Arbetsbeskrivningar för råden i
Mullsjö missionsförsamling
•
•
•
•
•

Barn- och familjerådet
Diakonala rådet
Fastighetsrådet
Informationsrådet
Personalråd ej klart ännu

•
•
•
•
•
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Missionsrådet
Miljörådet kommer senare
Studierådet
Verksamhetsrådet
Ekonomirådet

Barn- och familjerådet
Medlemmar:
Barn- och familjerådet ska bestå av minst 2 ledamöter varav en från styrelsen och
en från Equmenia. Styrelsen utser en ledamot. Equmenias årsmöte utser en
ledamot.
Övriga ledamöter utses av församlingens årsmöte.

Uppgift:
• Värna om barnfamiljerna och få dem att känna sig välkomna i
församlingen.
•

Utveckla föräldrarnas och barnens tro.

•

Utveckla gemenskapen mellan familjerna.

Detta sker genom att:
• Anordna aktiviteter för barn vid församlingsdagar.
•

Bjuda in nya familjer till våra cellgrupper.

•

Inspirera och stötta ledare i Söndaxkul genom att t.ex. ta fram material
och anordna uppstartskvällar vid höststarten.

•

Ta fram ett koncept för barnrutor som mötesledarna kan använda sig av.

•

Regelbundet anordna familjedagar.

Beslut om arrangemang förenat med större ekonomiska kostnader, sker i samråd
med styrelsen.
Arbetet sker i nära samråd med Verksamhetsråd och pastor, och rapporteras till
styrelse och ungdomsråd.
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Diakonala rådet
Medlemmar:
Diakonala rådet består av minst 5 ledamöter, varav styrelsen utser en och
ungdomsrådet har rätt att utse en. Övriga utses av församlingens årsmöte.

Uppgift:
• Att se till behovet av diakonala insatser i församlingen,
•

Att finnas till för människor i församlingen och dess närhet, både med
praktiska uppgifter och att dela gemenskap. Exempelvis följa med vid ett
läkarbesök eller bara hälsa på en stund.

•

Att stödja och möjliggöra själavårdsarbete i församlingen i samarbete
med pastor och stödgrupp.

•

Att ge stöd åt människor i förändrade livssituationer.

•

Att medverka i besökstjänst.

•

Att ha kontakt med dem som vistas på sjuk- och servicehus.

•

Att aktivt delta i Hela människans arbete en helg per år.

•

Att uppmärksamma församlingsmedlemmar vid vissa högtidsdagar.

Beslut om arrangemang förenat med större ekonomiska kostnader, sker i samråd
med styrelsen.
Arbetet sker i nära samråd med Verksamhetsråd och pastor, och rapporteras till
styrelse och ungdomsråd.

3

Fastighetsrådet
Medlemmar:
Fastighetsrådet består av minst 5 ledamöter, varav styrelsen utser en ledamot.
Övriga ledamöter utses av församlingens årsmöte. Av dessa utser årsmötet en
sammankallande.

Uppgift:
Fastighetsrådets uppgift är att utöva tillsyn och underhåll av byggnad, teknisk
utrustning, inventarier och yttre miljö.

Detta sker genom att:
• Vid behov vidta åtgärder inom budget eller på uppdrag av styrelsen.
•

Till styrelsen föreslå åtgärder
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Informationsrådet
Medlemmar:
Informationsrådet består av ca 3 deltagare samt pastor. Församlingens styrelse
utser en representant och årsmötet utser de övriga. Årsmötet utser en
sammankallande.

Uppgift:
Sköta församlingens informationsfrågor i första hand inom församlingen men också
utåt. Dessutom ansvarar rådet för församlingens databas (Repet)
Detta sker genom att:
•
•

•
•
•

inom församlingen:
Sammanställa programbladet. (Rådet utformar det och utser dem som
skriver).
Ansvara för att programblad, församlingsbrev och övrig information når ut
till medlemmarna. (till exempel att ansvariga för omsorgsgrupperna delar
ut i respektive grupp, och att information förmedlas till dem som bor på
annan ort)
ut i samhället:
Ansvara för affischering.
Ansvara för annonsering. (tidningar och andra)
Ansvara för hemsidans innehåll.

Ansvara för Församlingens databas (Repet):
• Uppdatera databasen.
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Missionsrådet
Medlemmar:
Missionsrådet består av 5-9 ledamöter, varav styrelsen utser en ledamot. Övriga
utses av församlingens årsmöte. Sammankallande utses av årsmötet.

Uppgift:
Mission som är församlingens centrala uppdrag innebär att föra ut hela
evangeliet till hela människan i hela världen.
Missionsrådets uppgift är att arbeta med och främja intresset för missions- och
internationella frågor i församlingen och equmenia i Mullsjö. Arbetet sker i nära
samarbete med verksamhetsråd och pastor och rapporteras till styrelse och
ungdomsråd.

Detta sker genom att:
•
•
•
•

Lyfta fram, av församlingen beslutade, missionsåtaganden nationellt och
internationellt.
Samverka med SAM, Equmeniakyrkan, Diakonia, SAM-hjälp och Second
Hand i Mullsjö.
Beakta samfundens offerdagar.
Hålla kontakt med och informera om församlingens missionärer.

Beslut om arrangemang med större kostnader sker i samråd med styrelsen.
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Miljörådet
Kommer senare
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Studierådet
Medlemmar:
Studierådet består av minst 3 ledamöter
•
•

Styrelsen utser en ledamot.
Övriga utses av församlingens årsmöte. Sammankallande utses av
årsmötet.

Studierådets uppgift är att:

•

Utifrån kristen tro erbjuda människor möten och upplevelser. som utvecklar
och ger mening.

Detta sker genom att:
• Planera och genomföra studiearbete och kulturprogram såväl i
församlingens inre arbete som i utåtriktad verksamhet i samarbete med
studieförbund, andra ideella föreningar eller samhällets organ och
institutioner.
• Arbeta i nära samråd med verksamhetsråd, pastor, styrelse och UR.
• Beslut om arrangemang med större kostnader sker i samråd med

styrelsen.
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Verksamhetsrådet
Medlemmar:

Verksamhetsrådet består av anställd/anställda samt minst fem ledamöter, varav
styrelsen utser en ledamot. Övriga ledamöter utses av församlingens årsmöte. Av
dessa utser årsmötet en sammankallande.
Uppgift:

Verksamhetsrådets uppgift är att på uppdrag från församlingsstyrelsen planera
församlingens gudstjänster, tillfråga om medverkan till dessa, samt i möjligaste
mån samordna med andra aktiviteter i församlingen och ekumeniska samlingar.
Detta sker genom att:
•
•

Planeringssammanträden hålls fyra gånger per år.

Underlag för programblad tas fram som sedan skickas till
informationsrådet för tryckning/publicering.

Beslut om arrangemang med större kostnader sker i samråd med styrelsen.

9

Ekonomirådet

Medlemmar:

Ekonomirådet består av 2 - 3 medlemmar, som utses av årsmötet. Församlingens
kassör ska vara en av medlemmarna i rådet.
Uppgifter:

Att på styrelsens uppdrag sköta församlingens ekonomi och redovisning enligt
god redovisningssed.
Detta sker genom att:
• Ta hand om församlingens inkomster och kapital på ett betryggande sätt.
• Att hålla sig underrättad om det ekonomiska arbetsgivaransvar som
gäller för ideella föreningar.
• Betala anställdas löner, skatter, arbetsgivaravgifter och andra avgifter.
• Betala fakturor och andra kostnader för församlingens verksamhet.
• Sköta fakturering åt församlingen
• Se till att beslut av ekonomisk art på årsmöte eller i styrelsen blir
genomförda.
• Noggrant bokföra församlingens räkenskaper och presentera månatlig
ekonomirapport till styrelsen samt presentera förslag till bokslut för
styrelsen efter räkenskapsårets slut.
• Presentera förslag till årsbudget till styrelsen före församlingens årsmöte.
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