FFÖBB) och andre förste
överbevakande broder (AFÖBB), förste andre överbevakande broder (FAÖBB)
och andre andre överbevakande broder (AAÖBB), förste marskalk (FM) och
andre marskalk (AM), förste överceremonimästare (FÖCM) och andre överceremonimästare (AÖCM), förste översekreterare (FÖS) och andre översekreterare
(AÖS), förste överskattmästare (FÖSkM) och andre överskattmästare (AÖSkM)
respektive förste arkivarie (FA) och andre arkivarie (AA). Samtliga dessa är
överofficianter.
På samma sätt kan provinsialmästaren utnämna förste förste ceremonimästare
(FFCM) och andre förste ceremonimästare (AFCM), förste andre ceremonimästare (FACM) och andre andre ceremonimästare (AACM) samt förste kastellan
(FKa) och andre kastellan (AKa). Samtliga dessa är vanliga officianter.
Likaså kan provinsialmästaren utnämna förste förste broder understeward
(FFBUSt) och andre förste broder understeward (AFBUSt), förste andre broder
understeward (FABUSt) och andre andre broder understeward (AABUSt) samt
förste räntmästare (FRM) och andre räntmästare (ARM). Samtliga dessa är underofficianter.
Kastellan som innehar X graden kan av provinsialmästaren tilläggas överofficiants värdighet.
5§
Provinsialmästare skall vara Riddare och kommendör med Röda korset och deputerad provinsialmästare skall inneha lägst X graden. De skall vara lekmän.
Överofficianter skall inneha X graden, vanliga officianter IX graden och underofficianter VIII graden. Om skäl föreligger, får till vanlig officiant eller underofficiant förordnas broder av högre än angiven grad.
Talman skall tillhöra det andliga ståndet.
6§
Inom provinsialloge skall utses
1.
2.
3.
4.

historiograf (PH) att hålla minnestal enligt gällande ritual
musikföreståndare (MkF) att ha omvårdnad om musiklivet
heraldiker (Her) att ansvara för heraldiska frågor och
museiföreståndare (MmF) om museum finns.
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Dessa ämbetsmän skall inneha lägst VIII graden och har värdighet av officianter motsvarande deras grad enligt 5 §.
Provinsialmästare äger rätt att utse två musikföreståndare; dessa benämns förste musikföreståndare (FMkF) och andre musikföreståndare (AMkF).
7§
I mån av behov förordnas amanuens att biträda ämbetsman.
Amanuens skall inneha lägst VIII graden och har värdighet av underofficiant.
Amanuens är inte ämbetsman men bör införas i matrikel.
Provinsialmästaren och ämbetsmännen
8§
Efter utnämningen skall provinsialmästaren inför Stormästaren avlägga föreskriven förbindelse vid sammankomst i Stora landslogen och därefter installera
sig.
9§
Provinsialmästaren skall inför Stormästaren ansvara för honom underlydande
loger, brödraföreningar och frimurarklubbar. Han är resultatansvarig för all
verksamhet inom sin fördelning.
Provinsialmästaren skall till enheterna i fördelningen förmedla de beslut som
fattats av Stormästaren eller Ordens sigillbevarare och kansler. Han skall vidare
med eget yttrande vidarebefordra skrivelse från underlydande enhet till Stormästaren eller till annan instans inom Ordens ledning enligt föreskrift i dessa
allmänna lagar.
10 §
Provinsialmästaren skall vaka över att Ordens lagar, ritualer och andra föreskrifter noga efterföljs. Han skall vidare tillse att provinsiallogens ämbetsmän
och övriga bröder fullgör sina åligganden samt verka för att bröderna undervisas i det frimureriska arbetet och blir upplysta om Ordens syften.
Provinsialmästaren ansvarar för caritas och medlemsvård inom sin fördelning.
Han utser i enlighet med bestämmelserna i 15 kap. 22 § en Caritasgrupp att biträda honom, vilken även är kontaktorgan mot barmhärtighetsdirektoriet.
11 §
Provinsialmästaren skall ansvara för att tidpunkter för sammankomster i loger
och brödraföreningar inom fördelningen samordnas.
12 §
Ämbetsmännen fullgör vid provinsiallogens sammankomster de uppgifter som
framgår av gällande ritual.
Om officiant är förhindrad att tjänstgöra vid sammankomst i provinsiallogen,
skall provinsialmästaren förordna annan broder i hans ställe.
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13 §
Deputerad provinsialmästare biträder provinsialmästaren i hans arbete och
fullgör, vid förhinder för honom eller på hans uppdrag, alla hans åligganden
men äger inte rätt att förrätta val av, utnämna eller installera ämbetsmän utan
medgivande av Stormästaren.
14 §
Stewardsmästaren är utbildningsansvarig inom provinsiallogen. Provinsialmästaren kan besluta att annan än stewardsmästaren skall ha detta ansvar. Sådan
broder skall ha lägst X graden.
Överceremonimästaren svarar för sammankomsternas ritualenliga genomförande och för anordnandet av därtill hörande måltider. Han skall vidare kalla
bröder till receptioner i provinsiallogen. Provinsialmästaren kan besluta att annan än överceremonimästaren skall svara för måltidsverksamheten och kallandet till reception.
Översekreteraren skall föra diarium över inkommande och utgående skrivelser,
föra protokoll vid sammankomster inom provinsiallogen och vid fördelningsrådets sammanträden, handha fördelningens medlemsregister, föra register över
logens medlemmar och ämbetsmän.
Överskattmästaren skall, biträdd av räntmästaren, i den mån det inte sker i frimurarsamfällighet, förvalta provinsiallogens medel och inkassera logen tillkommande avgifter samt förvalta de medel som insamlas till behövande och
hålla dem åtskilda från logens tillgångar och redovisa dem separat. Överskattmästare eller räntmästare får inte vara skattmästare eller revisor i annan loge
eller i brödraförening eller i annan sammanslutning med anknytning till frimurarverksamhet.
Arkivarien ansvarar för provinsiallogens arkiv och bibliotek.
Kastellanen ansvarar för provinsiallogens fastighet eller lokaler samt dess inventarier. Han är även förman för personal som svarar för fastighetens eller
lokalernas skötsel.
Heraldikern skall biträda recipienter med vapenförslag, vidarebefordra förslagen till logedirektoriet för granskning, låta framställa vapensköldar samt föra
förteckning över dem.
Ämbetsmännen fullgör i övrigt de uppgifter provinsialmästaren ålägger dem.
Fördelningsråd
15 §
Inom varje fördelning skall finnas ett fördelningsråd. Det har till uppgift att
handlägga frågor rörande provinsiallogens verksamhet, ekonomi, administration, fastighetsförvaltning och intendentur, i den mån uppgifterna inte handhas
av frimurarsamfällighet. Fördelningsrådet skall dessutom samordna behand– 38 –
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lingen av dessa frågor inom fördelningen och vidare planera genomförandet av
utbildning och informationsåtgärder inom fördelningen.
Det ankommer på rådet att finna praktiska former för att tillvarata brödernas
kompetens och öka deras engagemang.
16 §
Provinsialmästaren fattar ensam beslut i de frågor som behandlats i fördelningsrådet samt i frågor som inte behöver föredras i rådet.
Provinsialmästaren får inte utan Stormästarens samtycke avyttra logens fasta
egendom, utta pantbrev, pantsätta egendom eller för logens räkning utfärda
ekonomiska garantier eller borgensåtaganden.
Provinsialmästaren skall vid planering av enhets eller samfällighets förvärv av
fastighet samråda med drätseldirektoriet och ta upp frågan i fördelningsrådet.
Tillstånd till fastighetsförvärv skall inhämtas av Stormästaren som fattar beslut
efter hörande av drätseldirektoriet och logedirektoriet. Ansökan om Stormästarens tillstånd för loge, brödraförening eller frimurarsamfällighet inom fördelningen skall prövas av provinsialmästaren.
Detsamma skall gälla om en eller flera enheter eller en samfällighet avser att
bilda eller förvärva ett aktiebolag för att därigenom förvärva eller förvalta enhetens eller enheternas fastighet eller fastigheter i vilken eller vilka verksamheten bedrivs. Stormästaren kan därvid lämna särskilda förhållningsregler, t.ex.
påminnelse om att fastighet som skall brukas för rituella ändamål skall godkännas i detta avseende och att det, utöver ovannämnda samråd, i bolagsordningen skall införas klausuler som säkrar att enheten, enheterna eller samfälligheten bibehåller sitt inflytande i bolaget. Också när det gäller befintliga fastighetsbolag skall provinsialmästaren verka för att de ovan beskrivna förhållningsreglerna iakttas.
Bestämmelserna i ovanstående stycken skall i tillämpliga delar även gälla vid
avyttring av fastighet, bolag m.m. som där anges.
17 §
Självskrivna ledamöter i fördelningsrådet är provinsialmästaren och (förste) deputerade provinsialmästaren som ordförande respektive vice ordförande. Dessutom skall rådet ha fem till sju för viss tid utsedda ledamöter. Provinsialmästaren nominerar ledamöter i fördelningsrådet. Han skall därvid sträva efter att
välja bröder som representerar hela fördelningen och de olika sakområden fördelningsrådet skall handlägga. Provinsialmästarens förslag skall diskuteras tillsammans med ordförande mästare och ordförande i fördelningen innan provinsialmästaren slutligen beslutar om rådets sammansättning. Ledamot skall inneha lägst VIII graden.
Översekreteraren skall vara sekreterare åt fördelningsrådet men inte ledamot.
Provinsialmästaren får för viss tid eller visst ärende adjungera bröder till rådets
sammanträden. Finns inom provinsiallogen andre deputerad provinsialmästare
som inte är ledamot i fördelningsrådet skall han ha närvaro- och yttranderätt
vid rådets sammanträden.
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18 §
Mandatperioden för utsedd ledamot skall vara högst tre år med möjlighet till
förlängning för ytterligare period om högst tre år.
Provinsialmästaren bör planera mandatperioderna på så sätt att de om möjligt
inte löper ut för flera av ledamöterna vid samma tillfälle.
Om ledamot avgår eller avlider under pågående mandatperiod, skall vid tillsättande av ny ledamot dennes period räknas från det datum vid vilket han tillträder.
19 §
Fördelningsrådet kan inom sig utse ett beredningsutskott med uppgift att bereda viktigare ärenden.
Provinsialmästaren meddelar närmare föreskrifter om utskottets sammansättning och verksamhet.
Fördelningskansli
20 §
Provinsialmästaren kan till sitt förfogande ha ett kansli, vars arbete han organiserar efter fördelningens behov.
Årsredovisning och revision
21 §
Provinsialmästaren skall årligen avge årsredovisning.
Provinsiallogens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning för kalenderår
samt de förvaltade tillgångarna skall granskas av två revisorer, av vilka en skall
vara auktoriserad eller godkänd eller ha motsvarande kompetens. Dessa jämte
en ersättare väljs före räkenskapsårets början vid sammankomst i VII graden;
de får inte inneha ämbete i provinsiallogen. Revisorerna skall snarast efter det
att de erhållit årsredovisningen till provinsialmästaren avlämna berättelse innehållande upplysning om förvaltningen, de förvaltade tillgångarna och årsredovisningen samt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för provinsialmästaren
och överskattmästaren.
Om provinsialloge ingår i frimurarsamfällighet skall revision och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende de för ingående enheters gemensamma ekonomiska angelägenheter handläggas vid ekonomisammankomst i den enhet
som anges i samfällighetens stadgar. Revision och fråga om ansvarsfrihet för
provinsialmästare jämte överskattmästare avseende logens enskilda ekonomiska angelägenheter som inte handhas av samfällighet skall avhandlas enligt
Fundamentalstadgans regler om ekonomiloge. Till sådana enskilda ekonomiska
angelägenheter räknas alltid, även om förvaltning därefter sker av frimurar– 40 –
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samfällighet, mottagande av insamlade medel till de behövande samt mottagande av medlems- och receptionsavgifter.
22 §
Bestämmelserna i 21 § skall i tillämpliga delar gälla förvaltningen av provinsiallogens arkiv och bibliotek. Revisorerna skall inneha sådan grad att de äger ta
del av arkivets och bibliotekets alla handlingar.
23 §
Vid ekonomiloge i VII graden skall årsredovisningen och revisionsberättelserna
föredras för provinsiallogen, som äger besluta om ansvarsfrihet. Ekonomiloge
skall hållas årligen före mars månads utgång.
24 §
Om provinsialloge som ingår i frimurarsamfällighet, se även 10 kap. 25 §.
Samråd
25 §
Provinsialmästaren bör innan han fattar beslut i frågor som är övergripande för
fördelningen samråda med alla ordförande mästare och ordförande inom fördelningen. Han skall sammankalla dessa till gemensamma överläggningar
minst en gång varje år (OM/O-möte). Vid dessa överläggningar bör även diskuteras frågor om bland annat medlemsutveckling, massmediakontakter, utbildning av ämbetsmän och bröder samt verksamhetens planering. Han bör
även samråda med ordförande mästare och ordförande i frågor som rör tillsättning av ämbetsmän i provinsiallogen.
26 §
Provinsialmästaren bör innan han fattar beslut samråda med provinsiallogens
ämbetsmän i frågor som rör inriktningen och planeringen av provinsiallogens
verksamhet samt det praktiska genomförandet av ritualer.
Stor Capitlet i Finland
27 §
Stadgandena i 1–26 §§ gäller i tillämpliga delar även för Stor Capitlet i Finland
med iakttagande av följande bestämmelser.
28 §
Stor Capitlet leds av en kapitelmästare (KM), biträdd av en deputerad kapitelmästare (DKM) eller av två deputerade kapitelmästare, en förste deputerad kapitelmästare (FDKM) och en andre deputerad kapitelmästare (ADKM).
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29 §
För kapitelmästare och deputerad kapitelmästare gäller i tillämpliga delar vad
som stadgas om provinsialmästare och deputerad provinsialmästare.
30 §
Inom Stor Capitlet benämns fördelningsrådet kapitelråd.
31 §
Ekonomin för loger och brödraföreningar som verkar i Finland handhas av särskilt för ändamålet inrättade registrerade föreningar.
Stewardsloger
Stewardslogerna har som uppgift att under sin provinsialloge belöna de bröder
från S:t Andreaslogen, som genom nitiskt arbete, flit, forskande, ståndaktighet
och frimodighet gjort sig förtjänta av närmare delaktighet av Ordens kunskaper.
32 §
Stewardsloger kan vara av två slag: Stewardsloge av första ordningen och Stewardsloge av andra ordningen. Till den förra hör bröder av VII och VIII graderna, till den senare bröder av VII graden.
33 §
Stewardsloge skall på den ort där den har sitt säte hålla sina sammankomster i
lokaler godkända av Stormästaren. Logen skall där eller på annat betryggande
sätt förvara logens arkiv och bibliotek samt logens övriga tillhörigheter.
34 §
En stewardsloge leds av en ordförande mästare (OM), biträdd av en deputerad
mästare (DM) eller av två deputerade mästare (FDM och ADM).
Stewardsloges firma tecknas av ordförande mästaren och förste skattmästaren i
förening. För stewardsloge skall finnas en attestinstruktion som beslutas i särskild ordning.
Beslut om behörighet att teckna stewardsloges konton fattas av ordförande
mästaren.
En stewardsloge skall vidare ha tolv officianter, nämligen
1. talman (T)
2. stewardsmästare (StM)
3. förste bevakande broder (FBB)
4. andre bevakande broder (ABB)
5. marskalk (M)
6. ceremonimästare (CM)
7. sekreterare (S)
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8.
9.
10.
11.
12.

skattmästare (SkM)
förste stewardsbroder (FStB)
andre stewardsbroder (AStB)
arkivarie (A) och
kastellan (Ka).

Om förhållandena inom stewardslogen fordrar det äger ordförande mästaren
rätt att besätta varje av de ovan nämnda ämbetena med två innehavare. I sådant
fall benämns de förste talman (FT) och andre talman (AT), förste stewardsmästare (FStM) och andre stewardsmästare (AStM), förste förste bevakande broder
(FFBB) och andre förste bevakande broder (AFBB), förste andre bevakande broder (FABB) och andre andre bevakande broder (AABB), förste marskalk (FM)
och andre marskalk (AM), förste ceremonimästare (FCM) och andre ceremonimästare (ACM), förste sekreterare (FS) och andre sekreterare (AS), förste skattmästare (FSkM) och andre skattmästare (ASkM), förste förste stewardsbroder
(FFStB) och andre förste stewardsbroder (AFStB), förste andre stewardsbroder
(FAStB) och andre andre stewardsbroder (AAStB), förste arkivarie (FA) och
andre arkivarie (AA) respektive förste kastellan (FKa) och andre kastellan
(AKa).
Ordförande mästaren äger rätt att utse musikföreståndare (MkF), och museiföreståndare (MmF) om museum finns. Dessa ämbetsmän skall inneha lägst VIII
graden.
35 §
Ordförande mästaren och deputerad mästare skall inneha lägst X graden, talmannen, stewardsmästaren, förste bevakande brodern, andre bevakande brodern, marskalken, ceremonimästaren, sekreteraren och skattmästaren skall inneha lägst IX graden och de övriga officianterna lägst VIII graden.
I en stewardsloge av andra ordningen kan dock deputerade mästaren inneha IX
graden samt ceremonimästaren, sekreteraren och skattmästaren VIII graden.
Talmannen skall tillhöra det andliga ståndet.
Skattmästaren får inte vara skattmästare eller revisor i annan loge eller i brödraförening eller i annan sammanslutning med anknytning till frimurarverksamhet.
Arkivarien skall inneha sådan grad att han äger ta del av arkivets och bibliotekets alla handlingar.
Talmannen, stewardsmästaren, förste bevakande brodern, andre bevakande
brodern, marskalken, ceremonimästaren, sekreteraren, skattmästaren och arkivarien är vanliga officianter om de innehar lägst IX graden; de övriga officianterna är underofficianter.
36 §
Ordförande mästare och deputerad mästare fullgör de åligganden som stadgas
för arbetslogernas ordförande mästare och deputerade mästare.
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Ämbetsmännen fullgör vid stewardslogens sammankomster de uppgifter som
framgår av gällande ritual. Deras övriga uppgifter är desamma som stadgas för
motsvarande ämbetsmän i arbetsloger. I övrigt fullgör ämbetsmännen de uppgifter som ordförande mästaren ålägger dem.
37 §
Inom en stewardsloge av första ordningen skall ordförande mästaren utse
en historiograf (StH) att hålla minnestal enligt gällande ritual och en heraldiker
(StHer) att ansvara för heraldiska frågor. Heraldikern skall vidarebefordra vapenförslag till provinsiallogen men i övrigt utföra uppgifter enligt 14 §. Heraldikern i provinsialloge är inte överordnad heraldikern i stewardsloge.
Dessa ämbetsmän skall inneha lägst VIII graden och har värdighet av underofficianter.
I mån av behov förordnas amanuens att biträda ämbetsman. Amanuens skall
inneha lägst VIII graden. Amanuens i stewardsloge har oavsett grad inte
officiantsvärdighet och är inte ämbetsman men bör införas i matrikel.
38 §
De bestämmelser rörande förvärv av fastighet, logeråd, samråd med ämbetsmännen, räkenskapsår, revision och avgivande av redogörelser samt övriga
bestämmelser som gäller för arbetsloge skall äga motsvarande tillämpning med
avseende på arbetet i en stewardsloge.
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Arbetsloger
S:t Johanneslogerna utgör de arbetsloger där frimurares kunskaper och arbetssätt först meddelas till de nyantagna och där bröderna sedan prövas och bereds
för att efter flitigt och nitiskt arbete vidare i S:t Andreaslogerna förädlas, uppmuntras och undervisas för att de omsider skall kunna arbeta i stewards- och
provinsialloge.
Allmänna bestämmelser
1§
Arbetsloge skall på den ort där den har sitt säte hålla sina sammankomster i lokaler godkända av Stormästaren. Provinsialmästaren (kapitelmästaren) äger i
särskilt fall medge undantag avseende sammankomst i godkända lokaler på
annan ort inom fördelningen. Efter beslut av Stormästaren, får tillfälliga
sammankomster hållas i annan lokal än för ändamålet godkänd liksom
sammankomster efter historiska ritualer. Logen skall i sina lokaler eller på
annat betryggande sätt förvara logens arkiv och bibliotek samt logens övriga
tillhörigheter.
2§
Arbetsloge leds av en ordförande mästare (OM), biträdd av två eller flera deputerade mästare (DM).
Loges firma tecknas av ordförande mästaren och (förste) skattmästaren i förening. För arbetsloge skall finnas en attestinstruktion som beslutas i särskild ordning.
Beslut om behörighet att teckna loges konton fattas av ordförande mästaren.
I en arbetsloge finns vidare följande ämbeten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

förste bevakande broder (FBB)
andre bevakande broder (ABB)
talman (T)
ceremonimästare (CM)
sekreterare (S)
skattmästare (SkM)
introduktionsbroder (IB) samt
arkivarie (A).

I en S:t Andreasloge finns även
9. förste stewardsbroder (FStB) samt
10. andre stewardsbroder (AStB).
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Inom varje ämbete, utom ordförande mästarens, får finnas två, tre eller fyra ämbetsmän. Om logen normalt genomför 16 ritualbundna sammankomster per år
eller färre får antalet vara högst två, vid fler än 16 högst tre och vid fler än 30
högst fyra ämbetsmän. Ämbetsmännen inom respektive ämbete benämns
förste, andre, tredje och extra. Provinsialmästaren (kapitelmästaren) får, om
synnerliga skäl föreligger, för begränsad tid medge att antalet ämbetsmän utökas med en utöver ovan angivet antal. Även sådan ämbetsman benämns extra
ämbetsman.
3§
Ordförande mästare och deputerad mästare skall inneha lägst VIII graden, de
bevakande bröderna lägst VII graden och övriga ämbetsmän lägst logens mästargrad. Ordförande mästare skall uppfylla de kvalifikationskrav som är fastställda av Stormästaren.
Talman bör helst tillhöra det andliga ståndet. Han skall understödja brödernas
arbete med förvärvandet av kunskap om och utövandet av den konungsliga
konsten.
Arkivarie skall inneha sådan grad att han äger ta del av arkivets och bibliotekets alla handlingar. Provinsialmästaren (kapitelmästaren) kan medge att denna bestämmelse endast skall avse en av arkivarierna.
4§
Vidare kan musikföreståndare (MkF) utses att ha omvårdnad om musiklivet i
logen. Även musikföreståndarens ämbete kan beklädas av två, tre eller fyra
bröder enligt reglerna i 2 §.
Om museum finns inrättat i logen, kan även en broder utses till museiföreståndare (MmF).
Musikföreståndare och museiföreståndare är ämbetsmän i logen och skall inneha lägst logens mästargrad.
5§
Ordförande mästare och deputerad mästare får inte inneha ämbete i annan arbetsloge eller i brödraförening, eller befattning i frimurarklubb.
Bevakande broder bör inte vara bevakande broder i annan arbetsloge eller i
brödraförening.
Skattmästare får inte vara skattmästare eller revisor i annan loge eller i brödraförening eller i annan sammanslutning med anknytning till frimurarverksamhet.
6§
Ämbetsman skall i regel utnämnas och installeras på logens högtidsdag.
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Ordförande mästaren och ämbetsmännen
7§
Efter förordnandet skall ordförande mästaren installera sig i logen och därvid
avlägga föreskriven förbindelse.
Efter installationen skall ordförande mästaren insända anmälan därom till Stormästaren.
8§
Ordförande mästaren skall styra sin loge och leda dess arbete. Han skall äga
god kännedom om Ordens lagar, ritualer och andra föreskrifter samt med allvar och nit arbeta för Ordens syften.
Ordförande mästaren ansvarar direkt under provinsialmästaren (kapitelmästaren) för verksamheten inom logen.
9§
Ordförande mästaren skall tillse att Ordens lagar, ritualer och andra föreskrifter
noga efterföljs samt att ämbetsmän och övriga bröder fullgör sina åligganden.
Han skall verka för att bröderna undervisas i det frimureriska arbetet och blir
upplysta om Ordens syften.
Ordförande mästaren ansvarar för caritas och medlemsvård i sin loge. Han utser i enlighet med bestämmelserna i 15 kap. 22 § en Caritasgrupp att biträda
honom, vilken även är kontaktorgan mot fördelningens Caritasgrupp och
barmhärtighetsdirektoriet.
10 §
Om ämbetsman är förhindrad att tjänstgöra vid sammankomst i logen skall
ordförande mästaren förordna annan broder av lägst logens mästargrad i hans
ställe.
Om både ordförande mästaren och deputerad mästare är förhindrade att vid
sammankomst leda logens arbete, skall den främste av de bevakande bröder
som är närvarande inta ordförande mästarens plats och föra klubban. Härvid
får inte val, utnämningar eller frågor av ekonomisk art förekomma, inte heller
får anmälan av inträdessökande eller av inkomna förpassningsbrev eller ballotering ske.
11 §
Ämbetsmännen fullgör vid logens sammankomster de uppgifter som framgår
av gällande ritual.
12 §
Deputerad mästare biträder ordförande mästaren i hans arbete och fullgör, vid
förhinder för honom eller på hans uppdrag, alla hans åligganden men äger inte
rätt att förrätta val av, utnämna eller installera ämbetsmän utan medgivande av
provinsialmästaren (kapitelmästaren).
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13 §
Ceremonimästaren svarar för sammankomsternas ritualenliga genomförande
och för anordnandet av därtill hörande måltider. Ordförande mästaren kan besluta att annan än ceremonimästaren skall svara för måltidsverksamheten.
Sekreteraren skall föra diarium över inkommande och utgående skrivelser, föra
protokoll vid sammankomster inom logen och vid logerådets sammanträden,
föra register över logens medlemmar och ämbetsmän, samt kalla bröder till reception i logen.
Skattmästaren skall, i den mån det inte sker i frimurarsamfällighet, förvalta logens medel och inkassera logen tillkommande avgifter samt förvalta de medel
som insamlas till behövande och hålla dem åtskilda från logens tillgångar och
redovisa dem separat.
Arkivarien ansvarar för logens arkiv och bibliotek. Om arbetsloge har gemensamt arkiv och bibliotek med provinsialloge, stewardsloge, annan arbetsloge eller brödraförening, utser provinsialmästaren (kapitelmästaren) en av arkivarierna att vara huvudansvarig.
Ämbetsmännen fullgör i övrigt de uppgifter ordförande mästaren ålägger dem.
14 §
I mån av behov förordnar ordförande mästaren amanuens att biträda ämbetsman. Amanuens skall inneha lägst III graden. Amanuens i arbetsloge har oavsett grad inte officiantsvärdighet och är inte ämbetsman men bör införas i
matrikel.
Ordförande mästaren äger vidare rätt att utse logeassistenter för att fullgöra
vissa sysslor i samband med sammankomster, måltider, öppethållande i bibliotek eller dylikt. Dessa är inte ämbetsmän i logen men bör införas i lokal matrikel. Ordförande mästaren meddelar närmare föreskrifter för logeassistenternas
tjänstgöring. För logeassistent som ombesörjer öppethållande och utlåning av
skrifter i logens bibliotek gäller att han måste inneha sådan grad att han äger
rätt att ta del av de skrifter som kan komma att utlånas.
Logeråd
15 §
Inom varje arbetsloge skall finnas ett logeråd. Det har till uppgift att handlägga
frågor rörande logens verksamhet, ekonomi, administration, fastighetsförvaltning och intendentur, i den mån uppgifterna inte handhas av frimurarsamfällighet. Logerådet skall vidare planera genomförandet av utbildning och informationsåtgärder inom logen.
Det ankommer på rådet att finna praktiska former för att tillvarata brödernas
kompetens och öka deras engagemang.
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16 §
Ordförande mästaren fattar ensam beslut i de frågor som behandlats i logerådet
samt i frågor som inte behöver föredras i rådet.
Ordförande mästaren får inte utan provinsialmästarens (kapitelmästarens) samtycke avyttra logens fasta egendom, utta pantbrev, pantsätta egendom eller för
logens räkning utfärda ekonomiska garantier eller borgensåtaganden.
Ordförande mästaren skall vid planering av loges förvärv av fastighet samråda
med drätseldirektoriet och ta upp frågan i logerådet. Drätseldirektoriet skall
informera Stormästaren så snart samråd inletts.
Tillstånd till enhets fastighetsförvärv skall därefter inhämtas av Stormästaren
som fattar beslut efter hörande av drätseldirektoriet och logedirektoriet. Ansökan om Stormästarens tillstånd för loge, brödraförening eller frimurarsamfällighet inom fördelningen skall prövas av provinsialmästaren (kapitelmästaren).
Vad ovan sagts skall också gälla om en eller flera enheter eller en samfällighet
avser att bilda eller förvärva ett aktiebolag för att därigenom förvärva eller förvalta enhetens eller enheternas fastighet eller fastigheter i vilken eller vilka
verksamheten bedrivs. Stormästaren kan därvid lämna särskilda förhållningsregler, t.ex. påminnelse om att fastighet som skall brukas för rituella ändamål
skall godkännas i detta avseende och att det, utöver ovannämnda samråd, i
bolagsordningen skall införas klausuler som säkrar att enheten, enheterna eller
samfälligheten bibehåller sitt inflytande i bolaget. Också när det gäller befintliga fastighetsbolag skall ordförande mästaren verka för att de ovan beskrivna
förhållningsreglerna iakttas.
Bestämmelserna i ovanstående stycken skall i tillämpliga delar även gälla vid
avyttring av fastighet, bolag m.m. som där anges.
17 §
Självskrivna ledamöter i logerådet är ordförande mästaren och förste deputerade mästaren som ordförande respektive vice ordförande. Dessutom skall rådet
ha tre till fem för viss tid utsedda ledamöter. Ordförande mästaren utser ledamöter i logerådet efter samråd med logens ämbetsmän. Han skall därvid sträva
efter att välja bröder som representerar de olika sakområden logerådet skall
handlägga. Ledamot skall inneha lägst logens mästargrad.
Förste sekreteraren skall vara sekreterare åt logerådet men inte ledamot.
Ordförande mästaren får för viss tid eller visst ärende adjungera bröder till rådets sammanträden.
18 §
Mandatperioden för utsedd ledamot skall vara högst tre år med möjlighet till
förlängning för ytterligare period om högst tre år.
Ordförande mästaren bör planera mandatperioderna på så sätt att de om möjligt inte löper ut för flera av ledamöterna vid samma tillfälle.
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Om ledamot avgår eller avlider under pågående mandatperiod, skall vid tillsättande av ny ledamot dennes period räknas från det datum vid vilket han tillträder.
19 §
Logerådet kan inom sig utse ett beredningsutskott med uppgift att bereda viktigare ärenden.
Ordförande mästaren meddelar närmare föreskrifter om utskottets sammansättning och verksamhet.
Årsredovisning och revision
20 §
Ordförande mästaren skall årligen avge årsredovisning.
Logens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning för kalenderår samt de
förvaltade tillgångarna skall granskas av två revisorer. Dessa jämte en ersättare
väljs före räkenskapsårets början vid allmän sammankomst i logen. Revisorerna
och ersättaren skall inneha lägst logens mästargrad; de får inte inneha ämbete i
logen. Om möjligt bör minst en av dem vara auktoriserad eller godkänd. Revisorerna skall snarast efter det att de erhållit årsredovisningen till ordförande
mästaren avlämna berättelse innehållande upplysning om förvaltningen, de
förvaltade tillgångarna och årsredovisningen samt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för ordförande mästaren och skattmästaren.
Om loge ingår i frimurarsamfällighet skall revision och fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen avseende de för ingående enheters gemensamma ekonomiska angelägenheter handläggas vid ekonomisammankomst i den enhet som anges i
samfällighetens stadgar. Revision och fråga om ansvarsfrihet för ordförande
mästare jämte skattmästare avseende logens enskilda ekonomiska angelägenheter som inte handhas av samfällighet skall avhandlas enligt Fundamentalstadgans regler om ekonomiloge. Till sådana enskilda ekonomiska angelägenheter räknas alltid, även om förvaltning därefter sker av frimurarsamfällighet,
mottagande av insamlade medel till de behövande samt mottagande av medlems- och receptionsavgifter.
21 §
Bestämmelserna i 20 § skall i tillämpliga delar gälla förvaltningen av logens arkiv och bibliotek. Revisorerna skall inneha sådan grad att de äger ta del av arkivets och bibliotekets alla handlingar.
22 §
Vid ekonomiloge skall årsredovisningen och revisionsberättelserna föredras för
logen, som äger besluta om ansvarsfrihet. Ekonomiloge skall hållas årligen före
mars månads utgång.
23 §
Om de särskilda förhållanden som råder i Finland stadgas i 9 kap. 31 §.
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Samråd
24 §
Ordförande mästaren bör innan han fattar beslut samråda med logens ämbetsmän i frågor som rör inriktningen och planeringen av logens verksamhet samt
det praktiska genomförandet av ritualer.
Frimurarsamfällighet
25 §
Två eller flera loger eller loge och brödraförening med säte på samma ort får
bilda en förening, frimurarsamfällighet, med uppgift att handha vissa gemensamma angelägenheter.
För frimurarsamfällighet skall finnas av provinsialmästaren fastställda stadgar,
baserade på av Stormästaren fastställda normalstadgar. Om i samfälligheten ingår provinsialloge skall Stormästaren fastställa stadgarna.
Om årsredovisning och revision, se ovan under 20 §. Den loge i vilken enligt
samfällighetens stadgar årsredovisning, revisorernas berättelse och fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen behandlas skall i god tid till samtliga i samfälligheten
ingående enheter meddela tidpunkten för detta.
Deputationsloge
26 §
Med Stormästarens medgivande kan brödraförening som deputationsloge genomföra receptioner för S:t Johannesloges räkning.
Deputationsloge behåller sitt namn som brödraförening med tillägg av uppgift
om ställning som deputationsloge under en angiven S:t Johannesloge (moderloge).
En deputationsloge bör undersöka möjligheterna att ombildas till S:t Johannesloge.
27 §
Ansökan från brödraförening om tillstånd att verka som deputationsloge skall
inges till vederbörande S:t Johannesloge, som efter behandling av ärendet i logerådet lämnar ansökan vidare till provinsialmästaren (kapitelmästaren) med
eget yttrande.
28 §
Receptioner i deputationsloge skall genomföras i brödraföreningens lokaler,
som för detta ändamål skall vara godkända av Stormästaren.
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29 §
Brödraförening får som deputationsloge arbeta endast i I och II graderna.
Under ett verksamhetsår bör minst fyra främmande sökande recipieras.
30 §
Anmälan om inträde i Orden genom deputationsloge inges till brödraföreningen, vars ordförande vidarebefordrar anmälan med eget yttrande till moderlogen. Den prövning som avses i 16 kap. 8 § får, efter överenskommelse mellan
föreningens ordförande och logens ordförande mästare, genomföras av föreningens ordförande. Uppläsning och kungörande av anmälan samt ballotering
skall ske i moderlogen.
31 §
Vid reception i deputationsloge skall för hela sammankomsten ritualen i S:t Johannesloge tillämpas. Brödraföreningens ordförande eller vice ordförande skall
leda deputationsloge.
Kopia av deputationslogens protokoll skall tillställas moderlogen.
32 §
Överenskommelse skall träffas mellan moderlogen och deputationslogen om
administrativa och ekonomiska angelägenheter. Denna överenskommelse skall
godkännas av provinsialmästaren (kapitelmästaren).
33 §
Om brödraförening med tillstånd att verka som deputationsloge under en
längre tid inte haft tillräckligt antal receptioner eller själv anhåller om att få
upphöra som deputationsloge, skall tillståndet återkallas efter beslut av Stormästaren.
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Brödraföreningar

Allmänna bestämmelser
1§
En brödraförenings uppgift är att genom föredrag, instruktioner, seminarier
m.m. undervisa bröderna i det frimureriska arbetet, att underlätta för medlemmarna att göra logebesök samt att verka för rekrytering av nya medlemmar till
Orden.
Endast broder som erlagt sina avgifter till Orden kan vara medlem i brödraförening. Ordföranden skall förvissa sig om att medlem fullgjort sina skyldigheter.
En brödraförening får inte anta inträdessökande eller befordra bröder till högre
grad inom Orden annat än om den verkar som deputationsloge enligt bestämmelserna i 10 kap. 26–33 §§.
En brödraförening som arbetar i I–III graderna bör undersöka möjligheterna att
bli deputationsloge.
2§
Brödraförening skall på den ort där den har sitt säte hålla sina sammankomster
i lokaler godkända av Stormästaren. Provinsialmästaren (kapitelmästaren) äger
i särskilt fall medge undantag avseende sammankomst i godkända lokaler på
annan ort inom fördelningen. Efter beslut av Stormästaren, får tillfälliga
sammankomster hållas i annan lokal än för ändamålet godkänd liksom
sammankomster efter historiska ritualer. Föreningen skall i sina lokaler eller på
annat betryggande sätt förvara föreningens arkiv och bibliotek samt
föreningens övriga tillhörigheter.
3§
Brödraförening leds av en ordförande (O), biträdd av en eller flera vice ordförande (vO).
Brödraförenings firma tecknas av ordföranden och (förste) skattmästaren i förening. För brödraförening skall finnas en attestinstruktion som beslutas i särskild
ordning.
Beslut om behörighet att teckna brödraförenings konton fattas av ordföranden.
I en brödraförening finns vidare följande ämbeten
1.
2.
3.
4.
5.

förste bevakande broder (FBB)
andre bevakande broder (ABB)
talman (T)
ceremonimästare (CM)
sekreterare (S)
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6.
7.

skattmästare (SkM) och
arkivarie (A).

I en brödraförening som verkar som deputationsloge skall också finnas introduktionsbroder (IB).
Inom varje ämbete, utom ordförandens, får finnas två, tre eller fyra ämbetsmän
enligt samma regler som gäller för arbetsloge enligt 10 kap. 2 §. Endast medlemmar i brödraföreningen kan vara ämbetsmän.
4§
Ordförande och vice ordförande skall inneha lägst VII graden samt övriga ämbetsmän lägst VI graden. Om brödraföreningen arbetar endast i I–III graderna
kan de senare utses bland bröder av lägst III graden. Ordföranden skall uppfylla de kvalifikationskrav som är fastställda av Stormästaren.
Provinsialmästaren (kapitelmästaren) kan medge att i brödraförening som arbetar i såväl I–III som högre grader de senare får utses även bland bröder av lägst
III graden. Detta medgivande får dock inte lämnas för mer än en ämbetsman i
respektive ämbete.
Om brödraförening har tillstånd att verka även i kapitelgrad, skall minst en ämbetsman i varje ämbete inneha lägst den högsta grad i vilken föreningen arbetar.
Talman bör helst tillhöra det andliga ståndet. Han skall understödja brödernas
arbete med förvärvandet av kunskap om och utövandet av den konungsliga
konsten.
Arkivarie skall inneha sådan grad att han äger ta del av arkivets och bibliotekets alla handlingar. Provinsialmästaren (kapitelmästaren) kan medge att denna bestämmelse endast skall avse en av arkivarierna.
5§
Vidare kan musikföreståndare (MkF) utses att ha omvårdnad om musiklivet i
brödraföreningen. Även musikföreståndarens ämbete kan beklädas av två, tre
eller fyra bröder enligt reglerna i 10 kap. 2 §.
Om museum finns inrättat i brödraföreningen, kan även en broder utses till
museiföreståndare (MmF).
Musikföreståndare och museiföreståndare är ämbetsmän i brödraföreningen.
De skall ha lägst den högsta grad inom vilken brödraföreningen verkar. Om det
finns fler än en broder som är musikföreståndare, räcker det om endast en av
dem uppfyller detta krav, dock skall han inneha lägst III graden.
6§
Ordförande och vice ordförande får inte inneha ämbete i annan brödraförening
eller i arbetsloge.
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Bevakande broder bör inte vara bevakande broder i annan brödraförening eller
i arbetsloge.
Skattmästare får inte vara skattmästare eller revisor i annan brödraförening eller i loge eller i annan sammanslutning med anknytning till frimurarverksamhet.
7§
Ämbetsman skall i regel utnämnas och installeras på brödraföreningens högtidsdag.
Ordföranden och ämbetsmännen
8§
Efter förordnandet skall ordföranden installera sig i föreningen och därvid avlägga föreskriven förbindelse.
Efter installationen skall ordföranden insända anmälan därom till Stormästaren.
9§
Ordföranden leder föreningens arbete. Han skall äga god kännedom om Ordens lagar, ritualer och andra föreskrifter samt med allvar och nit arbeta för Ordens syften.
Ordföranden ansvarar direkt under provinsialmästaren (kapitelmästaren) för
verksamheten inom föreningen.
10 §
Ordföranden skall tillse att Ordens lagar, ritualer och andra föreskrifter noga efterföljs samt att ämbetsmän och övriga bröder fullgör sina åligganden. Han
skall verka för att bröderna undervisas i det frimureriska arbetet och blir upplysta om Ordens syften.
Ordföranden ansvarar för caritas och medlemsvård i sin förening. Han utser i
enlighet med bestämmelserna i 15 kap. 22 § en Caritasgrupp att biträda honom,
vilken även är kontaktorgan mot fördelningens Caritasgrupp och barmhärtighetsdirektoriet.
11 §
Om ämbetsman är förhindrad att tjänstgöra vid sammankomst i föreningen
skall ordföranden förordna annan behörig broder i hans ställe.
Om både ordföranden och vice ordförande är förhindrade att vid sammankomst leda föreningens arbete, skall den främste av de bevakande bröder som
är närvarande inta ordförandens plats och föra klubban, dock inte när föreningen verkar som deputationsloge. Vid sådant förhinder får inte val, utnämningar
eller frågor av ekonomisk art förekomma. För broder som skall leda sammankomst krävs alltid lägst VII graden.
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12 §
Ämbetsmännen fullgör vid föreningens sammankomster de uppgifter som
framgår av gällande ritual.
13 §
Vice ordförande biträder ordföranden i hans arbete och fullgör, vid förhinder
för honom eller på hans uppdrag, alla hans åligganden men äger inte rätt att
förrätta val av, utnämna eller installera ämbetsmän utan medgivande av
provinsialmästaren (kapitelmästaren).
14 §
Ceremonimästaren svarar för sammankomsternas ritualenliga genomförande
och för anordnandet av därtill hörande måltider. Ordföranden kan besluta att
annan än ceremonimästaren skall svara för måltidsverksamheten.
Sekreteraren skall föra diarium över inkommande och utgående skrivelser, föra
protokoll vid sammankomster inom föreningen och vid föreningsrådets sammanträden samt föra register över föreningens medlemmar och ämbetsmän.
Skattmästaren skall, i den mån det inte sker i frimurarsamfällighet, förvalta föreningens medel och inkassera föreningen tillkommande avgifter samt förvalta
de medel som insamlas till behövande och hålla dem åtskilda från föreningens
tillgångar och redovisa dem separat.
Arkivarien ansvarar för föreningens arkiv och bibliotek.
Ämbetsmännen fullgör i övrigt de uppgifter ordföranden ålägger dem.
15 §
Ordföranden äger vidare rätt att utse logeassistenter (eller föreningsassistenter)
för att fullgöra vissa sysslor i samband med sammankomster, måltider, öppethållande i bibliotek eller dylikt. Dessa är inte ämbetsmän i föreningen men bör
införas i lokal matrikel. Ordföranden meddelar närmare föreskrifter för deras
tjänstgöring. För logeassistent (motsvarande) som ombesörjer öppethållande
och utlåning av skrifter i föreningens bibliotek gäller att han måste inneha sådan grad att han äger rätt att ta del av de skrifter som kan komma att utlånas.
Föreningsråd
16 §
Inom varje brödraförening skall finnas ett föreningsråd. Det har till uppgift att
handlägga frågor rörande föreningens verksamhet, ekonomi, administration,
fastighetsförvaltning och intendentur, i den mån uppgifterna inte handhas av
frimurarsamfällighet. Föreningsrådet skall vidare planera genomförandet av utbildning och informationsåtgärder inom föreningen.
Det ankommer på rådet att finna praktiska former för att tillvarata brödernas
kompetens och öka deras engagemang.
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17 §
Ordföranden fattar ensam beslut i de frågor som behandlats i föreningsrådet
samt i frågor som inte behöver föredras i rådet.
Ordföranden får inte utan provinsialmästarens samtycke avyttra föreningens
fasta egendom, utta pantbrev, pantsätta egendom eller för föreningens räkning
utfärda ekonomiska garantier eller borgensåtaganden.
Vid planering av förenings förvärv av fastighet m.m. gäller i tillämpliga delar
samtliga bestämmelser i 10 kap. 16 §.
18 §
Självskrivna ledamöter i föreningsrådet är ordföranden och (förste) vice ordföranden som ordförande respektive vice ordförande. Dessutom skall rådet ha tre
till fem för viss tid utsedda ledamöter. Ordföranden utser ledamöter i föreningsrådet efter samråd med föreningens ämbetsmän. Han skall därvid sträva
efter att välja bröder som representerar de olika sakområden föreningsrådet
skall handlägga. I brödraförening som äger rätt att arbeta i högst VII graden
skall ledamot inneha lägst den högsta grad i vilken föreningen äger rätt att arbeta. I övriga brödraföreningar krävs för ledamot lägst VIII graden.
Förste sekreteraren skall vara sekreterare åt föreningsrådet men inte ledamot.
Ordföranden får för viss tid eller visst ärende adjungera bröder till rådets sammanträden.
19 §
Mandatperioden för utsedd ledamot skall vara högst tre år med möjlighet till
förlängning för ytterligare period om högst tre år.
Ordföranden bör planera mandatperioderna på så sätt att de om möjligt inte löper ut för flera av ledamöterna vid samma tillfälle.
Om ledamot avgår eller avlider under pågående mandatperiod, skall vid tillsättande av ny ledamot dennes period räknas från det datum vid vilket han tillträder.
20 §
Föreningsrådet kan inom sig utse ett beredningsutskott med uppgift att bereda
viktigare ärenden.
Ordföranden meddelar närmare föreskrifter om utskottets sammansättning och
verksamhet.
Årsredovisning och revision
21 §
Ordföranden skall årligen avge årsredovisning.
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Brödraföreningens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning för kalenderår
samt de förvaltade tillgångarna skall granskas av två revisorer. Dessa jämte en
ersättare väljs före räkenskapsårets början vid allmän sammankomst i föreningen. Revisorerna och ersättaren skall inneha lägst den högsta grad i vilken föreningen äger rätt att arbeta; de får inte inneha ämbete i föreningen. Om möjligt
bör minst en av dem vara auktoriserad eller godkänd. Revisorerna skall snarast
efter det att de erhållit årsredovisningen till ordföranden avlämna berättelse innehållande upplysning om förvaltningen, de förvaltade tillgångarna och årsredovisningen samt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för ordföranden och
skattmästaren.
Om förening ingår i frimurarsamfällighet skall revision och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende de för ingående enheters gemensamma ekonomiska angelägenheter handläggas vid ekonomisammankomst i den enhet som
anges i samfällighetens stadgar. Revision och fråga om ansvarsfrihet för ordförande jämte skattmästare avseende föreningens enskilda ekonomiska angelägenheter som inte handhas av samfällighet skall avhandlas enligt Fundamentalstadgans regler om ekonomisammankomst. Till sådana enskilda ekonomiska
angelägenheter räknas alltid, även om förvaltning därefter sker av frimurarsamfällighet, mottagande av insamlade medel till de behövande, medlemsavgifter samt i förekommande fall mottagande av receptionsavgifter.
22 §
Bestämmelserna i 21 § skall i tillämpliga delar gälla förvaltningen av föreningens arkiv och bibliotek. Revisorerna skall inneha sådan grad att de äger ta del
av arkivets och bibliotekets alla handlingar.
23 §
Vid ekonomisammankomst skall årsredovisningen och revisionsberättelserna
föredras för föreningen, som äger besluta om ansvarsfrihet. Ekonomisammankomst skall hållas årligen före mars månads utgång.
24 §
Om brödraförening som ingår i frimurarsamfällighet, se 10 kap. 25 §.
Om de särskilda förhållanden som råder i Finland stadgas i 9 kap. 31 §.
Samråd
25 §
Ordföranden bör innan han fattar beslut samråda med föreningens ämbetsmän
i frågor som rör inriktningen och planeringen av föreningens verksamhet samt
det praktiska genomförandet av ritualer.
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Frimurarklubbar
1§
På ort som saknar loge eller brödraförening och där avstånd eller andra förhållanden försvårar besök i sådan kan bröder samlas i en frimurarklubb för att
dryfta frimureriska ämnen. Frimurarklubb skall verka inom ett begränsat geografiskt område och vara öppen främst för där bosatta bröder.
Frimurarklubbs firma tecknas av ordföranden och vice ordföranden gemensamt.
Beslut om behörighet att teckna frimurarklubbs konton fattas av ordföranden.
Frimurarklubb bör undersöka möjligheterna att ombildas till brödraförening.
2§
Ansökan att få bilda frimurarklubb inges till provinsialmästaren (kapitelmästaren) genom närliggande S:t Johannesloge, varvid ordförande mästaren bifogar
eget yttrande. Provinsialmästaren (kapitelmästaren) lämnar tillstånd att bilda
frimurarklubb.
3§
Frimurarklubb lyder under S:t Johannesloge, och ordförande mästaren ansvarar
för klubbens verksamhet.
4§
Inom frimurarklubb utses en ordförande som leder klubbens arbete, biträdd av
en vice ordförande.
5§
När tillstånd att bilda frimurarklubb beviljats, lämnar provinsialmästaren (kapitelmästaren) meddelande därom till den överordnade logen och till klubbens
ordförande. Vidare skall anmälan göras till Ordens kansli med uppgift om
klubbens namn, plats för dess sammanträden, överordnad loge samt ordförande och vice ordförande.
Skifte av ordförande och vice ordförande anmäls till den överordnade logen.
Ordförande mästaren rapporterar skiftet till provinsialmästaren (kapitelmästaren), som vidarebefordrar uppgiften till Ordens kansli.
6§
Endast broder som erlagt sina avgifter till Orden kan vara medlem i frimurarklubb. Ordföranden skall förvissa sig om att medlem fullgjort sina skyldigheter.
Om avgifter till frimurarklubb bestämmer klubben själv.
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7§
Frimurarklubb skall årligen avge berättelse över verksamheten till överordnad
loge enligt dess anvisningar. Logens verksamhetsberättelse skall innehålla uppgifter om verksamheten inom klubben.
8§
Ordföranden skall låta registrera närvaro vid klubbens sammankomster.
9§
Frimurarklubb bör aktivt verka för att bröderna besöker loger och brödraföreningar.
10 §
Sammanträden skall hållas utan rituella handlingar eller ceremonier. Måltid
eller annan form av samkväm med damer eller andra icke frimurare kan hållas
separat. Sådan sammankomst räknas inte som sammanträde i frimurarklubben.
11 §
Om synnerliga skäl föreligger, kan tillstånd lämnas att bilda frimurarklubb för
bröder av endast högre grader eller för arbete utanför Sverige och Finland. Sådant tillstånd lämnas i det första fallet av provinsialmästare (kapitelmästaren)
och i det senare fallet av Stormästaren.
För sådan klubb skall ovanstående bestämmelser i tillämpliga delar gälla, dock
med den skillnaden att frimurarklubb för bröder av endast högre grader skall
lyda under provinsialmästaren (kapitelmästaren) och klubb som arbetar utanför Sverige och Finland under Ordens sigillbevarare och kansler. Ordföranden
skall vara medlem i Svenska Frimurare Orden.
Frimurarbroder tillhörande erkänd Orden arbetande efter det svenska systemet
kan efter tillstånd av sin Stormästare vara medlem av svensk frimurarklubb
arbetande utanför Sverige och Finland. Sådan medlem skall ha fullgjort sina
förpliktelser gentemot den orden han tillhör.
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Forskningslogen

Allmänna bestämmelser
1§
Inom Orden skall finnas inrättad en forskningsloge, som skall verka inom hela
Orden, arbeta inom I–X graderna och i rituellt och ceremoniellt avseende vara
underställd Stora landslogen. Forskningslogen utgör en sammanslutning av frimurare som har intresse för frimurerisk forskning och som tillhör Svenska Frimurare Orden eller annan av Orden erkänd frimurarorden.
2§
Forskningslogens syfte är att bedriva och främja forskning kring frimureriet och
dess historiska och kulturella bakgrund, sociala miljö, samhälleliga roll och
ideologiska utveckling, i första hand vad gäller det svenska frimurarsystemet.
Huvudmannaskapet för forskningsverksamheten utövas av Stora landslogen.
3§
Forskningslogen skall ha av Stormästaren fastställda stadgar. Den skall vidare
ha ett av Stormästaren fastställt vapen med ett valspråk.
Logen får inte anta inträdessökande eller befordra bröder till högre grad inom
Orden.
4§
Forskningslogen skall hålla sina sammankomster i lokaler godkända av Stormästaren. Logen skall på betryggande sätt förvara logens arkiv och bibliotek
samt logens övriga tillhörigheter.
Ledamöter
5§
Ledamot i forskningslogen är den frimurare som i en till logen ställd anmälan
om inträde förklarat sig villig att till logen erlägga stadgade avgifter och som
enligt närmare bestämmelser i logens stadgar medges att inträda som ledamot.
Frimurare tillhörande Svenska Frimurare Orden skall ha fullgjort sina skyldigheter gentemot Orden.
Ledamöterna i logen skall tillhöra endera av följande kategorier: arbetande ledamöter, korresponderande ledamöter och seniorledamöter.
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Antalet arbetande ledamöter skall vara 27; de skall inneha lägst VIII graden.
Logens styrelse fattar beslut om förslag till arbetande ledamot. Förslaget skall
föreläggas Stormästaren för godkännande.
Antalet korresponderande ledamöter och seniorledamöter är obegränsat.
Samtliga ledamöter är röstberättigade i logen. Övriga bestämmelser om ledamöter regleras i forskningslogens stadgar.
Ämbetsmän
6§
Forskningslogen leds av en ordförande mästare (OM), biträdd av två deputerade mästare (FDM resp. ADM).
Logens firma tecknas av ordförande mästaren och (förste) skattmästaren i förening. För forskningslogen skall finnas en attestinstruktion som beslutas i särskild ordning.
Beslut om behörighet att teckna forskningslogens konton fattas av ordförande
mästaren.
I forskningslogen finns vidare följande ämbeten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

förste bevakande broder (FBB)
andre bevakande broder (ABB)
talman (T)
ceremonimästare (CM)
sekreterare (S)
skattmästare (SkM) samt
arkivarie (A).

Dessa ämbetsmän utses bland logens arbetande ledamöter.
I logens stadgar skall finnas föreskrifter om möjligheterna att utse musikföreståndare och extra ämbetsmän.
7§
Ordförande mästare och deputerad mästare skall inneha lägst X graden. Ordförande mästaren är självskriven ledamot i utbildningsdirektoriet. Ordförande
mästare som innehar X graden har värdighet av överofficiant inom Orden.
Talman skall tillhöra det andliga ståndet.
Arkivarie skall inneha sådan grad att han äger ta del av arkivets och bibliotekets alla handlingar.
Utan hinder av bestämmelserna i 8 kap. 8 § får Riddare och kommendör med
Röda korset vara ämbetsman i forskningslogen även om ordförande mästaren
innehar X graden.
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8§
Ordförande mästare får inte inneha ämbete i arbetsloge eller i brödraförening.
Skattmästare får inte vara skattmästare eller revisor i annan loge eller i brödraförening eller i annan sammanslutning med anknytning till frimurarverksamhet.
9§
Ämbetsman skall i regel utnämnas och installeras på logens högtidsdag.
Ordförande mästaren och ämbetsmännen
10 §
Efter förordnandet skall ordförande mästaren installera sig i logen och därvid
avlägga föreskriven förbindelse.
Efter installationen skall ordförande mästaren insända anmälan därom till Stormästaren.
11 §
Ordförande mästaren skall styra sin loge och leda dess arbete. Han skall äga
god kännedom om Ordens lagar, ritualer och andra föreskrifter samt med allvar och nit arbeta för Ordens och forskningslogens syften.
12 §
Ordförande mästaren skall tillse att Ordens lagar, ritualer och andra föreskrifter
noga efterföljs samt att ämbetsmän och övriga bröder fullgör sina åligganden.
Han skall verka för att bröderna undervisas i det frimureriska arbetet och blir
upplysta om Ordens syften.
Ordförande mästaren ansvarar för caritas och medlemsvård i sin loge. Han utser i enlighet med bestämmelserna i 15 kap. 22 § en Caritasgrupp att biträda
honom, vilken även är kontaktorgan mot Stora landslogens Caritasgrupp och
barmhärtighetsdirektoriet.
13 §
Om ämbetsman är förhindrad att tjänstgöra vid sammankomst i logen skall
ordförande mästaren förordna annan behörig broder i hans ställe.
Om både ordförande mästaren och deputerad mästare är förhindrade att vid
sammankomst leda logens arbete, skall den främste av de bevakande bröder
som är närvarande inta ordförande mästarens plats och föra klubban. Härvid
får inte val, utnämningar eller frågor av ekonomisk art förekomma.
14 §
Ämbetsmännen fullgör vid logens sammankomster de uppgifter som framgår
av gällande ritual.
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15 §
Deputerad mästare biträder ordförande mästaren i hans arbete och fullgör, vid
förhinder för honom eller på hans uppdrag, alla hans åligganden men äger inte
rätt att förrätta val av, utnämna eller installera ämbetsmän utan medgivande av
Stormästarens prokurator.
16 §
Ceremonimästaren svarar för sammankomsternas ritualenliga genomförande
och för anordnandet av därtill hörande måltider.
Sekreteraren skall föra diarium över inkommande och utgående skrivelser, föra
protokoll vid sammankomster inom logen och vid styrelsens sammanträden
samt föra register över logens medlemmar och ämbetsmän.
Skattmästaren skall förvalta logens medel och inkassera logen tillkommande
avgifter samt förvalta de medel som insamlas till behövande och hålla dem åtskilda från logens tillgångar och redovisa dem separat.
Arkivarien ansvarar för logens arkiv och bibliotek.
Ämbetsmännen fullgör i övrigt de uppgifter ordförande mästaren ålägger dem.
Styrelse
17 §
Ordförande mästaren, de deputerade mästarna samt de övriga sju i 6 § nämnda
ämbetsmännen utgör logens styrelse.
Ordförande mästaren får inte utan Stormästarens samtycke avyttra logens fasta
egendom, utta pantbrev, pantsätta egendom eller för logens räkning utfärda
ekonomiska garantier eller borgensåtaganden.
Vid planering av förvärv av fastighet för logen gäller i tillämpliga delar samma
bestämmelser som för arbetsloge enligt 10 kap. 16 §.
18 §
Ordförande mästaren och en av de deputerade mästarna är tillika ordförande
respektive vice ordförande i styrelsen.
Musikföreståndare och extra ämbetsmän får adjungeras till styrelsens sammanträden.
19 §
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid omröstning äger varje ledamot en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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20 §
För beredning av ärenden och handläggning av löpande ärenden får styrelsen
tillsätta ett arbetsutskott. Styrelsen beslutar om utskottets sammansättning och
verksamhet. Beslut av utskottet skall anmälas vid nästkommande styrelsesammanträde.
Årsredovisning och revision
21 §
Styrelsen skall årligen avge årsredovisning.
Logens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning för kalenderår samt de av
styrelsen förvaltade tillgångarna skall granskas av två revisorer. Dessa jämte en
ersättare väljs före räkenskapsårets början vid sammankomst i logen i högst
VIII graden. Revisorerna och ersättaren skall inneha lägst VIII graden; de får inte inneha ämbete i logen. Om möjligt bör minst en av dem vara auktoriserad eller godkänd. Revisorerna skall snarast efter det att de erhållit årsredovisningen
till ordförande mästaren avlämna berättelse innehållande upplysning om medelsförvaltningen och de av styrelsen förvaltade tillgångarna samt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
22 §
Bestämmelserna i 21 § skall i tillämpliga delar gälla förvaltningen av logens arkiv och bibliotek. Revisorerna skall inneha sådan grad att de äger ta del av arkivets och bibliotekets alla handlingar.
23 §
Vid ekonomiloge skall årsredovisningen och revisionsberättelserna föredras för
logen, som äger besluta om ansvarsfrihet. Ekonomiloge skall hållas årligen före
mars månads utgång i högst VIII graden.
Sammankomster och arbetssammanträden
24 §
Forskningslogen skall ha dels ritualenliga sammankomster, dels arbetssammanträden i akademiform.
Minst en ritualenlig sammankomst per år skall hållas på annan ort än den där
logen har sitt säte. En av sammankomsterna skall vara logens högtidsdag, som
skall hållas i I graden. Ekonomiloge och valloge skall hållas i högst VIII graden.
Övriga sammankomster, liksom arbetssammanträden, får hållas i I–X graderna.
Övriga bestämmelser om sammankomster och arbetssammanträden skall intas i
logens stadgar.
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Konstituerande av loger och brödraföreningar

Inledning
1§
Stormästaren konstituerar nya loger och brödraföreningar och sätter dem i arbete.
2§
Varje loge och brödraförening skall ha av Stormästaren fastställda stadgar.
Kapitel- och arbetsloger
3§
De skäl som kan föranleda inrättandet av loge är bland annat att det på någon
ort finns ett flertal bröder som önskar delta i logearbete men för vilka avståndet
till befintliga loger avsevärt försvårar logebesök, eller att befintliga loger inte
inom skälig tid kan motta inträdessökande eller befordra bröder.
4§
Ansökan om tillstånd att inrätta loge görs genom skriftlig framställning till
Stormästaren av de bröder som önskar att som grundläggare delta i bildandet
av logen. Grundläggare kan den broder vara som innehar lägst den lägsta grad
i vilken den nya logen skall arbeta. Grundläggarna skall vara minst så många
samt ha sådana grader och sådan behörighet i övrigt att logens ämbetsmän kan
utses bland dem.
I ansökan skall anges skälen för inrättandet och vilket slag av loge som föreslås
bli inrättad. Vidare skall anges på vilken ort logen skall ha sitt säte. Till ansökan
fogas en beskrivning av logens lokaler med ritningar. Dessutom skall ansökan
innehålla uppgift om de ekonomiska förutsättningarna för logens inrättande
och fortbestånd.
Ansökan skall undertecknas av grundläggarna samt innehålla uppgift om grad
för var och en av dem. Ansökan att bilda stewards- eller arbetsloge skall inges
till provinsialmästare (kapitelmästaren), som med eget yttrande sänder ansökan
vidare till Stormästaren.
5§
När ansökan inkommit till Stormästaren inhämtar han yttranden från drätseldirektoriet och logedirektoriet. Därefter fattar Stormästaren beslut i ärendet.
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6§
Om Stormästaren fattar beslut att inrätta loge, upprättar logedirektoriet i
samarbete med Ordens kansli förslag till kapitulationsakt med villkoren för logens verksamhet. Kapitulationsakten skall innehålla skälen för logens inrättande och ange logens namn, valspråk, säte och dag för invigning samt vilket
slag av loge den skall tillhöra. Beträffande stewards- och arbetsloge skall anges
namnet på den ordförande mästare som Stormästaren har för avsikt att utnämna samt uppgift om den fördelning logen skall tillhöra. Beträffande provinsialloge skall anges namnet på den provinsialmästare som Stormästaren har för
avsikt att utnämna samt uppgift om vilka loger och brödraföreningar som skall
arbeta inom dess fördelning. För S:t Johannesloge skall anges logens bandfärger.
7§
Sedan Stormästaren godkänt kapitulationsakten upprättas den i två likalydande exemplar. Det ena exemplaret skall undertecknas av logens grundläggare.
Därefter överlämnas kopior till drätseldirektoriet och logedirektoriet samt till
den provinsialmästare (kapitelmästaren) under vilken logen skall lyda. Det undertecknade originalet överlämnas till Ordens arkiv. Det andra exemplaret tillställs den nya logen vid invigningen.
8§
Sedan kapitulationsakten blivit undertecknad utfärdas vid Ordens kansli konstitutionspatent för logen som ett öppet bevis på dess rättighet att arbeta inom
Orden. I konstitutionspatentet skall — förutom uppgifter som ingår i kapitulationsakten — införas uppgift om logens sköldemärke, i vilken månad högtidsdag skall hållas och namnen på av Stormästaren utnämnda övriga ämbetsmän.
Stormästaren utnämner inte skattmästare eller överskattmästare.
Konstitutionspatentet tillställs logen vid invigningen. Kopior överlämnas till
Ordens arkiv och, beträffande loge som skall lyda under provinsialmästare (kapitelmästaren), till denne, som utarbetar stadgar baserade på av Stormästaren
fastställda normalstadgar.
Sedan konstitutionspatentet utfärdats skall logens namn införas i Ordens matrikel.
Logens sigill anskaffas av logen genom Ordens storintendent. Sigillets heraldiska utformning beslutas av Stormästaren sedan logens förslag godkänts av
Ordens storintroduktör.
9§
Ny loge invigs av Stormästaren eller en av honom förordnad Riddare och kommendör med Röda korset.
Vid invigningen överlämnas till logen även Ordens allmänna lagar, enskilda lagar och ritualer för de grader i vilka logen skall arbeta, stadgar samt logens sigill.
Efter invigningen insänder ordförande mästaren protokollet över denna till
Stormästaren.
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10 §
Grundläggare som innehar en grad i vilken logen skall arbeta skall i samband
med invigningen överföras till den nya logen.
Brödraföreningar
11 §
De skäl som kan föranleda inrättandet av brödraförening är bland annat att på
någon ort finns ett flertal bröder som önskar förkovra sig i frimureriet genom
undervisning men för vilka avståndet till befintliga loger eller brödraföreningar
försvårar besök.
12 §
Bestämmelserna i 4 och 5 §§ om ansökan, yttranden och beslut av Stormästaren
skall i tillämpliga delar gälla brödraförening. I ansökan skall anges de grader i
vilka föreningen avses arbeta.
13 §
Om Stormästaren fattar beslut att inrätta brödraförening, utfärdas vid Ordens
kansli konstitutionspatent för föreningen som ett öppet bevis på dess rättighet
att arbeta inom Orden. I konstitutionspatentet skall införas uppgifter om namn,
valspråk, sköldemärke, säte, fördelningstillhörighet, invigningsdag, i vilken
månad högtidsdag skall hållas och de grader i vilka föreningen äger arbeta
samt namn på den utnämnde ordföranden och övriga ämbetsmän. Skattmästare
utnämns inte. Bestämmelserna i övrigt i 8 § om utarbetande av stadgar, om
överlämnande av patentet vid invigningen och om kopior till Ordens arkiv m.fl.
samt om införande i Ordens matrikel skall i tillämpliga delar gälla förening.
14 §
Bestämmelserna i 9 § om invigningsförrättare, överlämnande av handlingar och
insändande av protokoll skall i tillämpliga delar gälla brödraförening.
Upplösning av loge, brödraförening eller frimurarklubb
15 §
Beslut om upplösning av loge, brödraförening eller frimurarklubb fattas av
Stormästaren efter framställning därom från logen eller föreningen.
Upplösning av loge eller brödraförening kan även förekomma med tillämpning
av 15 kap. 18 §.
16 §
Beslut om framställning från loge eller brödraförening om upplösning är endast
giltigt om det fattats vid två på varandra följande allmänna sammankomster
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och vid den senare biträtts av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.
Mellan sammankomsterna skall minst sex veckor förflyta.
Kallelse till allmän sammankomst, då fråga om upplösning skall förekomma,
skall innehålla uppgift därom och sändas till alla medlemmar minst fyra veckor
före sammankomsten.
17 §
Vid beslut om upplösning förordnar Stormästaren hur det skall förfaras med logens, brödraföreningens eller frimurarklubbens penningmedel, dess övriga
egendom och vad som blivit av Orden anförtrott åt logen eller föreningen.
Detsamma gäller då förening ombildas till loge, loge till förening, stewardsloge
till provinsialloge eller provinsialloge till stewardsloge. Detsamma gäller även
då förening upphör att verka som deputationsloge eller omvandlas till frimurarklubb samt då förening ombildas till frimurarklubb eller frimurarklubb
ombildas till förening.
18 §
Vid upplösning av provinsialloge fattar Stormästaren beslut om till vilka andra
provinsialloger bröderna skall överföras. För stewards- och arbetslogers bröder
fattas motsvarande beslut av provinsialmästare (kapitelmästaren). Ämbetsmän
i upplöst loge eller brödraförening nedlägger sina ämbeten.

19 §
Vad i detta kapitel stadgas om upplösning av loge eller brödraförening skall
utöver vad som särskilt stadgats ovan i tillämpliga delar även avse frimurarklubb.

– 70 –

FEMTONDE KAPITLET
Allmänna bestämmelser för arbetet i loger och brödraföreningar

Loge
1§
Laglig är sammankomst som hålls av frimurarbröder i loge vilken av Stormästaren genom kapitulationsakt och konstitutionspatent erhållit rättighet att arbeta.
Allmän sammankomst är sammankomst som äger rum i den lägsta grad i vilken logen arbetar.
2§
Sammankomster skall årligen hållas i arbetsloge minst sju gånger.
Arbetsloge och kapitelloge skall därutöver årligen anordna minst en i arbetsordningen angiven instruktion i varje grad som logen arbetar i. Med instruktion
avses instruktionsloge eller seminarium. I ett lokalt frimurarsamhälle får två
loger som arbetar i samma grader genomföra instruktion tillsammans vid ett
och samma tillfälle.
Utöver angivet minsta antal sammankomster får måltidsloge anordnas.
3§
Loge firar årligen sin högtidsdag i bestämd månad.
I provinsialloge firas högtidsdagen i VIII graden och i övriga loger i den lägsta
av logens grader.
4§
Inget arbete får företas i loge förrän sammankomst blivit öppnad enligt gällande ritual.
Obehörig äger inte närvara.
Vid sammankomst får inte upptagning, bevarande eller överföring av ljud eller
bild ske i någon form. Används ljudförstärkare skall åtgärder vara vidtagna så
att obehörig avlyssning inte kan ske.
5§
Då ordförande mästaren med klubbslag kallat bröderna till ordning, skall alla
inta sina platser i logen. Allmän tystnad skall råda bland bröderna såväl vid logens öppnande och avslutning som under arbetet i logen.

– 71 –

Femtonde kapitlet

6§
Det är förbjudet att i loge behandla politiska, religiösa eller sociala tvistefrågor,
och det åligger ordförande mästaren att övervaka att sådant inte förekommer.
Om någon broder skulle göra försök att framföra fråga av denna art eller i övrigt yttra sig på olämpligt sätt, skall ordförande mästaren avbryta och tillrättavisa honom. Om brodern i fråga inte rättar sig efter tillsägelsen, skall han fråntas ordet.
7§
Sammankomst får inte avslutas förrän bröderna fullgjort sin skyldighet mot de
behövande.
Insamlade medel mottas av skattmästaren och hanteras enligt bestämmelserna i
9 kap. 14 §, 10 kap. 13 §, 11 kap. 14 § och 13 kap. 16 §.
8§
Loge får inte utan tillstånd av Stormästaren grunda och driva barmhärtighetsinrättning.
9§
Loge får i samband med firande av högtidsdag samt vid första och sista sammankomsten under varje arbetstermin anordna insamling till logens bästa. I
särskilda fall kan provinsialmästaren efter ansökan medge att loge får företa ytterligare högst två insamlingar per arbetstermin. Sådant medgivande skall vara
tidsbegränsat.
10 §
När sammankomst avslutats skall brödramåltid ordnas. Inte heller vid sådant
tillfälle får frågor av det slag som nämns i 6 § upptas till behandling.
Därutöver kan måltid eller annan form av samkväm med damer eller andra
icke frimurare hållas separat. Vid måltid och samkväm med deltagande av icke
frimurare bärs inte ämbetstecken, gradband eller andra frimurarprydnader.
11 §
Skrivelse från arbetsloge till Stormästaren eller till annan instans inom Ordens
ledning insänds till provinsialmästaren, som förfar enligt bestämmelserna i
9 kap. 9 §.
12 §
Protokoll skall senast en månad efter sammankomsten justeras av ordförande
mästaren eller den som lett sammankomsten. Protokoll skall på lämpligt sätt
hållas tillgängligt för bröder som önskar ta del av det. Protokollet behöver inte
läsas upp vid sammankomst.
13 §
Johannessal får av loge som disponerar lokalen användas för gudstjänster, konserter, föredrag i seriösa ämnen, samlingar för bröder med damer o.dyl. Salen
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får vidare upplåtas till andra ordenssamfund eller sammanslutningar av seriös
art för deras sammankomster. Utnyttjandet av salen skall ske under värdiga
former så att salens karaktär av tempel bevaras. Salen får visas för utomstående.
Närmare anvisningar för utnyttjande och visningar meddelas i särskild ordning.
14 §
Arbetsloge skall hålla provinsialmästaren underrättad om förändringar i ämbetsmannakåren.
15 §
Föreskrifter meddelas i särskild ordning om klädsel i loge och om bärande av
prydnader och insignier samt av ordnar, förtjänsttecken och liknande dekorationer.
16 §
Bröder som deltar i sammankomst skall registrera sig som närvarande.
Broder som besöker loge som han inte tillhör skall, om han inte är känd, anmäla
sig för ceremonimästaren. Denne prövar besökandens behörighet.
17 §
Röstberättigad i loge är varje medlem; som medlem räknas även ämbetsman.
Vidare har varje broder av lägst III graden rösträtt i alla S:t Johannesloger. Bröder av VII graden eller högre har rösträtt i alla arbetsloger. I brödraföreningar
har endast föreningens medlemmar rösträtt. Varje broder har en röst.
Omröstning skall ske genom ballotering angående inträde i Orden, eller transport till S:t Johannesloge på det sätt som framgår av gällande ritual.
Val förrättas med slutna sedlar. Valförrättaren skall vid granskningen av valsedlar biträdas av två medlemmar av logen eller föreningen. Vid lika röstetal
skiljer lotten. Om på förslag till val endast uppförts en broder, kan valet ske genom öppen omröstning.
Annan omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal har den broder som leder
sammankomsten utslagsröst.
18 §
Om loge arbetar i strid med bestämmelser i konstitutionspatent, ritualer eller
andra gällande föreskrifter, kan Stormästaren förklara konstitutionspatentet och
därmed tillståndet att arbeta förverkat.
19 §
Om i samband med sammankomst beslut fattats eller om i övrigt något förekommit som strider mot Ordens ritualer, allmänna lagar och med stöd av dem
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utfärdade föreskrifter, är det ogiltigt och skall Stormästaren, efter anmälan, förfara efter omständigheterna.
Brödraföreningar
20 §
Sammankomster skall årligen hållas minst sju gånger, varav minst tre gånger i
den lägsta grad i vilken föreningen arbetar samt minst en gång per år i varje
högre grad i vilken föreningen arbetar. För det fall förening har tillstånd att arbeta på flera orter avser denna bestämmelse föreningens hemort. På övrig ort
där föreningen arbetar skall minst två sammankomster per år genomföras,
varav minst en i den lägsta grad i vilken föreningen arbetar på orten.
Brödraförenings högtidsdag firas i den lägsta av föreningens grader.
Allmän sammankomst är sammankomst som äger rum i den lägsta grad i vilken föreningen arbetar.
21 §
I övrigt gäller för brödraförening i tillämpliga delar vad i 1–19 §§ stadgas för
loge.
Gemensam bestämmelse för loge och brödraförening
22 §
Varje loge och brödraförening skall tillsätta en grupp av bröder, benämnd Caritasgrupp, för frågor om medlemsvård och barmhärtighet. Om det finns flera
enheter på en ort, bör en gemensam grupp utses. Gruppen skall bestå av minst
tre bröder, varav en bör ingå i ämbetsmannakåren.
Gruppen skall
vara kontaktorgan mellan enheten och bröder och deras anhöriga,
aktivera bröder att ta sig an sjuka bröder och deras anhöriga,
verka för att enheten organiserar besök för bröder som har svårigheter att delta
i sammankomster,
aktivera bröder att medverka vid uppvaktningar på högtidsdagar, vid utdelandet av julgåvor och vid dödsfall och begravningar samt
ta initiativ till riktade insamlingar till behövande, redogöra för insamlingarnas
resultat och redovisa hur insamlade medel fördelats.
Broder som fått kännedom om att enhetens biträde kan behövas på grund av att
en broder är ensam, utsatt, nödlidande eller sjuk eller att en broder avlidit bör
snarast anmäla detta till ordförande mästaren resp. ordföranden.
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Gemensam bestämmelse för loge, brödraförening och frimurarklubb
23 §
Varje loge, brödraförening och frimurarklubb skall medverka i Ordens långsiktiga arbete med rekrytering av nya medlemmar i Orden, liksom av ämbetsmän
och ledamöter i direktorier.
Mål, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och årsredovisningar
24 §
Provinsialmästaren uppställer i samverkan med fördelningens samtliga ordförande mästare och ordförande mål för verksamheten inom fördelningen.
25 §
Varje ordförande mästare och ordförande skall utgå från fördelningens mål när
han uppställer mål för verksamheten inom den egna enheten. Med denna utgångspunkt upprättar ordförande mästaren (ordföranden) årligen en verksamhetsplan för enheten med tillhörande budget för nästkommande kalenderår.
Planen inges till provinsialmästaren vid den tidpunkt provinsialmästaren bestämmer.
Provinsialmästaren uppställer mål för verksamheten inom provinsiallogen och
upprättar årligen en verksamhetsplan för provinsiallogen med tillhörande budget för nästkommande kalenderår.
26 §
Mot bakgrund av verksamhetsplanerna enligt 25 § sammanställer provinsialmästaren en plan för hela fördelningens verksamhet under nästkommande kalenderår. Planen skall upprättas enligt fastställt formulär.
Provinsialmästaren skall årligen i november månad insända verksamhetsplanen till Ordens sigillbevarare och kansler. Till planen skall fogas budget för
provinsiallogen.
27 §
Arbetsloge och brödraförening skall årligen till provinsialmästaren lämna verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomiska redovisning för det senast förflutna kalenderåret jämte kopia av årsredovisningen med revisionsberättelse.
Berättelsen skall upprättas och inges vid den tidpunkt provinsialmästaren bestämmer.
28 §
Provinsialmästaren skall låta sammanställa från underlydande enheter inkommen rapportering och på den grunden upprätta en berättelse för hela fördelningens verksamhet under det senast förflutna kalenderåret.
Provinsialmästaren skall årligen insända fördelningens verksamhetsberättelse
till Ordens sigillbevarare och kansler. Till berättelsen skall fogas ekonomisk re– 75 –
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dovisning för provinsiallogen jämte logens årsredovisning och revisionsberättelse.
Provinsialmästaren skall varje år meddela underlydande enheter eventuella
iakttagelser i anledning av den rapportering som han mottagit.
29 §
Varje provinsialloge, stewardsloge, arbetsloge och brödraförening skall ha en
personalplan som löpande hålls aktuell.
30 §
Vad som i 24–29 §§ sägs skall i tillämpliga delar även avse forskningslogen, vilket skall framgå av logens stadgar.
Allmänt
31 §
Till det andliga ståndet hör den broder som vigts till biskop, präst eller diakon
av vigd biskop. Till det andliga ståndet räknas även den broder som avskilts till
pastor inom ett samfund som tillhör Sveriges frikyrkosamråd eller Finlands
svenska frikyrkoråd.
Om oklarhet skulle uppkomma huruvida en sökande skall hänföras till det andliga ståndet, åligger det ordförande mästaren att, i samband med den prövning
han enligt 16 kapitlet har att utföra, hänvända sig till Ordens högste prelat
(OHP), som fattar beslut i frågan.
Broder av det andliga ståndet som inte längre äger rätt att utöva sitt ämbete
som biskop, präst, diakon eller pastor enligt första stycket övergår inom Orden
från det andliga ståndet till att vara lekman.
32 §
Stora ordensvapnet, som återges i inledningen till dessa allmänna lagar, beskrivs på följande sätt:
delad sköld; övre fältet i silver med rött tempelkors; nedre fältet i guld med ett
på röd mark med två tassar stående, till vänster vänt tillbakaseende lejon av
samma färg med kluven svans och höger framtass vilande på ett mot marken
stående svart tempelkors; bård av guld,
som hjälmprydnad på skölden en öppen tornerhjälm med furstlig krona, prydd
med tre strutsfjädrar, två av silver och en röd, från vilka uppgår en gyllene lans
med ett guldfransat silvervexillum med rött tempelkors; hjälmtäcket svart och
guld,
som sköldhållare tvenne tempelriddare av silver med rött tempelkors på bröstet; med fjäderbuskar i rött och silver; hållande röd tornerlans samt
valspråket VERITAS PERSUADET (Sanningen övertygar).
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Lilla ordensvapnet utgörs av skölden enligt ovan, prydd med en furstlig krona,
enligt nedanstående avbildning:

33 §
Ordens tempelkors har höjd och bredd av åtta enheter, dess korsarmars yttre sida är fyra enheter och avståndet mellan spetsarna i centrum en enhet enligt
nedanstående avbildning:

När tempelkorset används på tryckalster och på prydnads- och bruksföremål
skall korset ha det utseende som framgår av avbildningen.
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34 §
Föreskrifter meddelas i särskild ordning om användning av ordensvapen och
tempelkors.
35 §
Frimurarflaggan är vit med ett rött tempelkors. Flaggduken är kvadratisk med
höjd och längd 10,5 enheter och med korset utfört enligt föreskrifterna i 33 § enligt nedanstående avbildning:

Även frimurarfana kan brukas. Den är kvadratisk och utförd enligt de regler
som gäller för frimurarflagga. Den skall vara fästad vid en stång och avsedd att
bäras.
Frimurarflagga får vid begravning av frimurarbroder användas som bårtäcke
med efterlevandes medgivande. Sådan flagga kan även vara rektangulär. Med
efterlevandes medgivande får även frimurarfana användas vid begravning.
Föreskrifter meddelas i särskild ordning om utformning och anskaffning av frimurarflagga och frimurarfana samt om användning av flagga och av fana, bl.a.
vid begravning.
36 §
Vad som i detta kapitel sägs om provinsialloge och provinsialmästare skall i
tillämpliga delar avse Stor Capitlet i Finland och kapitelmästaren.
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Medlemskap

Inträde
1§
Inträde i Orden kan endast beviljas den man som bekänner sig till kristen tro,
som har gott anseende och som äger förmåga att tillägna sig Ordens budskap.
För att kunna föreslås till inträde i Orden fordras att sökanden uppnått 21 års
ålder.
2§
Till inträde får inte föreslås den som genom lagakraftägande dom antingen har
dömts till ansvar, eller godkänt strafföreläggande för ett brott på vilket fängelse
i mer än sex månader kan följa eller har dömts till fängelse i minst tre månader.
Med fängelse avses inte villkorligt fängelse enligt finsk lag.
3§
Stormästaren äger om synnerliga skäl föreligger medge undantag från vad som
stadgas i 2 §. Framställning om sådant undantag görs av ordförande mästaren i
den S:t Johannesloge till vilken den sökande anmälts. Framställningen skall föregås av samråd med logerådet.
4§
Anmälan om inträde skall ske skriftligen. Inträdesanmälan skall vara undertecknad av två därtill berättigade bröder, inför vilka sökanden tillkännagivit sin
önskan om inträde och vilka förklarar sig vara hans faddrar och ansvara för honom inför logens ordförande mästare.
Faddrarna skall ha kännedom om sökandens behörighet och lämplighet enligt
föreskrifterna i detta kapitel.
Faddrarna skall inneha lägst III graden. Av faddrarna skall den ene inneha lägst
VII graden och den andre lägst III graden. En av faddrarna får tillhöra kapitelloge som arbetar enligt det svenska systemet i Danmark, Island eller Norge.
5§
Om en broder av I eller II graden känner någon som önskar inträde, eller om intresse föreligger från en sökande utan faddrar, kan detta anmälas till ordförande mästaren. Denne utser två bröder av lägst VII graden bland logens nuvarande eller förutvarande ämbetsmän att vara faddrar.
På motsvarande sätt förfar ordförande mästaren om någon fadder avlider innan
en sökande hunnit antas.
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6§
Inträdesanmälan skall innehålla uppgift om sökandens förnamn, efternamn, födelsedag, födelseort och titel samt om hans faders namn och eventuell grad
inom Orden.
Inträdesanmälan lämnas på fastställt formulär.
7§
Ordförande mästaren skall granska inträdesanmälan och pröva om sökanden
med hänsyn till bestämmelserna i 1 och 2 §§ kan föreslås till inträde.
Befinns sökanden obehörig och blir inte hindret undanröjt på det sätt som sägs i
3 §, skall ordförande mästaren avvisa anmälan. Detsamma gäller om sökanden
har anmälts i annan loge eller blivit utesluten ur Orden.
8§
Avvisas inte inträdesanmälan enligt vad som sägs i 7 §, skall ordförande mästaren eller deputerad mästare, tillsammans med ytterligare minst en av logens
ämbetsmän, sammanträffa med sökanden och därvid försäkra sig om att denne
äger tillräckliga kunskaper om vad medlemskap i Orden innebär. Faddrarna
bör därvid inbjudas att vara närvarande. Vidare kan anhörig till den sökande
delta vid sammanträffandet. Sådant sammanträffande kan ske för flera sökande
samtidigt.
Ordförande mästaren kan delegera uppdraget att sammanträffa med sökanden
till annan nuvarande eller förutvarande ämbetsman i logen eller till annan
lämplig broder.
Ordförande mästaren skall vidare efter samråd med logens ämbetsmän pröva
om sökanden kan anses lämplig att antas till frimurare.
9§
Yppas vid prövning enligt 8 § inga betänkligheter om sökandens lämplighet,
skall inträdesanmälan så snart som möjligt tillkännages vid allmän sammankomst i logen och kungöras på logens anslagstavla.
Förekommer däremot betänkligheter om sökandens lämplighet, skall faddrarna
underrättas om detta och om anledningen. De äger då möjlighet att återta inträdesanmälan.
Om faddrarna vidhåller inträdesanmälan, förfar ordförande mästaren enligt
vad som sägs i första stycket.
10 §
Kungörelsen om inträdesanmälan skall vara anslagen under fyra veckor. Om
särskilda omständigheter föranleder därtill, kan ordförande mästaren, efter
samråd med logens ämbetsmän, förkorta tiden till en vecka. Kungörelsen skall
innehålla uppgift därom.
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11 §
Varje broder bör försöka göra sig underrättad om sökandens lämplighet. Om en
broder har någon invändning, bör han inom den enligt 10 § bestämda tiden anmäla det för ordförande mästaren. Denne har att efter samråd med andra ämbetsmän i logen pröva invändningen och, om den visar sig vara grundad, meddela faddrarna. De äger då möjlighet att återta inträdesanmälan.
12 §
Om inträdesanmälan inte återtagits och kungörelsen varit anslagen under den
enligt 10 § bestämda tiden, skall ballotering om sökanden äga rum på det sätt
som framgår av gällande ritual.
13 §
Sedan sökanden efter ballotering beviljats möjlighet till inträde i Orden, skall
han antas i den S:t Johannesloge som beviljat hans inträde. Logen skall verka
för att den sökande antas inom ett år efter att anmälan inkom. En sökande skall
senast efter 18 månader ha kallats till antagning.
Då en sökande accepterat kallelse till antagning i arbetsgrad skall logen underrätta faddrarna härom. Faddrarna bör om möjligt närvara vid varje antagning
eller befordran i arbetsloge. Normalt kan inte antagning i I graden ske utan att
minst en av faddrarna är närvarande. Vid akut förfall för faddrarna kan dock
ordförande mästaren besluta att antagningen får ske.
14 §
Den sökande skall före sin antagning underteckna en förbindelse enligt fastställd lydelse.
15 §
Vill sökanden antas i annan S:t Johannesloge än den till vilken anmälan ställts,
har han att anmäla det till ordförande mästaren i sistnämnda loge. Denne skall
med eget yttrande sända kopia av ansökningshandlingarna till den andra S:t Johanneslogen. Inträdet är därefter beroende av ny anmälan. I sådant fall gäller
inte bestämmelsen i 7 § om anmälan i annan loge.
Medlemsavgifter
16 §
Den som vinner inträde i Orden skall erlägga antagningsavgift.
Varje medlem i Orden är samtidigt medlem i en loge enligt 3 kap. 6 § och har
att till sin loge årligen erlägga avgift till Ordens allmänna kassa, den s.k. Johannesdalern, samt avgift till logen.
Vid varje befordran skall särskild avgift erläggas.
Medlem i brödraförening har att erlägga de avgifter som beslutats.
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17 §
Årsavgift enligt 16 § andra stycket skall erläggas av brodern senast vid den tidpunkt som beslutats. Logen skall ha en aktions- och tidsplan, som anger hur
och när de bröder som resterar med avgiften skall kontaktas. Sådana kontakter
skall etableras upprepade gånger under året.
Om en broder den 1 januari resterar med föregående års medlemsavgift skall
förfaras enligt föreskrifterna i 27–33 §§ i detta kapitel. Förfarandet syftar till att
avgöra frågan om hans fortsatta medlemskap och kan i sin tur leda till utträde
ur Orden.
18 §
Befrielse från kravet att erlägga årsavgift till loge kan beslutas av ordförande
mästaren för broder tillhörande arbetsloge eller stewardsloge och av provinsialmästaren (kapitelmästaren) för broder tillhörande provinsialloge. Befrielse skall
avse viss tid och får endast medges om synnerliga skäl föreligger.
Motsvarande befrielse från kravet att erlägga årsavgift till brödraförening kan
beslutas av ordföranden.
Närmare bestämmelser om medlemsavgifter och befrielse meddelas i särskild
ordning.
Befordran
19 §
Efter framställning av ordförande mästare i arbetsloge får en broder för logens
räkning antas i högre grad i annan arbetsloge, om dess ordförande mästare
lämnar tillstånd därtill. Motsvarande bestämmelse skall även gälla i kapitelloge.
20 §
Ordförande mästare i arbetsloge beslutar om befordran av broder till högre
grad inom den egna logen.
En broder av III graden kan antas till medlem i S:t Andreasloge efter förpassning utfärdad av ordförande mästaren i den S:t Johannesloge han tillhör. En
broder av VI graden kan antas till medlem i kapitelloge efter förpassning utfärdad av ordförande mästaren i den S:t Andreasloge han tillhör. Den som antagits
till medlem i S:t Andreasloge respektive kapitelloge upphör därmed att vara
medlem i den loge han tidigare tillhört.
Närmare bestämmelser om befordran meddelas i respektive grads lagar.
Transport
21 §
Broder kan på begäran genom transport överföras till annan loge som omfattar
hans grad, om det är skäligt med hänsyn till hans bostadsort eller verksamhet
och om han fullgjort sina skyldigheter mot den loge han tillhör.
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22 §
Broder, som innehar någon av I–VI graderna och som önskar transport, har att
skriftligen ansöka därom hos ordförande mästaren. Om denne finner att de i
21 § angivna förutsättningarna föreligger, har han att med eget yttrande överlämna ansökan till ordförande mästaren i den loge till vilken transport söks.
23 §
Ansökan om transport skall tillkännages vid allmän sammankomst i den loge
dit transport söks och kungöras på logens anslagstavla. Kungörelsen skall vara
anslagen under fyra veckor. Om särskilda omständigheter föranleder därtill,
kan ordförande mästaren, efter samråd med logens ämbetsmän, förkorta tiden
till en vecka. Kungörelsen skall innehålla uppgift därom.
Sedan kungörelsen varit anslagen skall i S:t Johannesloge ballotering om transportsökanden äga rum vid allmän sammankomst på det sätt som framgår av
gällande ritual. I S:t Andreasloge fattar ordförande mästaren beslut i ärendet.
24 §
Broder, som innehar någon av VII–X graderna och som önskar transport, har att
skriftligen ansöka därom hos provinsialmästaren (kapitelmästaren). Om denne
finner att de i 21 § angivna förutsättningarna föreligger, har han att med eget
yttrande överlämna ansökan till provinsialmästaren (kapitelmästaren) i den
provinsialloge till vilken transport söks. Denne beslutar därefter i ärendet.
25 §
Sedan ansökan om transport blivit slutligt avgjord, skall beslutet delges sökanden och den loge varifrån ansökan inkommit.
26 §
Bestämmelserna om transport i 21–25 §§ gäller även vid övergång mellan å ena
sidan loge som tillhör de danska, isländska eller norska frimurarordnarna och
arbetar efter det svenska systemet och å andra sidan loge som tillhör Svenska
Frimurare Orden. Ansökan om transport och besked om beslut i ärendet skall i
sådant fall översändas genom ordnarnas kanslier. Brodern skall i ansökan ange
om han vid bifall till övergången önskar kvarstå som medlem i den loge från
vilken han söker transport.
Broder som tillhört någon av de danska, isländska eller norska frimurarordnarna skall i samband med transport till Svenska Frimurare Orden förplikta sig att
lyda Ordens lagar och föreskrifter.
Utträde och återvändarbrev
27 §
Broder kan medges utträde ur Orden enligt föreskrifter i detta kapitel.
28 §
Om frågan om utträde aktualiseras antingen genom att broder resterar med föregående års medlemsavgift till loge eller av annan orsak skall direktkontakt
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utan dröjsmål etableras med vederbörande. Sådan kontakt tas för broder tillhörande arbetsloge eller stewardsloge av ordförande mästaren och för broder
tillhörande provinsialloge av provinsialmästaren eller annan broder som han
därtill har förordnat.
Den broder för vilken frågan om utträde aktualiserats bör uppmanas till fortsatt
medlemskap. I samband med sådan kontakt kan vederbörandes faddrar engageras liksom närmast berörd Caritasgrupp.
29 §
Broder som resterar med föregående års medlemsavgift och för vilken utträde
återstår som enda alternativ trots åtgärder enligt 28 § kan ansöka om utträde på
fastställt formulär enligt 30 §. Sådan broder som trots påminnelse inte ansöker
om utträde eller med vilken kontakt inte alls kan etableras skall anses ha begärt
sitt utträde. Han skall erinras om att han förpliktat sig att iaktta tystlåtenhet
rörande Ordens angelägenheter och uppmanas att återställa logen eller Orden
tillhöriga gradprydnader, frimurarlitteratur m.m. Frågan om utträde för sådan
broder överlämnas till provinsialmästaren för beslut.
30 §
Broder kan ansöka om utträde på fastställt formulär. Enligt detta skall brodern,
förutom att ge motivering för sitt önskade utträde, bland annat förklara sig vara
medveten om att han förpliktat sig att iaktta tystlåtenhet rörande Ordens angelägenheter samt förbinda sig att återställa gradprydnader m.m.
Ansökan om utträde av broder tillhörande arbetsloge eller stewardsloge inges
till ordförande mästaren. Ansökan av broder tillhörande provinsialloge inges
till provinsialmästaren.
31 §
Provinsialmästare respektive ordförande mästare beslutar om utträde. Sådant
beslut får inte fattas om det är känt att brodern efter pågående eller förestående
rättsligt förfarande kan komma att bli föremål för framställning om uteslutning
med stöd av detta kapitels 35–38 §§.
Provinsialmästare respektive ordförande mästare beslutar om utträde. Beslut
beträffande broder som resterar med årsavgiften bör fattas senast vid utgången
av mars månad under närmast efterföljande år.
Sedan utträde beviljats, underrättar provinsialmästaren respektive ordförande
mästaren den utträdde medlemmen samt den brödraförening han tillhört. Ordförande mästare underrättar även provinsialmästaren.
Den loge som den utträdde medlemmen tillhört skall meddela anvisningar för
hur logen tillhöriga gradprydnader m.m. skall återställas och informera om
möjligheten att få återvändarbrev enligt 33 §.
32 §
Efter utgången av varje kalenderår insänder provinsialmästaren till Ordens sigillbevarare och kansler en analys av orsakerna till de utträden som skett inom
fördelningens område.
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33 §
Till var och en som utträtt ur Orden enligt föreskrifterna i 27–31 §§ och som
återställt gradprydnader m.m. överlämnas ett återvändarbrev, som ger honom
rättighet att återinträda i Orden och sin tidigare loge i tidigare innehavd grad.
Återvändarbrevet upprättas enligt fastställt formulär.
Återvändarbrevet med skriftlig påteckning av den broder som söker återinträde
skall överlämnas till ordförande mästaren (för kapitelbroder till provinsialmästaren) för den loge som brodern senast tillhörde. Ordförande mästaren vidarebefordrar med eget yttrande återvändarbrevet till provinsialmästaren som
beslutar i ärendet.
Om återinträde önskas i annan loge än den brodern tillhört vid sitt utträde, får
— sedan återinträde beviljats — transport sökas enligt föreskrifterna i 21–25 §§ i
detta kapitel.
Den som utträtt ur Orden före år 2005 och som inte erhållit fribrev (återvändarbrev) kan efter skriftlig ansökan hos vederbörande provinsialmästare beviljas
återinträde.
Broder som beviljats återinträde skall erlägga avgift enligt särskilda bestämmelser.
34 §
Föreskrifterna i 27–33 §§ gäller i tillämpliga delar även för Stor Capitlet i Finland.
Uteslutning
35 §
Om det kommer till en broders kännedom att en broder deltagit i sammankomst som strider mot Ordens lagar och med stöd av dem utfärdade föreskrifter eller att en broder genom sin verksamhet motarbetat Ordens syften eller att
en broder brutit mot sin tystnadsplikt på sådant sätt att Orden allvarligt skadats
eller på annat sätt skadar Orden, skall anmälan göras till Stormästaren.
Stormästaren kan besluta om uteslutning ur Orden av sådan broder.
36 §
Om det kommer till ordförande mästares eller provinsialmästares kännedom
att broder genom lagakraftägande dom antingen dömts till ansvar, eller godkänt strafföreläggande, för ett brott på vilket fängelse i mer än sex månader kan
följa, eller dömts till fängelse i minst tre månader skall ordförande mästaren
(provinsialmästaren) till logedirektoriet insända bestyrkt avskrift av domen
med lagakraftbevis respektive kopia av godkänt strafföreläggande. Han skall
efter samråd med logerådet (fördelningsrådet) bifoga eget yttrande.
Med fängelse avses inte villkorligt fängelse enligt finsk lag.
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Då ärende om uteslutning enligt denna paragraf inkommer till logedirektoriet
skall Ordens sigillbevarare och kansler omedelbart underrättas härom.
37 §
Om brodern antingen har dömts till fängelse i minst ett år eller har blivit dömd
till ansvar för brott för vilket fängelse i ett år eller mera är stadgat som lägsta
straff skall logedirektoriet hos Stormästaren göra framställning om uteslutning.
I övriga fall skall direktoriet avge yttrande till Stormästaren i uteslutningsfrågan.
Med fängelse avses inte villkorligt fängelse enligt finsk lag.
Då ärende om uteslutning enligt denna paragraf inkommer till logedirektoriet
skall Ordens sigillbevarare och kansler omedelbart underrättas därom.
38 §
I ärende som enligt 37 § överlämnats till Stormästaren fattar Stormästaren beslut.
Beslut om uteslutning skall av Ordens kansli delges vederbörande provinsialmästare, den uteslutne och logedirektoriet.
Vederbörande loge skall anmoda den uteslutne att till logen återställa gradprydnader och Orden tillhörig frimurarlitteratur samt erinra honom om att han
förpliktat sig att iaktta tystlåtenhet rörande Ordens angelägenheter.
39 §
Broder som uteslutits ur Orden kan efter skriftlig ansökan till Stormästaren om
synnerliga skäl föreligger medges rätt att åter inträda i Orden.
Om det slutliga beslutet i ärendet skall vederbörande provinsialmästare, sökanden och logedirektoriet underrättas.
40 §
Föreskrifterna i 35–39 §§ gäller i tillämpliga delar även för Stor Capitlet i Finland.
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Tillsättning och entledigande av ämbetsmän i loger och brödraföreningar

Allmänna bestämmelser
1§
Tillsättning av ämbetsmän i loger och brödraföreningar skall baseras på en
långsiktig planering, som provinsialmästare (ordförande mästare, ordförande)
skall förankra i ämbetsmannakåren.
2§
Ämbetsman får kvarstå i sitt ämbete längst till utgången av det år då han fyller
75 år.
3§
Ämbetsman, som visar bristande förmåga att handha sitt ämbete och som av
denna eller annan anledning inte kan utöva det tillfredsställande, kan entledigas. Ämbetsmannen skall beredas tillfälle att yttra sig före ifrågasatt entledigande.
Beslut om entledigande meddelas av den som äger förordna eller stadfästa ämbetsmannen, i förekommande fall efter samråd enligt vad som gäller vid tillsättning.
4§
Stadgandena i detta kapitel om provinsialmästare, deputerad provinsialmästare
och provinsialloge gäller i tillämpliga delar även för kapitelmästaren, deputerad kapitelmästare och Stor Capitlet i Finland.
Provinsialloger
5§
Provinsialmästare förordnas av Stormästaren för en tid av högst sex år. Om
synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år.
6§
I god tid innan förordnande går ut för provinsialmästare, skall denne inhämta
Stormästarens medgivande att frågan om tillsättning av provinsialmästare får
tas upp till behandling inom fördelningen.
Samtliga ordförande mästare och ordförande inom den aktuella fördelningen
samt deputerad provinsialmästare och provinsiallogens övriga ämbetsmän
skall därefter beredas tillfälle att inom en månad på fastställt formulär till Stor-
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mästaren inkomma med undertecknat och motiverat förslag till provinsialmästare.
7§
Deputerad provinsialmästare förordnas av Stormästaren för en tid av högst sex
år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre
år.
I god tid innan förordnande går ut för deputerad provinsialmästare, eller om
ämbetet blivit vakant av annan anledning, skall provinsialmästaren meddela
samtliga ordförande mästare och ordförande inom fördelningen att deputerad
provinsialmästare skall utses.
Samtliga ordförande mästare och ordförande inom den aktuella fördelningen
samt deputerad provinsialmästare och provinsiallogens övriga ämbetsmän
skall därefter beredas tillfälle att inom en månad på fastställt formulär till
provinsialmästaren inkomma med ett undertecknat och motiverat förslag till
deputerad provinsialmästare.
Provinsialmästaren genomför samråd med kapitlets ämbetsmän, fördelningens
ordförande mästare och ordförande och överlämnar därefter ett förslag till beslut till Stormästaren.
Överskattmästare och räntmästare i provinsialloge väljs vid sammankomst i
VIII graden. Frågan om namnförslag behandlas vid samrådsmöte med ämbetsmannakåren, varvid provinsialmästaren söker nå enighet om ett namn på var
och en av posterna. Protokoll skall föras vid mötet.
Provinsialmästare stadfäster dessa val och förordnar övriga ämbetsmän efter
samråd med ämbetsmannakåren.
Stewardsloger
8§
Ordförande mästare i stewardsloge förordnas av Stormästaren för en tid av
högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare
högst tre år.
I god tid innan förordnande går ut för ordförande mästare i stewardsloge, eller
om ämbetet blivit vakant av annan anledning, skall provinsialmästaren meddela samtliga ordförande mästare och ordförande inom fördelningen att ordförande mästare för stewardsloge skall utses.
Samtliga ordförande mästare och ordförande inom den aktuella fördelningen
samt deputerad provinsialmästare och stewardslogens ämbetsmän skall därefter beredas tillfälle att inom en månad på fastställt formulär till provinsialmästaren inkomma med ett undertecknat och motiverat förslag till ordförande
mästare för stewardsloge.
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Provinsialmästaren genomför samråd med stewardslogens ämbetsmän,
fördelningens ordförande mästare och ordförande och överlämnar därefter ett
förslag till beslut till Stormästaren.
Skattmästare i stewardsloge väljs vid sammankomst i VII graden. Frågan om
namnförslag behandlas vid samrådsmöte med ämbetsmannakåren, varvid ordförande mästaren söker nå enighet om ett namn. Protokoll skall föras vid mötet.
Ordförande mästaren stadfäster detta val och förordnar övriga ämbetsmän efter
samråd med ämbetsmannakåren.
Övriga loger och brödraföreningar
9§
I god tid innan förordnande går ut för ordförande mästare i arbetsloge, skall genom anslag i loger och brödraföreningar på orten meddelas att ämbetet kommer att bli vakant. På samma sätt skall meddelas om ämbetet blivit vakant genom att innehavaren avlidit eller kommer att bli vakant därför att innehavaren
avgår av annan anledning. Kungörelse om vakans kan även ske på annat lämpligt sätt.
10 §
Varje berättigad broder bereds tillfälle att inom två månader på fastställt formulär till provinsialmästaren inkomma med undertecknat och motiverat förslag på lämplig kandidat.
Berättigade att föreslå ordförande mästare är logens bröder, nuvarande och förutvarande ämbetsmän i logen samt bröder av högre grader som tidigare tillhört
den.
11 §
När nomineringstiden utgått förvissar sig provinsialmästaren om att föreslagna
bröder står till förfogande och låter därefter kungöra dessas namn.
12 §
De ämbetsmän som inte har laga förfall och inte själva är på förslag sammanträder därefter med provinsialmästaren som sammankallande och ordförande.
Denne söker nå enighet om ett namn. Kan enighet inte nås beslutar provinsialmästaren vilken broder som skall föreslås. Protokoll upprättas inte.
13 §
Provinsialmästaren insänder förslaget till Stormästaren.
14 §
Ordförande mästare förordnas av Stormästaren för en tid av högst sex år.
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15 §
Bestämmelserna i 9–13 §§ skall tillämpas även om fråga väcks om förlängning
av ordförande mästares förordnandetid. Sådan fråga skall väckas av provinsialmästaren (kapitelmästaren) och avse förlängning inom den tidsram som anges i
14 §. Om förlängningen avser högst två år får Stormästaren besluta om denna
utan tillämpning av 9–13 §§.
16 §
Beträffande tillsättning av ordförande mästare i forskningslogen äger bestämmelserna om ordförande mästare i arbetsloge motsvarande tillämpning.
Berättigade att föreslå ordförande mästare är forskningslogens ledamöter. Bestämmelserna i 11–13 §§ om provinsialmästare skall för forskningslogen avse
Stormästarens prokurator.
17 §
Beträffande tillsättning av ordförande i brödraförening äger bestämmelserna
om ordförande mästare i arbetsloge motsvarande tillämpning.
Berättigade att föreslå ordförande är brödraföreningens medlemmar.
18 §
Deputerad mästare, bevakande bröder och skattmästare väljs vid allmän sammankomst. Frågan om namnförslag behandlas vid samrådsmöte med ämbetsmannakåren, varvid ordförande mästaren söker nå enighet om ett namn på var
och en av de poster som är aktuella. Protokoll skall föras vid mötet.
Ordförande mästaren stadfäster dessa val, och han förordnar övriga ämbetsmän efter samråd med ämbetsmannakåren.
19 §
Vice ordförande, bevakande bröder och skattmästare i brödraförening väljs vid
allmän sammankomst. Frågan om namnförslag behandlas vid samrådsmöte
med ämbetsmannakåren, varvid ordföranden söker nå enighet om ett namn på
var och en av de poster som är aktuella. Protokoll skall föras vid mötet.
Ordföranden stadfäster dessa val, och han förordnar övriga ämbetsmän efter
samråd med ämbetsmannakåren.
Tid för innehav av ämbete
20 §
Ämbetsmän i provinsialloge utom deputerad provinsialmästare får förordnas
av provinsialmästaren för perioder om högst tre år. Ämbetsman får omförordnas, dock inte för en sammanlagd tjänstgöringstid i samma ämbete av mer än
sex år.
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Överskattmästare och räntmästare väljs för ett år i sänder. Räntmästare kan omväljas högst fem gånger. Förste överskattmästare kan omväljas obegränsat antal
gånger.
Talman, överceremonimästare, översekreterare, arkivarie, kastellan, heraldiker
och museiföreståndare kan omförordnas obegränsat antal gånger. Om fler än en
broder finns i sådant ämbete, gäller dessa undantag endast den förste. Samtliga
musikföreståndare kan dock omförordnas obegränsat antal gånger.
Ämbetsmän i stewardsloge får förordnas av ordförande mästaren för perioder
om högst tre år. Ämbetsman får omförordnas, dock inte för en sammanlagd
tjänstgöringstid i samma ämbete av mer än sex år.
Skattmästare väljs för ett år i sänder och kan därefter omväljas högst fem gånger. Förste skattmästare kan omväljas obegränsat antal gånger.
Talman, ceremonimästare, sekreterare, arkivarie, kastellan, heraldiker och museiföreståndare kan omförordnas obegränsat antal gånger. Om fler än en broder
finns i sådant ämbete, gäller dessa undantag endast den förste. Samtliga musikföreståndare kan dock omförordnas obegränsat antal gånger.
21 §
I övriga loger väljs deputerad mästare, förste bevakande broder och andre bevakande broder för en period om ett år. Innehavet kan därefter av ordförande
mästaren förlängas utan nyval högst fem gånger, dock endast i den befattning
till vilken brodern valts, dvs. den som valts till t.ex. andre deputerad mästare
kan endast omförordnas som andre deputerad mästare. Längsta förordnandetid
för en broder på samma ämbete är sex år.
Skattmästare väljs för ett år i sänder och kan därefter omväljas högst fem gånger. Förste skattmästare kan omväljas obegränsat antal gånger.
Övriga ämbetsmän i loge förordnas av ordförande mästaren för ett år i sänder.
Förordnandena kan förlängas tre gånger. Om synnerliga skäl föreligger, kan
provinsialmästaren medge förordnande för ytterligare två perioder om vardera
ett år. Förste talman, förste ceremonimästare, förste sekreterare och förste arkivarie kan omförordnas obegränsat antal gånger. Samtliga musikföreståndare
kan omförordnas obegränsat antal gånger.
Om ämbetsman avgår tidigare än två månader före högtidsdag, kan ny ämbetsman väljas eller förordnas för återstående del av arbetsåret. Sådan tid skall vid
beräkning enligt 22 § räknas som helt arbetsår.
Bestämmelserna i denna paragraf om provinsialmästare skall för forskningslogen avse Stormästarens prokurator.
22 §
Vid beräkning av den tid ämbetsman innehaft ett ämbete skall beaktas den
sammanlagda tiden för innehav av samma slags ämbete. Därvid räknas förste
bevakande broder och andre bevakande broder som skilda ämbeten. Motsvarande gäller förste och andre stewardsbroder i stewardsloge och S:t Andreasloge
samt förste och andre överbevakande broder, förste och andre ceremonimästare
samt förste och andre broder understeward i provinsialloge. Vid beräkning av
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ämbetstid för samtliga övriga ämbeten skall förste, andre, tredje och extra i
samma ämbete räknas som ett ämbete.
23 §
Beträffande ämbetsmän i brödraförening äger bestämmelserna i 21–22 §§ motsvarande tillämpning.
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Visitation
1§
Alla provinsialloger, stewardsloger, forskningslogen, arbetsloger och brödraföreningar är underkastade visitation.
Visitation av loge eller brödraförening skall ske minst vart femte år och i största
möjliga utsträckning med jämna mellanrum.
Stormästaren kan besluta att även Stora landslogen och andra centrala instanser
inom Orden skall granskas av visitator.
2§
Stormästaren förordnar Ordens uppsyningsmästare att som Visitator a latere
förrätta visitation.
Stormästaren kan förordna vikarie för Ordens uppsyningsmästare och storinkvisitorn som biträdande visitatorer. Även annan Riddare och kommendör
med Röda korset kan av Stormästaren förordnas att förrätta visitation. Den som
förrättar visitation benämns Visitator a latere.
Visitation i provinsialloge samt granskning av Stora landslogen eller annan central instans inom Orden skall förrättas av Ordens uppsyningsmästare.
Ordens uppsyningsmästare har direkt under Stormästaren ansvaret för all visitationsverksamhet.
3§
Ordens uppsyningsmästare skall årligen upprätta förslag till kommande kalenderårs visitationsverksamhet med angivande av vilka enheter som föreslås bli
visiterade. Förslaget underställs Stormästaren för godkännande.
Ordens uppsyningsmästare bör sträva efter en geografisk samordning av visitationerna genom att flera enheter på samma ort visiteras samtidigt.
Visitation av loge med underlydande frimurarklubb skall även omfatta klubbens verksamhet.
Visitation av brödraförening som arbetar som deputationsloge skall även omfatta verksamheten som deputationsloge.
4§
Visitator skall vid visitationen åtföljas av en visitationssekreterare.
Efter förslag av Ordens uppsyningsmästare förordnas av Stormästaren en eller
flera visitationssekreterare för en tid av högst sex år. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske med ytterligare högst tre år. Visitationssekreterare
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skall inneha lägst X graden. Visitationssekreterare som innehar X graden har
värdighet av överofficiant inom Orden.
5§
Visitationssekreterare får kvarstå i sitt ämbete längst till utgången av det år då
han fyller 75 år.
6§
Visitationssekreterare som visar bristande förmåga att handha sitt ämbete och
som av denna eller annan anledning inte kan utöva det tillfredsställande, kan
entledigas. Befattningshavaren skall beredas tillfälle att yttra sig före ifrågasatt
entledigande.
Beslut om entledigande meddelas av Stormästaren.
7§
Visitator skall i god tid underrätta loge eller brödraförening om förestående
visitation och i samråd med ordförande mästare (motsvarande) fastställa tidpunkt för visitationen. Han skall även i förekommande fall underrätta vederbörande provinsialmästare (kapitelmästaren) och annan loge eller brödraförening
på orten samt, för brödraförening som arbetar som deputationsloge, överordnad S:t Johannesloge.
8§
Vid visitationen skall visitator sträva efter en övergripande syn på den visiterade enhetens samtliga förhållanden. Visitator skall kontrollera att gällande lagar
och övriga föreskrifter iakttas och skall vara rådgivare i frågor som rör den visiterade logens eller brödraföreningens frimureriska verksamhet.
Visitator skall under visitationen övervara sammankomst i den loge eller brödraförening som visiteras. Om mer än en enhet på en ort visiteras samtidigt eller
om i övrigt särskilda omständigheter föreligger, kan visitator efter samråd med
de visiterade enheternas ordförande mästare (motsvarande) besluta att slopa
sammankomst.
9§
Sedan visitationen avslutats utfärdar visitator inom en månad biavsked över
vad han iakttagit vid visitationen.
Om visitator vid sin granskning skulle finna att något ger anledning till erinran,
bör han inhämta muntlig förklaring av ordförande mästaren (motsvarande).
Därefter skall visitator antingen låta bero vid verkställd eller utlovad rättelse
enligt meddelad anvisning eller påtala det skedda genom anmärkning i biavskedet, eventuellt med föreskrift om den tid inom vilken rättelse skall vara vidtagen.
Biavsked efter visitation i arbetsloge, stewardsloge, forskningslogen eller brödraförening upprättas i tre likalydande exemplar. Det ena exemplaret överlämnas till den visiterade enheten. Det andra exemplaret överlämnas till provinsial– 94 –
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mästare (kapitelmästaren). Det tredje exemplaret överlämnas till Stormästaren.
Beträffande biavsked avseende forskningslogen skall med provinsialmästare
avses ordförande mästaren för Stora landslogen.
Biavsked efter visitation i provinsialloge upprättas i två exemplar som överlämnas till den visiterade enheten och till Stormästaren.
Biavsked skall läsas upp vid allmän sammankomst i den visiterade enheten.
Kopia av biavsked överlämnas i förekommande fall och i tillämpliga delar till
annan berörd enhet på orten samt vad gäller brödraförening som arbetar som
deputationsloge även till överordnad S:t Johannesloge.
10 §
Med anledning av biavskedet meddelar Stormästaren, efter att ha inhämtat erforderliga yttranden, genom skrivelse till den visiterade enheten och vad gäller
arbetsloger och brödraföreningar till provinsialmästaren (kapitelmästaren) det
beslut som han finner för Ordens bästa riktigt. Kopia av beslutet överlämnas till
dem som fått del av biavskedet.
Beslutet skall läsas upp vid allmän sammankomst i den visiterade enheten.
11 §
Det åligger Ordens uppsyningsmästare att årligen till Stormästaren avge en redogörelse för de verkställda visitationerna. Redogörelsen skall innehålla en
sammanställning av iakttagelser av allmänt intresse. Redogörelsen tillställs
även samtliga provinsialmästare och kapitelmästaren samt Ordens sigillbevarare och kansler.
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NITTONDE KAPITLET
Förhållandet till utländska storloger

Utländska storloger
1§
Med utländsk storloge avses i detta kapitel sådan fristående frimurarorganisation under vilken lyder ett antal loger som arbetar i de tre grundläggande graderna. Vidare avses sådana självständiga frimurarorganisationer, benämnda
storkapitel, högsta råd eller storpriorat, vars underlydande enheter arbetar i
högre grader.
När det i det följande talas om underlydande loge avses både loge som arbetar i
de tre grundläggande graderna och sådan enhet under storkapitel, högsta råd
eller storpriorat som arbetar i högre grader. När det talas om de danska, isländska och norska frimurarordnarna avses de enheter som arbetar efter det svenska systemet. Med utländsk storloge och underlydande loge avses även erkända storloger och loger i Finland.
2§
Stormästaren kan ingå avtal med utländsk storloge om ömsesidigt erkännande.
Sådant avtal innehåller överenskommelse om regler för besöksrätt och kan även
innefatta utbyte av representanter.
3§
För att utländsk storloge skall kunna erkännas fordras dels att den är lagligt
grundad, antingen genom konstitutionspatent utfärdat av en erkänd storloge
eller av erkända, lagligen arbetande loger i landet i fråga, dels att storlogen och
dess underlydande loger följer internationellt accepterade kriterier för erkännande.
Sådana kriterier skall bland annat vara
att den som upptas i loge skall tro på ett högsta väsen och avlägga förbindelse
på sin Heliga Skrift, som skall ligga uppslagen under logesammankomster,
att endast män kan upptas som medlemmar samt
att inte storlogen eller någon av dess underlydande loger deltar i politiska aktiviteter eller tillåter att politiska eller religiösa tvistefrågor behandlas vid logesammankomster.
Besök
4§
Broder som tillhör Svenska Frimurare Orden äger rätt att besöka utländsk loge i
de tre grundläggande graderna under förutsättning
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att vederbörande storloge är erkänd enligt 2 §,
att brodern innehar lägst III graden samt
att han medför frimurarpass och sina lagenliga prydnader. Han skall också
medföra bevis att han fullgjort sina skyldigheter mot Orden (letter of good standing).
Föreskriften om lägsta grad och pass gäller inte vid besök i loge lydande under
de danska, isländska eller norska frimurarordnarna.
5§
För besök i utländsk, erkänd loge i såväl de tre grundläggande graderna som i
högre grader är närmare anvisningar meddelade. Broder är skyldig att ta del av
dessa anvisningar före besök i utländsk loge.
6§
Broder får inte utan tillstånd av Ordens sigillbevarare och kansler delta i andra
möten än logesammankomster i utländska frimurarorganisationer.
Sådant tillstånd krävs dock inte för deltagande i möten inom de danska, isländska och norska frimurarordnarna eller inom erkänd loge som har lagliga sammankomster i Sverige eller i Finland. Detsamma gäller deltagande i sammankomst i sådan forskningsloge som avses i detta kapitels 15 §.
7§
Frimurarpass utfärdas till broder av lägst III graden på fastställt formulär, där
innehavarens fotografi skall anbringas. Passet utfärdas för bröder av III–VI graderna av ordförande mästare och för bröder av VII–X graderna av provinsialmästare (kapitelmästaren). Genom utfärdandet intygar ordförande mästaren respektive provinsialmästaren (kapitelmästaren) att innehavaren fullgjort sina
skyldigheter mot logen. Storsekreteraren skall på passet intyga att logen är lagligen konstituerad och satt i arbete. Passet förses med sigill eller stämpel. Innehavaren skall teckna sitt namn på passet.
Pass är giltigt fem år.
För pass erläggs fastställd avgift, som tillfaller den loge som utfärdat passet.
Pass för Riddare och kommendörer med Röda korset utfärdas av storsekreteraren.
8§
Närmare anvisningar för bärande av prydnader m.m. vid besök i utländska loger meddelas i särskild ordning.
9§
Frimurare av mästargraden från utländsk, erkänd loge har rätt att besöka sammankomst i I–III graderna i loge eller brödraförening inom Svenska Frimurare
Orden. Han skall vid besök uppvisa frimurarpass eller liknande legitimation
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från den loge han tillhör samt bevis att han uppfyllt sina medlemsskyldigheter
mot sin orden (letter of good standing). Broder från de danska, isländska och
norska frimurarordnarna kan dock inneha medbroders- eller lärlingegraden
och behöver inte uppvisa pass.
Ordförande mästare i arbetsloge och ordförande i brödraförening skall — med
stöd av särskilt meddelade anvisningar — pröva om besökande från utländsk
loge äger tillstånd att delta i sammankomst inom logen eller brödraföreningen.
10 §
Besök vid sammankomst i IV-V och VI graderna av frimurare från utländsk,
erkänd loge skall anmälas till provinsialmästaren (kapitelmästaren).
Adoption
11 §
Broder som flyttat från Svenska Frimurare Ordens verksamhetsområde och
önskar adopteras i utländsk, erkänd loge, lydande under annan än de danska,
isländska eller norska frimurarordnarna kan söka medgivande därtill.
Brodern skall i ansökan ställd till Stormästaren ange, om han vid bifall till ansökan önskar kvarstå som medlem i Orden. Ansökan skall inges till ordförande
mästaren (motsvarande) i den loge som brodern tillhör och innehålla uppgift
om medlemskap i brödraförening. Ordförande mästaren (motsvarande) skall
med eget yttrande vidarebefordra ansökan till Ordens kansli. Av yttrandet skall
framgå om brodern fullgjort sina skyldigheter mot logen.
Ordens kansli vidarebefordrar ansökan med eget yttrande till vederbörande utländska storloge. Om sökanden därefter adopteras i den utländska logen, skall
han inge bevis därom till Ordens kansli.
Om sökanden inte begärt att få kvarstå som medlem i Orden, är han genom
adoptionsbeslutet löst från sitt medlemskap. Ordens kansli underrättar därom
den adopterade samt de loger och brödraföreningar som han tillhör.
12 §
Inom Svenska Frimurare Ordens verksamhetsområde bosatt frimurare tillhörande utländsk, erkänd loge annan än de danska, isländska eller norska frimurarordnarna, kan genom adoption upptas i Svenska Frimurare Orden.
Sökanden skall i ansökan till Stormästaren enligt fastställt formulär bland annat
ange den loge i vilken han önskar inträda. Han skall vidare avge försäkran att
han bekänner sig till kristen tro och att han förpliktar sig att lyda Ordens lagar
och föreskrifter. Han skall även ange om han önskar kvarstå som medlem i den
utländska logen. Till ansökan skall fogas handlingar som anger den loge sökanden tillhör och den grad han där innehar. Vidare skall framgå att han fullgjort
sina skyldigheter mot den frimurarorganisation han tillhör och att denna ger
sitt tillstånd till adoptionen samt besked om han vid bifall till adoptionen äger
behålla sitt medlemskap i den utländska logen.
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Inom Ordens kansli upprättas förslag till vilken loge sökanden skall hänvisas.
Ansökan hänskjuts därefter till vederbörande loge och behandlas där på samma
sätt som ansökan om transport enligt föreskrifterna i 16 kap. 21–26 §§, dock att
Stormästaren meddelar slutligt beslut om adoption och att ballotering inte skall
ske.
13 §
Sedan ansökan om adoption blivit slutligt avgjord, skall beslutet delges sökanden och den loge han skall tillhöra.
Stormästaren meddelar erforderliga föreskrifter om sökandens antagning i logen. Dessa bestämmelser finns tillgängliga på Ordens kansli.
Logen meddelar Ordens kansli om antagningen, varefter kansliet underrättar
den utländska storlogen.
14 §
Föreskrifter för övergång mellan å ena sidan loge som tillhör Svenska Frimurare Orden och å andra sidan loge som tillhör de danska, isländska eller norska
frimurarordnarna återfinns i 16 kap.
15 §
Broder får ingå som medlem i utländsk, erkänd forskningsloge. I övrigt äger
broder inte rätt att utan tillstånd av Ordens sigillbevarare och kansler ingå som
medlem i utländsk loge annat än genom adoption enligt 11 §.
Broder som utan särskilt tillstånd enligt bestämmelserna i detta kapitel innehar
medlemskap i annan utländsk frimurarloge kan inte förena det med sitt medlemskap i Svenska Frimurare Orden och skall, om han inte avsäger sig sitt utländska medlemskap, omedelbart begära utträde ur Orden. Bröder som brutit
mot bestämmelserna kan uteslutas ur Orden.
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TJUGONDE KAPITLET
Ordens utmärkelser

Hedersledamot av Svenska Frimurare Orden
1§
Stormästaren kan utnämna utländsk stormästare som tillhör av Orden erkänd
storloge eller motsvarande till hedersledamot av Orden (HL).
Till hedersledamot utdelas diplom och hedersmedlemstecken.
Föreskrifter meddelas i särskild ordning om hederstecknets utformning samt
om dess utdelande och återlämnande.
Svenska Frimurare Ordens Hederstecken
2§
Stormästaren kan tilldela broder inom Orden Svenska Frimurare Ordens Hederstecken (OHT) för synnerligen förtjänstfullt arbete till gagn för Orden.
3§
Antalet Orden tillhörande innehavare av hederstecknet får inte överstiga 48.
Om synnerliga skäl föreligger, kan Stormästaren utöka antalet.
4§
Föreskrifter meddelas i särskild ordning om hederstecknets utformning samt
om dess utdelande och återlämnande.
Prins Bertils Frimuraremedalj
5§
Stormästaren — eller på hans uppdrag Stormästarens prokurator, provinsialmästare eller kapitelmästaren — kan tilldela broder inom Orden Prins Bertils
Frimuraremedalj (PBF) för förtjänstfullt arbete eller annan värdefull insats till
gagn för Orden. Medaljen kan även tilldelas frimurare som tillhör av Orden erkänd storloge eller motsvarande.
6§
Föreskrifter meddelas i särskild ordning om medaljens utformning samt om
dess utdelande och återlämnande.
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Logers och brödraföreningars förtjänsttecken
7§
Förtjänsttecken får inrättas av loger och brödraföreningar endast med vederbörligt tillstånd av Stormästaren. Föreskrifter meddelas i särskild ordning om
utformning, bärande m.m.

– 102 –

SAKREGISTER
TILL
SVENSKA FRIMURARE ORDENS
ALLMÄNNA LAGAR
(med ”xx:yy” i registret avses xx kap. yy §)
Administration (administrativ etc.)
– arbetsloge, brödraförening
10:15; 11:16
– kan hänskjutas till frimurarsamfällighet
9:15; 10:15; 11:16
– Ordens
3:1
– Ordens kansli
7:53
– Ordens kommitté för administrativ utveckling
7:56
– provinsialloge
9:15
– Stora landslogen
8:13
– överenskommelse mellan loge och deputationsloge
10:32
Administrator, Ordens
– ingår i mästarrådet
4:6
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ordförande i barmhärtighetsdirektoriet
5:8
Adoption
– bestämmelser
19:11–15
– i loge tillhörande de danska, isländska eller norska ordnarna
16:21–26; 19:14
– i Svenska Frimurare Orden
19:12–13
– i utländsk loge
19:11
Akademisammankomst
– en av forskningslogens sammankomstformer
13:24
Allmänna lagar, Ordens
– beslut som strider mot
15:19
– de två första kapitlen, uppläsning av
2:21
– dispens från
4:2
– kan informera utomstående om innehållet
2:11
– logedirektoriet bereder frågor om
7:34
– överlämnas till loge vid invigning
14:9
– överlämnas till brödraförening
14:14
Amanuens
– arbetsloge
10:14
– direktorium
7:8, 29
– har underofficiantvärdighet i vissa fall
7:8, 59; 9:7
– Ordens kansli
7:59
– provinsialloge, stewardsloge
9:7, 37
– är inte ämbetsman
9:7, 37; 10:14
Andliga ståndet
– definition
15:31
– högst tre av R&K
8:3
– Ordens högste prelat, vikarie för Ordens högste prelat
5:1
– stortalmannen
8:4, 10
– talman i arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:2–3; 11:3–4; 13:6–7
– talman i provinsialloge, stewardsloge
9:4–5, 34–35
– utredning vid inträdesansökan
15:31
Andreasloge, S:t
– allmänt
3:5–6; 10
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– medlemskap
16:20
– ämbetsmän utöver vad som finns i annan arbetsloge
10:2
– se vidare Arbetsloge
Anmälan om inträde; se Inträde i Orden
Ansvarig utgivare; se Ordens tidskrift
Ansvarsfrihet
– för Ordens räntmästare m. fl.
7:27
– för styrelsen i forskningslogen
13:23
– i arbetsloge, brödraförening, samfällighet
10:22; 11:23; 9:21; 10:20, 25
– i provinsialloge
9:23
– i Stora landslogen
8:16
Ansökan; se resp. huvudord
Antagning
– av inträdessökande vars fadder avlidit
16:5
– får inte ske i brödraförening, forskningslogen
11:1; 13:3
– utländsk frimurare; se Adoption
– övriga bestämmelser
16:13–15, 19–20
Antagningsavgift; se Avgift(er)
Arbetande ledamot
– i forskningslogen
13:5
Arbetet i loger och brödraföreningar
– allmänna bestämmelser
15
Arbetsinstruktion
– den centrala organisationen
7:17, 25, 65
Arbetsloge
– alltid separat redovisning, ansvarsfrihet mellan loge och samfällighet
10:20
– ansökan att bilda; se Konstituerande …
– bestämmelser
10
– definition
3:5
– hinder att inneha vissa ämbeten eller uppdrag
10:5
– hinder för R&K att vara ämbetsman
8:8
– kan ha gemensamt arkiv och bibliotek med annan arbetsenhet
10:13
– logeråd
10:15–19
– samfällighet
10:25
– sammankomstlokaler
10:1
– skrivelse till Stormästaren eller annan instans inom Ordens ledning
9:9
– ämbeten
10:2
– se även Andreasloge, Johannesloge, Loge
Arbetsutskott
– direktorium
7:7
– forskningslogen
13:20
– se även Beredningsutskott
Arkiv och bibliotek
– arbetsloge, brödraförening
10:1, 3, 13–14, 21; 11:2, 4, 14–15, 22
– forskningslogen
13:4, 16, 22
– gemensamt för flera arbetsenheter
10:13
– Ordens
7:45–47
– Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum
7:41, 43–49
– provinsialloge, stewardsloge
9:1, 14, 22, 33, 35
Arkivarie
– arbetsloge, brödraförening
10:2–3, 13; 11:3–4, 14; 17:21
– forskningslogen
13:6–7, 16; 17:21
– gemensamt arkiv och bibliotek
10:13
– provinsialloge, stewardsloge
9:4, 14, 34–35; 17:20
– vid Ordens arkiv och bibliotek
7:46–47
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– Överarkivarie och överbibliotekarie
7:45–47
Attestinstruktion
– krav på
3:1; 9:2, 34; 10:2; 11:3; 13:6
Avdelning; se Ordens kansli
Avdelningschef
– vid Ordens kansli
7:56–58, 62
Avgift(er)
– definition
16:16–18
– forskningslogen
13:5
– frimurarklubb
12:6
– frimurarpass
19:7
– krav för medlemskap i brödraförening, frimurarklubb
11:1; 12:6
– åligger en frimurare att erlägga
2:12
– återinträde i Orden
16:33
Avyttra (egendom, aktiebolag)
– begränsad rätt
4:1; 8:14; 9:16; 10:16; 11:17; 13:17
Ballotering
– bestämmelser
15:17
– före antagning genom deputationsloge
10:30
– inträdessökande
16:12–13, 23
– vid förhinder
10:10
Banerförare, Ordens
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– vice ordförande i logedirektoriet
5:8
Barmhärtighet
– en följd av kärleken till nästan
1:3
– en kristen plikt för en frimurare
2:15
– uppgift för Caritasgrupp
15:22
Barmhärtighetsdirektoriet
– bestämmelser
7:19–20, 28
– en enhet inom den centrala organisationen
3:4; 7:1
– ordförande
5:8
– vice ordförande
6:2; 8:10
Barmhärtighetsinrättning
– får inte grundas av loge
15:8
Befordran
– bestämmelser
16:19–20
– till högre grad får inte ske i brödraförening, forskningslogen
11:1; 13:3
– uppskjuten eller utebliven
2:7
– se även Avgift(er), Ballotering, Fadder, Rösträtt
Behövande
– barmhärtighet mot
2:15
– insamling till
7:28; 9:14; 10:13; 11:14; 13:16; 15:7
Benefika
– medel, stiftelser
7:19, 21, 28
Beredningsutskott
– direktorium
7:7
– fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:19; 10:19; 11:20
– se även Arbetsutskott
Berättelse; se Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning
Besök
– från utländsk loge
19:2, 9–10
– i annan än egen loge
15:16
– i utländsk loge
19:2, 4–8
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– närvaroregistrering
12:8; 15:16
Bevakande broder
– arbetsloge
10:2–3, 5, 10; 17:18, 21–22
– brödraförening
11:3, 6, 11; 17:19, 21–23
– forskningslogen
13:6, 13; 17:18, 21–23
– provinsialloge, stewardsloge
9:4, 34–35; 17:20–22
– Stora landslogen
8:4
Biavsked
– bestämmelser
18:9–10
Bibliotek
– logeassistent kan ansvara för öppethållande
10:14; 11:15
– se i övrigt Arkiv och bibliotek
Bild och ljud
– upptagning, bevarande, överföring – förbud mot
15:4
Bildande av enhet; se resp. huvudord
– allmänt
14
Biskop
– tillhör det andliga ståndet
15:31
Biträdande kanslichef
– vid Ordens kansli
7:57–58, 62
Biträdande visitator; se Visitator a latere
Borgensåtagande
– begränsad rätt
4:1; 8:14; 9:16; 10:16; 11:17; 13:17
Brödraförening
– ansökan att bilda; se Konstituerande …
– bestämmelser
11
– deputationsloge
10:26–33
– föreningsråd
11:16
– hinder att inneha vissa ämbeten eller uppdrag
11:6
– hinder för R&K att vara ämbetsman
8:8
– kan ha gemensamt arkiv och bibliotek med annan arbetsenhet
10:13
– samfällighet
10:25
– sammankomstlokaler
11:2
– skrivelse till Stormästaren eller annan instans inom Ordens ledning
9:9
– uppgift
11:1
– ämbeten
11:3
Budget
– direktorium
7:15
– Stora landslogen
8:10
– loger och brödraföreningar
15:25
– Ordens allmänna kassa
7:21
– Ordens kansli
7:54
– Ordens stamhus
7:21, 23
– provinsialloge
15:25–26
Caritas (Caritasgrupp, Caritasverksamhet etc.)
– barmhärtighetsdirektoriets roll
7:19
– skall finnas i varje loge
15:22
Carl Friedrich Eckleff; se Forskningslogen
Centrala enheter, central organisation; se Den centrala organisationen
Ceremonimästare
– arbetsloge
10:2, 13; 17:21–22
– brödraförening
11:3, 14; 17:21–22
– forskningslogen
13:6, 16; 17:21–22
– provinsialloge, stewardsloge
9:4, 14, 34–35; 17:20, 22
– Stora landslogen
7:38; 8:4, 10
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Cirkulär
– från Ordens sigillbevarare och kansler
7:61
Datasystem
– frågor avseende för Orden gemensamma IT-system
7:56
– Ordens centrala datasystem
7:53
Dekorationer; se Klädsel
Delegation
– från ordförande mästare betr. sökande
16:8
– från Stormästaren till Ordens sigillbevarare och kansler
6:5, 7; 7:61, 63
Deltagande
– för utländsk broder
19:9
– i andra möten än logesammankomster i utländsk loge
19:6
– i sammankomst som strider mot Ordens lagar
16:35
– plikt för en frimurare
2:7
– skall registrera sig som närvarande
12:8; 15:16
– utan erlagda avgifter ej rätt till deltagande
2:12
– vid Stora landslogens sammankomster
8:7
Den centrala organisationen
– definition
3:4
– bestämmelser
7
Deputationsloge
– brödraförenings arbete som
10:26–33; 11:1, 3, 11; 18:3, 7, 9
Deputerad kapitelmästare
– ersättare för kapitelmästaren i Högsta rådet
6:2
– i Stor Capitlet i Finland
9:28–29
– tillsättning och entledigande
17
– vice ordförande i kapitelrådet
9:29–30
– se även Deputerad provinsialmästare
Deputerad mästare
– arbetsloge
10:2–3, 5, 12; 16:8; 17:18, 21
– forskningslogen
13:6–7, 15, 17–18; 17:18, 21
– förhindrad att tjänstgöra
10:10; 13:13
– stewardsloge
9:34–36; 17:18, 20
– Stora landslogen
8:2
– vice ordförande i logeråd
10:17
Deputerad provinsialmästare
– ersättare för provinsialmästare i Högsta rådet
6:2
– i provinsialloge
9:2, 5, 13
– tillsättning och entledigande
17
– vice ordförande i fördelningsrådet
9:17
– se även Deputerad kapitelmästare
Diakon
– tillhör det andliga ståndet
15:31
Diarium
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:13; 11:14; 13:16
– direktorium
7:14
– provinsialloge
9:14
Digital information
– uppgift för inom informationsdirektoriet
7:31, 33
Direktorium
– gemensamma bestämmelser för direktorierna
7:3–18
– ordförande i direktorierna m.m.
5:8
– verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
7:15, 64
– vice ordförande, ersättare i Högsta rådet
6:2
– vice ordförande i vissa direktorier
5:8; 8:10
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– ärende kan remitteras till
7:61
– se även resp. direktorium
Dispens
– från bestämmelser i OAL endast av Stormästaren
4:2
Dom
– grund för uteslutning
16:36–37
– hinder för inträde i Orden
16:2
Drätseldirektoriet
– bestämmelser
7:21–30, 64
– en enhet inom den centrala organisationen
3:4; 7:1
– får kopia av kapitulationsakt
14:7
– ordförande
5:8
– vice ordförande
6:2; 8:10
– yttrande över ansökan att inrätta loge
14:5
Dömd; se Dom
Eckleff; se Forskningslogen
Ekonomi
– arbetsloge, brödraförening, deputationsloge
10:15, 32; 11:16; 15:27
– loger och brödraföreningar i Finland
9:31
– Ordens stamhus
7:21
– provinsialloge
9:15; 15:28
– vid förhinder
10:10; 11:11; 13:13
Ekonomiloge (ekonomisammankomst)
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:22; 11:23; 13:23–24
– provinsialloge
9:23
Ekonomiska garantier
– begränsad rätt att utfärda
4:1; 8:14; 9:16; 10:16; 11:17
Entledigande; se resp. befattningshavare eller ämbetsman
Ersättare
– för revisor
7:27; 9:21; 10:20; 11:21; 13:21
– för ledamot av Högsta rådet
6:2
Erkänd
– utländsk frimurarorganisation
13:1; 19; 20:1, 5
Extra ämbetsman
– arbetsloge
10:2
– forskningslogen
13:6, 18
Fadder, faddrar
– bestämmelser
16:4–5, 8–9, 11, 13
Fast egendom
– begränsad rätt att avyttra
4:1; 8:14; 9:16; 10:16; 11:17; 13:17
Fastighetschef
– för Ordens stamhus
7:25
Fastighetsförvaltning
– arbetsloge, brödraförening
10:15; 11:16
– provinsialloge
9:15
Finland
– avvikande bestämmelser
1:1; 9:27–31; 10:23; 11:24; 16:2, 36–37
– erkänd loge
19:1, 6, 10
– samma bestämmelser som för provinsialloge etc.
15:36; 16:34, 40
– utgör sjätte fördelningen inom Orden
3:5
– se även Stor Capitlet …, Kapitelmästaren, Frikyrkoråd
Firma, tecknande av för
– Orden, loge, brödraförening, frimurarklubb
3:1; 4:6; 9:2; 10:2; 11:3; 12:1; 13:6
Forskning, forskningsverksamhet
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– huvudmannaskap
13:2
– se även Forskningslogen
Forskningslogen
– arbetsutskott
13:20
– bestämmelser
13
– hinder att inneha vissa ämbeten eller uppdrag
13:8
– inget hinder för R&K att vara ämbetsman
13:7
– sammankomstlokaler
13:4
– styrelse
13:17–20
– utländsk
19:15
– ämbeten
13:6
Frikyrkosamråd, Sveriges, Finlands svenska frikyrkoråd
– pastor i samfund tillhörande
15:31
Frimuraremedalj, Prins Bertils; se Prins Bertils Frimuraremedalj
Frimurarfana, frimurarflagga
– bestämmelser
15:35
Frimurarklubb
– bestämmelser
9:9; 10:5; 12; 14:15, 17, 19
Frimurarlitteratur
– förvaring, förbud mot mångfaldigande, kopiering m.m.
2:10
– återställande
16:29–31, 33, 38
Frimurarordnar (utländska)
– bestämmelser
19
– erkända
13:1; 20:1, 5
– frågor rörande handläggs vid Ordens kansli
7:53
– särbestämmelser för danska, isländska, norska
19:4, 6, 9
– transport till/från danska, isländska, norska
16:26
Frimurarpass
– bestämmelser
19:4, 7, 9
Frimurarsamfällighet
– separat redovisning, fråga om ansvarsfrihet i loge, förening
9:21; 10:20; 11:21
– bestämmelser
10:25
– brödraförening
11:24
– fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:15; 10:15; 11:16
– provinsialloge
9:15, 24
– (över)skattmästare
9:14; 10:13; 11:14; 13:8
Fädernesland
– plikten mot
2:2, 4–5
Fängelse; se Dom
Förbindelse
– Ordens högste ämbetsman
5:5
– ordförande mästare, ordförande
10:7; 11:8; 13:10
– provinsialmästare
9:8
– stridande mot Orden
2:11
– sökande före antagning
16:14
Fördelning
– medlemsregister
9:14
– Orden har åtta fördelningar
3:5
– provinsialmästarens resultatansvar
9:9
– representant för
7:7, 9, 56
– samordning av sammankomster
9:11
– samråd
9:25–26
– verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
7:64; 15:24–28
Fördelningsråd
– benämns kapitelråd inom Stor Capitlet i Finland
9:30
– bestämmelser
9:15–19
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– översekreteraren för protokoll
9:14
Fördelningskansli
– bestämmelser
9:20
Föredra, föredragande etc.
– direktorium
7:6–7, 10, 22, 36–37; 8:10
– Högsta rådet
6:2, 8
– Stormästaren
6:4; 7:61
– årsredovisning och revisionsberättelse
8:16; 9:23; 10:20, 22; 11:21, 23; 13:21, 23
Föredrag
– brödraförening
11:1
– upplåtelse av Johannessal
15:13
Föreningsassistent; se Logeassistent
Föreningsråd
– bestämmelser
11:14, 16–20
Förfall
– faddrar
16:13
– kanslichefen
7:62
– Ordens högste ämbetsman
5:2
– Stormästaren, Stormästarens prokurator
4:5
Förhinder, förhindrad
– Högsta rådet
6:2
– i arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:10, 12; 11:11, 13; 13:13, 15
– officiant i provinsialloge
9:12
– ordförande i direktorium
7:13
– provinsialmästare
9:13
– Stormästaren
4:5; 8:2
Förlängning; se Tid (för innehav av ämbete etc.)
Förordna, förordnande etc.; se resp. huvudord
Förpassning, förpassningsbrev
– hinder för anmälan av
10:10
– till kapitelloge och S:t Andreasloge
16:20
Försäkringsutskott
– drätseldirektoriet
7:30
Förteckning (över vapensköldar)
– förs av heraldiker i provinsialloge, stewardsloge
9:14, 37
Förtjänsttecken
– bärande
15:10, 15; 20:7
– inrättande i loge eller brödraförening
20:7
Förvalta, förvaltning
– arbetsloge, brödraförening,
10:13, 20–21; 11:14, 21–22
– drätseldirektoriet
7:21, 27–28
– forskningslogen
13:16, 21–22
– provinsialloge
9:14, 21–24
– Stora landslogen
8:16
Förvärva (fast egendom, aktiebolag)
– begränsad rätt m.m.
9:16; 10:16; 11:17; 13:17
Gemensamt (arkiv och bibliotek)
– för flera loger eller loge(r) och brödraförening
10:13
Godkänd (lokal och sammankomst)
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:1; 11:2; 13:4
– deputationsloge
10:28
– provinsialloge, stewardsloge
9:1, 33
– tillfällig sammankomst i annan än ordinarie lokal
10:1; 11:2
Godkännande från Stormästaren
– arbetande ledamot i forskningslogen
13:5
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– kapitulationsakt
– visitationsplan
Gradprydnader
– anskaffning, inköp
– bärande
– innehav
– utländsk loge
– utseende m.m.
– återställande
Granska, granskning; se resp. huvudord
Grundläggare; se Konstituerande …
Handlingar som rör Ordens ritualer etc.
– förvaring av, förbud mot mångfaldigande, kopiering m.m.
Hedersledamot
– av Svenska Frimurare Orden
Hederstecken; se Ordens hederstecken
Heraldiker, heraldiska frågor etc.
– logedirektoriet och storintroduktören
– provinsialloge, stewardsloge
Historiograf
– provinsialloge, stewardsloge
Historiska ritualer
– användning av
Huvudloge
– provinsialloge (Stor Capitlet i Finland) inom resp. fördelning
– Stora landslogen inom Orden
Huvudman
– för Ordens stamhus
Huvudmannaskap
– forskningsverksamhet
Högsta rådet
– beslut
– bestämmelser
– direktorium föreslår nya ärenden till dess dagordning
– föreslår ledamöter av magistralrådet
– ledamöter
– Stormästarens rådgivande församling
Högsta väsen; se Tro
Högsta ämbetsmän; se Ordens högsta ämbetsmän
Högtidsdag
– anges i konstitutionspatent
– brödraförening
– forskningslogen
– insamling
– loger
– Ordens
– uppläsning ur Ordens allmänna lagar
– ämbetsman utnämns och installeras
Informationsansvar
– arbetsloge, brödraförening
– fördelning
Informationsdirektoriet
– bestämmelser
– en enhet inom den centrala organisationen
– ordförande
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18:3
7:37; 8:10
15:10, 15
2:9
19:4, 8
7:34
2:9; 16:29–31, 38

2:10
20:1

7:34, 36
9:6, 14, 37; 17:20
9:6, 37
10:1; 11:2
3:5
3:5
7:21
13:2
7:61
3:3; 6:2–8
7:15
8:15
6:2
3:3

14:8, 13
15:20
13:24
15:9
15:3
8:7
2:21
10:6; 11:7; 13:9
10:15; 11:16
9:15
7:31–33
3:4; 7:1
5:8
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– vice ordförande
6:2
Inkommande skrivelser
– diarieförs, registreras
7:14, 53; 9:14; 10:13; 11:14; 13:16
Inköp
– gradprydnader och ritualenliga föremål etc.
8:10
Innehav(are) av ämbete
– antal
9:4, 34; 10:2; 11:3
– tid
17:20–23
Inredning; se Lokaler
Inrikesavdelning
– vid Ordens kansli
7:56
Inrättande (av loge etc.); se Konstituerande …
Insamla, insamling
– till behövande
7:28; 9:14; 10:13; 11:14; 13:16; 15:7, 22
– till logens bästa
15:9
Insignier
– anskaffning, inköp
7:21, 37; 8:10
– bärande
15:10, 15
– granskning
7:34
Installera, installation
– ordförande mästare, ordförande
10:7; 11:8; 13:10
– provinsialmästare
9:8
– Stormästaren
4:6–8; 8:7
Instruktion, instruktionsloge
– brödraförening
11:1
– loger
15:2
Instruktionsmästare, Ordens
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ordförande i utbildningsdirektoriet
5:8
Intendentur
– uppgift för fördelnings-, loge- och föreningsråd
9:15; 10:15; 11:16
Introduktionsbroder
– arbetsloge
10:2
– brödraförening som verkar som deputationsloge
11:3
Inträde i Orden
– bestämmelser
16:1–15
– genom deputationsloge
10:30
– vid förhinder för ämbetsman
10:10
Inventarier
– Ordens stamhus
7:24
– provinsialloge
9:14
Invigning, invigningsdag; se Konstituerande …
IT-avdelning
– vid Ordens kansli
7:56
IT-kommitté
– knuten till IT-avdelningen vid Ordens kansli
7:56
IT-system; se IT-kommitté
Johannesdalern
– avgiften till Ordens allmänna kassa
16:16
Johannesloge, S:t
– allmänt
3:5–6
– bandfärger
14:6
– brödraförenings arbete som deputationsloge under
10:26–33
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– frimurarklubb lyder under
12:3
– medlemskap
16:1–15
– trohetslöfte till Stormästaren
4:7
– se vidare Arbetsloge
Johannessal
– användning och visning
15:13
Justering; se Protokoll
Kalla, kallelse etc.
– arbetsloge
10:13
– provinsialloge
9:14
– senast 18 månader efter inträdesanmälan
16:13
Kansler
– provinsialloge
9:4
– se i övrigt Ordens sigillbevarare och kansler
Kanslichef
– vid Ordens kansli
7:54–57, 59, 62, 64–65
Kapitelloge
– allmänt
3:5–6
– antagning eller befordran genom annan kapitelloge
16:19
– bestämmelser
9
– Danmark, Island, Norge, faddrar
16:4
– instruktion, instruktionsloge
15:2
– medlemskap
16:20
– se i övrigt Loge, Provinsialloge, Stewardsloge, Stor Capitlet …
Kapitelmästare
– bestämmelser samma som för provinsialmästare
9:29; 15:36; 17:4
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– leder Stor Capitlet i Finland
9:28
– se i övrigt Provinsialmästare
Kapitelråd; se Fördelningsråd
Kapitulationsakt; se Konstituerande …
Kastellan
– provinsialloge, stewardsloge
9:4, 14, 34; 17:20
– se i övrigt Överkastellanen, Underkastellan
Klädsel
– bestämmelser
15:15
Kommittéer under direktorier och Ordens kansli
– ledamot, sekreterare m fl förordnas av Stormästaren, Ordens
sigillbevarare och kansler eller direktoriets ordförande
7:10
– uppgifter
7:56
Kommitté för administrativ utveckling
– Ordens kansli
7:56
Konstituerande av loger och brödraföreningar, konstitutionspatent
– bestämmelser
14
– kan förklaras förverkat
15:18
– krav för att loge skall vara laglig
15:1
– krav för erkännande av utländsk loge
19:3
– logedirektoriet biträder
7:34
Konto(n)
– tecknande av
3:1; 9:2, 34; 10:2; 11:3; 12:1; 13:6
Konungsliga Konsten, Den
– förklaring
1:3
Korresponderande ledamot
– i forskningslogen
13:5
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Kors; se Tempelkors
Kristen
– grund, Orden vilar på
1:2
– plikt att utöva barmhärtighet
2:15
– tro förutsättning för medlemskap och adoption
1:2; 16:1; 19:12
Kungahuset
– Stormästare tillhörande omfattas inte av åldersregel
4:6
Kvarstå (i ämbete); se Tid (för innehav av ämbete etc.), Ålder
Lagakraftbevis, lagakraftägande dom; se Dom
Lagar
– Ordens
1:4; 2:6; 9:10; 10:8–9; 11:9–10; 13:11–12; 16:26, 35; 18:8; 19:12
– Ordens allmänna
2:11, 21; 4:1–2; 7:34–35; 9:9; 14:9; 15:19, 31
– Ordens enskilda
7:34–35; 14:9; 16:20
– rikets
2:11
Laglig, lagligt
– grundad loge
19:3
– sammankomst
15:1
– överhet
1:1; 2:5
Lag- och ritualkommitté; se Logedirektoriet
Landslogen; se Stora landslogen
Ledamot; se resp. organ
Ledarskapsutveckling; se Utbildningsdirektoriet
Lekman, lekmän
– vissa av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
Lilla ordensvapnet; se Ordensvapnet
Ljud
– användning av förstärkare, förbud mot upptagning m.m.
15:4
Loge
– allmän term (= provinsialloge, stewardsloge, forskningslogen, arbetsloge)
– underlydande (= stewardsloge, arbetsloge)
– utländska förhållanden
19
Logeassistent
– utses av ordförande mästare eller ordförande
10:14; 11:15
Logedirektoriet
– adjungerad, föredragande
8:10
– bestämmelser
7:34–38
– direktivrätt i vissa fall
7:16
– en enhet inom den centrala organisationen
3:4; 7:1
– gradkrav för ledamot resp. sekreterare
7:3, 5
– granskning av vapenförslag
9:14
– lag- och ritualkommitté
7:35
– ordförande
5:8
– upprättar förslag till kapitulationsakt i samarbete med Ordens kansli
14:6
– vice ordförande
5:8
– yttranden i vissa fall
14:5
– se även Dom, Förtjänsttecken, Återinträde
Logeråd
– bestämmelser
10:13, 15–19, 27
– bestämmelser gäller även stewardsloge
9:38
Lokaler
– granskning
7:34; 18:8
– sammankomst i annan än för ändamålet godkänd
10:1; 11:2
– se i övrigt Godkänd …
Lyda, lydnad
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– Ordens lagar
16:26; 19:12
Magistralråd
– bestämmelser
8:13–15
– ledamöter
8:15
Marskalk
– provinsialloge, stewardsloge
9:4, 34–35
Massmediakontakter
– fördelning
9:25
– informationsdirektoriet
7:31
Matrikel
– amanuens införs
9:7, 37; 10:14
– logeassistent (föreningsassistent) införs i lokal matrikel
10:14; 11:15
– Ordens
7:53; 14:8, 13
Medaljvårdare
– ordföranden i utbildningsdirektoriet föreslår
7:49
Medelsförvaltning
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:13, 20; 11:14, 21; 13:16, 21
– drätseldirektoriet
7:21, 27–28
– provinsialloge
9:14, 21–24
– Stora landslogen
8:16
– se även Förvalta …, Årsredovisning
Medlem
– arbetsloge, forskningslogen
10:13; 13:16
– brödraförening
11:1, 14; 16:16
– frimurarklubb
12:6
– i Orden är samtidigt medlem i en loge
16:16
– kapitelloge, S:t Andreasloge
16:20
– provinsialloge (ämbetsmän)
9:14
– rösträtt; se Rösträtt
– syfte, plikter etc.
1:1–2, 4; 2:11, 17
– utländska förhållanden
19
– vid transport från danska, isländska eller norska frimurarordnarna
16:26
– se även Medlemsavgift, Medlemskap, Röstberättigad, Utträde
Medlemsavgift
– bestämmelser
16:16–18
– återinträde
16:33
Medlemskap
– bestämmelser
16
– förutsätter kristen tro
1:2
– vid adoption; se Adoption
Medlemsregister; se Register
Medlemsutveckling
– barmhärtighetsdirektoriet
7:19
– fördelning
9:25
Medlemsvård
– analyser
7:19
– uppgift för Caritasgrupp
15:22
Minnestal
– hålls av historiograf
9:6, 37
Moderloge
– deputationsloge verkar under
10:26, 30–32
Museifond; se Stiftelse
Museiföreståndare
– arbetsloge, brödraförening
10:4; 11:5
– Ordens museum
7:24, 48–49
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– provinsialloge, stewardsloge
9:6, 34; 17:20
Museum
– arbetsloge, brödraförening
10:4; 11:5
– Ordens
7:43, 48
– provinsialloge
9:6
Musikföreståndare
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:4; 11:5; 13:6, 18; 17:21
– provinsialloge, stewardsloge
9:6, 34; 17:20
Mål
– fördelningens
15:24–30
– Ordens
3:1; 7:40
Måltid, måltidsverksamhet
– allmänt
15:10
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:13–14; 11:14–15; 13:16
– provinsialloge
9:14
– Stora landslogen
8:10
Måltidsloge
– får anordnas
15:2
Mästargrad
– lägsta grad för ämbete, ledamotskap etc.
10:3, 10, 17, 20
– utländska förhållanden
19
Mästarrådet
– vid Stormästarens frånfälle m.m.
4:6
Nominera, nominering
– ledamöter i fördelningsråd
9:17
– ordförande mästare eller ordförande
17:9–17
Normalstadgar
– frimurarsamfällighet
10:25
– loger, brödraföreningar
14:8, 13
Nämnd
– allmänt
7:7, 9–11
– under utbildningsdirektoriet
7:41–42
– se vidare Ordens nämnd …
Närvarouppgifter
– frimurarklubb
12:8
Nästan
– kärleken till
1:3
– plikten mot
2:2, 14–17
Obehörig
– sökande
16:7
– äger inte närvara vid sammankomst
15:4
Officiant
– Orden
7:3, 5, 8, 22, 42, 47, 49, 57, 59; 13:7; 18:4
– provinsialloge, stewardsloge
9:3–7, 12, 34–35, 37
– Stora landslogen
8:4–6, 9
OM/O-möte
– provinsialmästare sammankallar
9:25
Omförordnande
– av ämbetsman
17:20–23
Omröstning
– allmänt
15:17
– styrelse i forskningslogen
13:19
Omval
– av vald ämbetsman
17:21
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Ordens administrator; se Administrator, Ordens
Ordens allmänna kassa
– avgift till
16:16
– drätseldirektoriet
7:21
Ordens allmänna lagar; se Allmänna lagar, Ordens
Ordens arkiv och bibliotek; se Arkiv och bibliotek
Ordens banerförare; se Banerförare, Ordens
Ordens Hederstecken
– bestämmelser
20:2–4
Ordens högsta styrelse
– presidiet och Högsta rådet
6
Ordens högsta ämbetsmän
– allmänt
5
– ledamöter av magistralrådet
8:15
– ordförande i vissa direktorier
5:8
– Stormästaren kan överlåta sina befogenheter till
4:3
Ordens högste prelat
– beslutanderätt i visst fall
15:31
– ingår bland Ordens högsta ämbetsmän
5:1, 7
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ledamot i magistralrådet
8:15
Ordens högtidsdag; se Högtidsdag
Ordens instruktionsmästare; se Instruktionsmästare, Ordens
Ordens kansli
– bestämmelser
7:53–65
– en enhet inom den centrala organisationen
3:4; 7:1
– samordnar Ordens övergripande IT-system
7:53
– samordnar Ordens säkerhetsfrågor
7:53
– avdelningar och kommittéer
7:56
– handlägger adoptionsärenden
19:11–13
– utfärdar konstitutionspatent
14:8, 13
Ordens kanslichef; se Kanslichef
Ordens matrikel; se Matrikel
Ordens museum; se Museum
Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum; se Arkiv och bibliotek
Ordens nämnd för utbildningsfrågor
– bestämmelser
7:41, 50–52
Ordens planeringsmästare; se Planeringsmästare, Ordens
Ordens räntmästare; se Räntmästare, Ordens
Ordens sigillbevarare och kansler
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– fattar beslut på delegation från Stormästaren etc.
6:5, 7; 7:61, 63
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ledamot i magistralrådet
8:15
– ledamot av presidiet
6:1
– lämnar tillstånd för vissa besök etc. i utlandet
19:6, 15
– samordnar verksamheten inom den centrala organisationen 7:2, 15, 17, 21, 54, 64–
65
– tecknar Ordens firma, i visst fall med Stormästarens prokurator
3:1; 4:6
– underrättelser med anledning av skifte av Stormästare
4:6–7
Ordens stamhus
– drätseldirektoriet huvudman m.m.
7:21, 23, 25
– Stora landslogen sammanträder i
8:1
– överkastellanen
7:24
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Ordens stormarskalk; se Stormarskalk, Ordens
Ordens Stormästare; se Stormästaren
Ordens tidskrift
– bestämmelser
7:31–32
Ordens uppsyningsmästare; se Uppsyningsmästare, Ordens
Ordens utmärkelser
– bestämmelser
20
Ordens överarkitekt; se Överarkitekt, Ordens
Ordensvapnet
– användning, beskrivning (stora och lilla ordensvapnet)
15:32, 34
Ordförande; se resp. huvudord
Ordförande mästare
– allmänna bestämmelser
15
– alltid separat redovisning, ansvarsfrihet mellan loge och samfällighet
10:20
– ansvar för frimurarklubb
12
– arbetsloge
10
– behandling av anmälan om inträde
16:1–15
– forskningslogen
13
– stewardsloge
9:34–37
– Stora landslogen
8:2, 14
Pantbrev, pantsätta (egendom)
– begränsad rätt
4:1; 8:14; 9:16; 10:16; 11:17; 13:17
Pass; se Frimurarpass
Pastor
– räknas till det andliga ståndet
15:31
Patent; se Konstituerande …
Personalplan
– skall löpande hållas aktuell
15:29–30
Placeringsordning
– reglerar ordningen mellan Ordens högsta ämbetsmän
5:6
Placeringsutskott
– drätseldirektoriet
7:30
Planeringsdirektoriet
– bestämmelser
7:39, 64
– en enhet inom den centrala organisationen
3:4; 7:1
– ordförande
5:8
– vice ordförande
6:2; 7:3
Planeringsmästare, Ordens
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ordförande i planeringsdirektoriet
5:8
Plikter
– en frimurares
2
Politik
– förbud mot behandling av politiska tvistefrågor m.m.
15:6
– Orden tar inte ställning
2:11
– utländska loger
19:3
PR-frågor
– informationsdirektoriet
7:31
Prelat; se Ordens högste prelat
Presidiet
– bestämmelser
6:1
– högsta representativa organ vid sidan av Stormästaren
3
Prins Bertils Frimuraremedalj
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– bestämmelser
20:5–6
Prokurator; se Stormästarens prokurator
Protokoll
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:13; 11:14; 13:16
– deputationsloge
10:31
– direktorium
7:14
– fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:14; 10:13; 11:14
– Högsta rådet
6:8
– invigning
14:9, 14
– justering
15:12
– magistralrådet
8:15
– provinsialloge
9:14
– val
17:7–8, 18–19
Provinsialloge
– ansökan att bilda; se Konstituerande …
– bestämmelser
9:1–26
– fördelningsråd
9:15–19
– huvudloge inom fördelning
3:5
– högtidsdag
15:3
– kan ha gemensamt arkiv och bibliotek med annan arbetsenhet
10:13
– samfällighet
10:25
– ämbeten
9:2–6
– se vidare Stor Capitlet …
Provinsialmästare
– allmänna bestämmelser för provinsialloge
9:1–26
– alltid separat redovisning, ansvarsfrihet mellan loge och samfällighet
9:21
– avyttrande, förvärv fast egendom, aktiebolag, begränsad rätt
9:16
– anmälan om besök av utländsk broder i vissa fall
19:10
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– fastställer stadgar för samfällighet
10:25; 14:8
– kan tilldela broder Prins Bertils Frimuraremedalj
20:5
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– leder provinsialloge
9:2
– lämnar tillstånd att bilda frimurarklubb
12:2
– rätt att medge vissa undantag
10:1–3, 12, 16; 11:2, 4, 13, 17; 15:9; 17:21
– utser huvudansvarig arkivarie för gemensamt arkiv och bibliotek
10:13
– ärende kan remitteras till
7:61
– se vidare Avgift(er), Transport, Uteslutning, Utträde
– se även Tillsättning
Prydnader; se Gradprydnader
Präst
– tillhör det andliga ståndet
15:31
Pröva, prövning
– besökande från utländsk loge
19:9
– besökandes behörighet
15:16
– inträdessökande
10:30; 15:29; 16:7–11
– återinträde
16:33, 39
Påföljd; se Dom
Reception, recipient
– arbetsloge
10:13
– deputationsloge
10:26–31
– provinsialloge
9:14
Redogörelse
– för verksamheten inom Orden
7:64
– för visitationsverksamheten
18:11
Redaktionskommitté
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– inom informationsdirektoriet
7:32
Redovisning; se Ekonomi, Årsredovisning
Register
– Ordens
7:53
– över medlemmar
9:14; 10:13; 11:14; 13:16
Rekrytering
– av medelmmar m.fl. medverkan till
7:7, 15; 11:1; 15:23
Religion, religiösa frågor etc.
– en frimurerisk hörnsten etc.
1:3
– främjandet av religiösa ändamål
1:2
– tvistefrågor får inte behandlas
15:6; 19:3
Remiss, remittera
– från Ordens kansli, Ordens sigillbevarare och kansler
7:61, 64
Resultatansvarig
– provinsialmästaren för fördelningen
9:9
Revision och ansvarsfrihet
– alltid separat för loge, förening och samfällighet
9:21; 10:20; 11:20
– Stora landslogen
8:16
Revisorer, revisionsberättelse
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:20–22; 11:21–23; 13:21–23
– drätseldirektoriet
7:27
– förbud för (över)skattmästare, uppdrag i annan enhet m.m. 9:14; 10:5; 11:6; 13:8
– provinsialloge
9:21–23
– Stora landslogen
8:16
Revisorssuppleant; se Ersättare
Riddare och kommendör med Röda korset (R&K)
– hinder att vara ämbetsman
8:8
– hör till Stora landslogen
3:6; 8
– inget hinder att vara ämbetsman i forskningslogen
13:7
– kan förordnas att inviga loge
14:9
– kan förordnas som Visitator a latere
18:2
– kan vara Ordens högste ämbetsman
5:3
– krävs för att bli provinsialmästare, skall vara lekman
9:5
– pass för
19:7
Riddarsamling
– Stora landslogen
8:11
Riktade insamlingar
– Caritasgrupp kan ta initiativ till
15:22
Ritual, ritualenlig, rituellt etc.
– allmänt
1:4; 2:10; 4:1; 7:34–35, 40; 9:10; 10:8–9; 11:9–10; 13:11–12
– frimurarklubb får inte använda
12:10
– föreskrifter i särskilda fall
4:4; 8:9; 9:6, 12, 14, 26, 36–37; 10:11, 13, 24, 31;
11:12, 14, 25; 13:1, 14, 16, 24; 14:9; 15:4, 17–19; 16:12, 23
– se vidare Logedirektoriet
R&K; se Riddare och kommendör med Röda korset
Råd; se Fördelningsråd, Föreningsråd, Högsta rådet, Logeråd, Magistralråd
Rådplägning
– Högsta rådet
6:4; 7:61
Räkenskaper, räkenskapsår
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:20; 11:21; 13:21
– drätseldirektoriet
7:27–28
– provinsialloge, stewardsloge
9:21, 38
– Stora landslogen
8:16
– se även Ekonomi, Revisorer, Årsredovisning
Räntmästare
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– provinsialloge
9:4; 17:7
Räntmästare, Ordens
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ledamot i magistralrådet
8:15
– ordförande i drätseldirektoriet
5:8
Röstberättigad, rösträtt
– forskningslogen
13:5
– loge och brödraförening
15:17
Samfällighet; se Frimurarsamfällighet
Samkväm; se Måltid
Sammankomst
– allmänt
2:21; 15:1–2, 4, 7, 9–10, 12, 16, 19–20
– arbetsloge
10:1–2, 10–11, 13–14, 20
– besök av utländsk broder
19:9–10
– brödraförening
11:2, 11–12, 14–15, 21
– forskningslogen
13:4, 13–14, 16, 21, 24
– plikt för en frimurare att deltaga
2:7
– politiska spörsmål får inte dryftas
2:11; 15:6
– provinsialloge
9:1, 12, 14, 21
– samordning inom fördelning
9:11
– som strider mot Ordens lagar
16:35
– stewardsloge
9:36
– Stora landslogen
8:2, 9–10; 9:8
– tillfällig eller efter historisk ritual
10:1; 11:2
– utländsk loge
19:3, 6
– se även Ballotering, Inträde i Orden, Transport
Sammanträda, sammanträde
– direktorium
7:7, 14
– forskningslogen
13:16, 18, 20, 24
– frimurarklubb
12:5, 10
– fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:14, 17; 10:13, 17; 11:14, 18
– Högsta rådet
6:2–4, 6–8
– presidiet
6:1
– Stora landslogen
8:1
– se vidare Tillsättning
Samkväm
– med icke frimurare närvarande
12:10; 15:10
Samråd
– barmhärtighetsdirektoriet
7:19
– drätseldirektoriet
7:21
– med ordförande mästare och ordförande
9:25; 17:7
– med ämbetsmän
8:17; 9:26, 38; 10:17, 24; 11:18, 25; 16:3, 8, 10–11, 23, 36;
17:7, 18–19
– presidiet
6:1
– utbildningsdirektoriet
7:40
– se vidare Tillsättning
Sekreterare
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:2, 13; 11:3, 14; 13:6, 16
– direktorium
7:5, 10, 14
– fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:17; 10:17; 11:18
– Högsta rådet
6:8
– magistralrådet
8:15
– stewardsloge
9:34–35
– se vidare Storsekreterare, Visitationssekreterare, Översekreterare
Seniorledamot
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– i forskningslogen
13:5
Sigillbevarare; se Ordens sigillbevarare och kansler
Självskriven, självskrivna
– fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:17; 10:17; 11:18
– magistralrådet
8:15
– redaktionskommitté
7:32
– utbildningsdirektoriet
7:42; 13:7
Skattmästare
– allmänt
15:7
– arbetsloge, brödraförening
10:2, 5, 13, 20; 11:3, 6, 14, 21
– forskningslogen
13:6, 8, 16
– stewardsloge
9:34–35
– utnämns inte vid bildande av ny loge eller brödraförening
14:8, 13
– se även Omval, Val
– se vidare Överskattmästare
Skrift
– Helig, den Heliga
2:3; 19:3
Skrifter
– produktion
7:18, 50
– utlåning
10:14; 11:15
Skyldighet
– avseende avgifter
2:12; 11:1; 12:6; 13:5; 16:17, 21; 19:7, 11–12
– mot behövande
15:7
Sköldemärke; se Konstituerande …
Språk
– endast svenska språket används inom Orden
1:1
Stadfästa, stadfästelse
– ämbetsmän
17:18–19
Stadgar
– forskningslogen
13:3, 5–6, 24; 15:30
– frimurarsamfällighet
10:25
– loger, brödraföreningar
14:2, 8–9, 13
Stamhus; se Ordens stamhus
Stewardsbroder
– S:t Andreasloge
10:2; 17:22
– stewardsloge
9:34; 17:22
– jfr även Understeward
Stewardsloge
– ansökan att bilda; se Konstituerande …
– bestämmelser
9:32–38
– kan ha gemensamt arkiv och bibliotek med annan arbetsenhet
10:13
– samfällighet
10:25
– sammankomstlokaler
9:33
– skrivelse till Stormästaren eller annan instans inom Ordens ledning
9:9
– ämbeten
9:34
– är en kapitelloge
3:5
– se i övrigt Arbetsloge
Stewardsmästare
– provinsialloge, stewardsloge
9:4, 34
– se även Storstewardsmästare
Stiftelse
– barmhärtighetsdirektoriet samråder med
7:19
– drätseldirektoriet förvaltar m.m.
7:21, 28
– Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
7:19
– Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
7:19–20
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– Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond
7:21
– Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
7:21
– Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
7:40
– Stormästaren utnämner befattningshavare
4:1
Stor Capitlet i Finland
– bestämmelser
9:1–26, 27–31
– fördelningsråd benämns kapitelråd
9:15–19, 30
– huvudloge inom sjätte fördelningen
3:5
– högtidsdag
15:3
– kan ha gemensamt arkiv och bibliotek med annan arbetsenhet
10:13
– kapitelråd
9:30
– samma bestämmelser som för provinsialloge etc.
9:27; 15:36; 16:34, 40
– ämbeten
9:3, 6
– se vidare Kapitelmästare, Provinsialloge
Stora landslogen
– bestämmelser
8
– Caritasgrupp
8:12
– definition
3:5–6
– egendom förvaltas av drätseldirektoriet
7:21
– forskningslogen underställd
13:1
– Stormästare väljs av och bland medlemmarna
4:6
– trohetslöfte till Stormästaren
4:7
– visitator kan granska
18:1–2
Stora ordensvapnet; se Ordensvapnet
Storbevakande broder
– Stora landslogen
8:4
Storceremonimästare
– adjungerad till logedirektoriet och magistralrådet
7:38; 8:10, 15
– Stora landslogen
8:4, 10
Storhospitalier
– Stora landslogen
8:4, 10
– vice ordförande i barmhärtighetsdirektoriet
8:10
Storinkvisitor
– kan förordnas som biträdande visitator
18:2
– ersättare för Ordens uppsyningsmästare i Högsta rådet
6:2
– Stora landslogen
8:4, 10
Storintendent
– föredragande i logedirektoriet
7:37; 8:10
– Stora landslogen
8:4, 10
Storintroduktör
– föredragande i heraldiska frågor
7:36
– Stora landslogen
8:4, 10
– ledamot i logedirektoriet
8:10
Storkapitel, storloge; se Utländska …
Stormarskalk, Ordens
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ledamot i magistralrådet
8:15
– ordförande i logedirektoriet
5:8
Stormästaren
– bestämmelser
4
– förordnar, inrättar, inviger, utnämner, utser etc.; se resp. huvudord
– lydnad mot
2:8
– Ordens högste styresman
3:1
Stormästarens prokurator
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– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– forskningslogen
13:15; 17:16, 21
– fullgör Stormästarens åligganden vid dennes förhinder
4:5
– kan tilldela broder Prins Bertils Frimuraremedalj
20:5
– ledamot av mästarrådet
4:6
– ledamot av och ordförande i Högsta rådet
6:2
– ledamot och ordförande i magistralrådet
8:15
– ledamot av presidiet
6:1
– ordförande mästare i Stora landslogen
8:2
– tecknar i visst fall Ordens firma med Ordens sigillbevarare och kansler
4:6
Stormästarens ståthållare
– deputerad mästare i Stora landslogen
8:2
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– fullgör Stormästarens åligganden vid förhinder i visst fall
4:5
– ledamot av och vice ordförande i Högsta rådet
6:2
– ledamot och vice ordförande i magistralrådet
8:15
– ledamot av presidiet
6:1
Storofficiant
– Stora landslogen
8:4–6, 9
Storpriorat; se Utländska …
Storprovisor
– Stora landslogen
8:4, 10
– vice ordförande i drätseldirektoriet
8:10
Storsekreterare
– frimurarpass
19:7
– Ordens kanslichef
7:55
– sekreterare åt Högsta rådet
6:8
– sekreterare åt magistralrådet
8:15
– Stora landslogen
8:4
– se vidare Kanslichef
Storstewardsmästare
– Stora landslogen
8:4, 10
– vice ordförande i utbildningsdirektoriet
8:10
Stortalman
– Stora landslogen
8:4, 10
Storväktare
– Stora landslogen
8:4
Straff; se Dom
Studier, frimureriska etc.
– plikt för en frimurare
2:7
– studieplaner etc.
7:40, 50, 52
Styrelse
– forskningslogen
13:5, 17–20
– Ordens högsta
6
Ståthållare; se Stormästarens ståthållare
Svenska (frimurar)systemet
– forskningslogen
13:2
– kapitelloge i Danmark, Island eller Norge
16:4
– se vidare Adoption, Transport, Utländska …
Säkerhetsavdelning
– vid Ordens kansli
7:56
Säkerhetskommitté
– knuten till säkerhetsavdelningen vid Ordens kansli
7:56
Sökande
– inträde
15:31; 16:1–15
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– se även Adoption, Transport, Återinträde
Talman
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:2–3; 11:3–4; 13:6–7; 17:21–22
– provinsialloge, stewardsloge
9:4–5, 34–35; 17:20–22
– Stora landslogen
8:4, 10
Tempelkors
– beskrivning m.m.
15:32–35
Tid (för innehav av ämbete etc.)
– allmänt
17:20–23
– biträdande kanslichef och avdelningschef
7:57
– deputerad provinsialmästare
17:7
– föredragande i direktorium
7:6
– ledamot i direktorium
7:3
– ledamot i fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:17–18; 10:17–18; 11:18–19
– ledamot i magistralrådet
8:15
– museiföreståndare
7:49
– Ordens högste ämbetsman
5:3
– ordförande i brödraförening
17:17
– ordförande i nämnd
7:44, 51
– ordförande mästare i arbetsloge, forskningslogen
17:14–16
– ordförande mästare i stewardsloge
17:8
– provinsialmästare
17:5
– sekreterare i direktorium
7:5
– storofficiant
8:5
– visitationssekreterare
18:4
– överarkivarie och överbibliotekarie, förste, andre och tredje arkivarier
7:47
Tidskrift; se Ordens tidskrift
Tillfällig sammankomst (i för ändamålet ej godkänd lokal)
– Stormästaren lämnar godkännande
10:1; 11:2
Tillstånd
– att besöka möten i utländsk frimurarorganisation
19:6
– att få bilda frimurarklubb
12:2
– att grunda och driva barmhärtighetsinrättning
15:8
– att inrätta brödraförening; se Konstituerande …
– att inrätta loge; se Konstituerande …
– att verka som deputationsloge
10:27
– befordran genom annan loge
16:19
– för utländsk broder att besöka loge
19:9
– ingå som medlem i utländsk loge
19:15
– inrätta förtjänsttecken
20:7
Tillsättning
– allmänt
17
– samråd inom fördelning
9:25–26
Transport
– ballotering
15:17
– bestämmelser
16:21–26
– se även Adoption
Tro
– kristen
1:2; 16:1; 19:12
– krav för medlemskap eller adoption
1:2; 16:1; 19:12
– på ett högsta väsen
19:3
Trohetslöfte
– till Stormästaren
4:7, 8
Tvistefrågor
– förbud att behandla
15:6; 19:3
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Tystlåtenhet
– en frimurerisk hörnsten etc.
1:3
– rörande Ordens angelägenheter
16:29, 38
Underkastellan
– drätseldirektoriet
7:22, 26
Underofficiant
– provinsialloge, stewardsloge
9:3–4, 35, 37
– värdighet av (amanuens i provinsialloge)
9:7
Understeward
– provinsialloge
9:4; 17:20–22
Undervisa, undervisning i det frimureriska arbetet
– uppgift för brödraförening
11:1
– åliggande för ordförande i brödraförening
11:10
– åliggande för ordförande mästare i arbetsloge
10:9
– åliggande för ordförande mästare i forskningslogen
13:12
– åliggande för provinsialmästare
9:10
Upplåtelse; se Johannessal
Upplösning
– av loge, brödraförening, frimurarklubb
14:15–19
Uppsyningsmästare, Ordens
– allmänt
18
– ansvar för visitationsverksamheten
5:7
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– samarbete med logedirektoriet
7:34
Uppvaktande bröder
– Stormästarens
4:4
Utbilda, utbildning, utveckla
– administrativa rutiner, data- och säkerhetsfrågor
7:53
– central
7:40, 50
– fördelning
9:15
– loge, brödraförening
10:15; 11:16
– ordförande mästare, ordförande
7:40
– provinsialloges ämbetsmän
9:25
Utbildningsdirektoriet
– bestämmelser
7:40–52
– en enhet inom den centrala organisationen
3:4; 7:1
– gradkrav för ledamot resp. sekreterare
7:3, 5
– ledarskapsutveckling
7:40
– ordförande
5:8
– vice ordförande
6:2; 8:10
Utbildningsnämnd; se Ordens nämnd för utbildningsfrågor
Uteslutning, utesluten
– bestämmelser
16:35–40
– kan inte föreslås till inträde
16:7
Utgående skrivelser
– diarieförs, registreras
7:14, 53; 9:14; 10:13; 11:14; 13:16
– kontrasigneras av Ordens sigillbevarare och kansler
6:5
– kontrasigneras av storsekreteraren
7:54
Utlåna, utlåning
– skrifter i bibliotek
10:14; 11:15
Utländska storloger
– bestämmelser
19
– frågor handläggs inom Ordens kansli
7:53
– se även Erkänd
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Utnämna, utnämning
– befattningshavare i stiftelser
4:1
– hedersledamot av Orden
20:1
– inom provinsialloge
9:4
– ny loge eller brödraförening
14:6, 8, 13
– provinsialmästare
9:8
– till Riddare och kommendör med Röda korset (R&K)
8:3
– vid förhinder
9:13; 10:10, 12; 11:11, 13; 13:13, 15
Utomstående
– Johannessal får visas
15:13
– kan informeras om innehållet i Ordens allmänna lagar
2:11
Utrikesavdelning
– vid Ordens kansli
7:56
Utskott
– inom direktorium
7:7, 9, 11
– se även Arbetsutskott, Beredningsutskott, Försäkringsutskott,
Placeringsutskott
Utslagsröst
– annan omröstning
15:17
– forskningslogens styrelse
13:19
Utträde
– bestämmelser
16:17, 27–34
Vakans, vakant
– Stormästaren
4:6
– ämbetet som ordförande mästare eller ordförande
17:9, 16–17
Val, välja
– allmänt
15:17; 17:18–21
– revisorer och ersättare
9:21; 10:20; 11:21; 13:21
– skattmästare i stewardsloge
9:34; 17:8
– Stormästare
4:6–7
– vid förhinder
9:13; 10:10, 12; 11:11, 13; 13:13, 15
– överskattmästare och räntmästare
17:7
Valloge
– i forskningslogen
13:24
Valspråk
– forskningslogen
13:3
– loge, brödraförening
14:6, 13
– Ordens
15:32
Vanlig officiant
– provinsialloge, stewardsloge
9:3–5, 35
Vapen
– forskningslogen
13:3
– förslag för bröder
7:36; 9:14, 37
– loger och brödraföreningar
7:36
– Ordens; se Ordensvapnet
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
– allmänt
15:24–30
– brödraförening
11:25
– direktorium
7:15
– frimurarklubb
12:7
– fördelning
9:25–26
– loge
10:24; 12:7
– Ordens kansli, Ordens sigillbevarare och kansler
7:54, 64
– planeringsdirektoriets roll
7:39
– stamhuset
7:21, 23
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Vice ordförande
– brödraförening
10:31; 11:3–4, 6, 11, 13, 18; 17:19
– forskningslogens styrelse
13:18
– frimurarklubb
12:4, 5
– fördelnings-, loge- eller föreningsråd
9:17; 10:17; 11:18
– Högsta rådet
6:2
– magistralrådet
8:15
– se även resp. direktorium
Vidarebefordra
– inträdesanmälan genom deputationsloge
10:30
– skrivelse till Stormästaren
9:9
– vapenförslag
9:14, 37
– se vidare Adoption
Vikarie
– för Ordens högsta ämbetsmän
5:2
– för Ordens högste prelat
6:2
– för Ordens uppsyningsmästare
18:2
Visitation, visitationsverksamhet
– allmänt
18
– Ordens uppsyningsmästares ansvar
5:7
Visitationssekreterare
– bestämmelser
18:4–6
Visitator a latere
– benämning på den som förrättar visitation
18:2
Visning
– av Johannessal
15:13
Vård
– andlig vård
5:7
– av arkivalier etc.
7:43, 45
– av museets samlingar, medaljsamlingen
7:48–49
– av Ordens angelägenheter
3:3
– av Ordens kunskapskällor
7:40
– av Ordens stamhus
7:24
– se vidare Medlemsvård
Värdighet; se Officiant, Underofficiant, Vanlig officiant, Överofficiant
Webbkommitté
– under informationsdirektoriet
7:33
Yttra sig, yttrande
– direktorium
7:15; 14:5, 12
– före entledigande
7:11, 60; 17:3; 18:6
– ordförande i brödraförening som verkar som deputationsloge
10:30
– ordförande mästare
12:2; 16:15, 22, 36
– provinsialmästare
9:9; 10:27; 14:4; 16:24, 36
– på olämpligt sätt i loge
15:6
– över biavsked
18:10
Yttranderätt
– fördelningsråd
9:17
Ålder
– högsta för innehav av ämbete eller uppdrag
4:6; 5:4; 7:10, 58; 8:6; 17:2; 18:5
– lägsta för inträde
16:1
Åminnelsehögtid
– i Stora landslogen
8:7
– över Stormästare
4:8
Årsredovisning
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:20–23; 11:21–24; 13:21–23
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– drätseldirektoriet
7:27–28
– frimurarsamfällighet
10:20
– innebörd av årsredovisning stadgas i särskild ordning
7:21
– provinsialloge
9:21–24
– stiftelser
7:21
– Stora landslogen
7:27; 8:16
Återinträde
– efter uteslutning
16:39
– efter utträde
16:33
Återlämna, återställa
– gradprydnader och frimurarlitteratur
16:29, 31, 38
– Ordens Hederstecken, Prins Bertils Frimuraremedalj
20:4, 6
Återvändarbrev
– bestämmelser om
16:31, 33
Ämbete, ämbetsman
– arbetsloge, brödraförening, forskningslogen
10:2–13; 11:3–14; 13:6–16
– förbud att förena med vissa uppdrag
8:8; 9:21; 10:20; 11:21; 13:21
– förändringar anmäls till provinsialmästare
15:14
– ny loge eller brödraförening
14:4, 8, 13
– provinsialloge, stewardsloge
9:3–4, 6–14, 34–37
– räknas som medlem
15:17
– samråd 8:17; 9:25–26, 38; 10:17, 24; 11:18, 25; 16:3, 8, 10–11, 23, 36; 17:3, 7–8, 18–
19; 18:7–8
– Stormästarens
6:1
– tillsättning och entledigande
17
– upplöst loge
14:18
– utbildning etc.
7:40; 9:25
– se även Ordens högsta ämbetsmän
Ändamål
– Ordens
1:2; 2:8; 7:31
Ändringar
– lagar och ritualer
7:34–35
Öppethållande
– bibliotek
10:14; 11:15
Överarkitekt, Ordens
– en av Ordens högsta ämbetsmän
5:1
– ledamot av Högsta rådet
6:2
– ordförande i informationsdirektoriet
5:8
Överarkivarie och överbibliotekarie; se Arkivarie
Överbevakande broder; se Bevakande broder
Överceremonimästare
– provinsialloge
9:4, 14; 17:20
Överenskommelse
– mellan moderloge och deputationsloge
10:32
Överföra, överföring
– av ljud eller bild
15:4
– bröder till ny loge, vid upplösning av loge
14:10, 18
– se vidare Transport
Övergripande
– frågor för fördelning, samråd
9:25
– frågor för Orden, samråd
6:4
– frågor för Stora landslogen, samråd
8:17
Övergång; se Transport, Överföra …
Överkastellanen
– bestämmelser
7:22, 24–26
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Överofficiant
– Orden
7:3, 5, 22, 42, 47, 49, 57; 13:7; 18:4
– provinsialloge
9:3–5
Överordnad loge
– i förhållande till deputationsloge
18:7, 9
– i förhållande till frimurarklubb
12:5, 7
Översekreterare
– provinsialloge
9:4, 14, 17; 17:20
Överskattmästare
– i drätseldirektoriet
7:22, 28–29
– provinsialloge
9:4, 14, 21; 17:7, 20
– utnämns inte vid bildande av ny provinsialloge
14:8
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