Församlingsordning
Det är naturligt att församlingsordningen bearbetas och omprövas med vissa mellanrum. Den bör därför utvärderas och
eventuellt revideras minst vart femte år. Ett beslut om förändring skall förberedas genom samtal i församlingen. Beslut
om förändring av församlingsordningen sker i enlighet med förenings stadgar.
(Föreningen kommer i detta dokument benämnas församlingen.)

Identitet och teologi
Församlingen är ett lokalt uttryck för Kristi kropp, och är till sin natur en gemenskap samlad kring Jesus Kristus som Herre
och Frälsare.
Församlingen består av enskilda individer som bejakat Guds kallelse till tro, dop och lärjungaskap och därmed kommit att
tillhöra Jesus Kristus.
Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av
trossamfundet Trosrörelsen.
Att fira gudstjänst, utöva diakoni och evangelisera hör till församlingens grundläggande uppgifter.

• Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift, och ett tillfälle att möta Gud i gemenskap. Gudstjänsten firas
regelbundet och alla i församlingen är kallade att delta.

• Diakoni är församlingens sociala arbete och är ett uttryck för kärlek till vår nästa och vår lydnad till Jesus Kristus.
• Evangelisation är att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus och göra människor till lärjungar.

Tros- och lärogrund
Den kristna tron uttrycks i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen och vi ansluter oss till den trosuppfattning som
är formulerad i Lausanne-deklarationen.
Den apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

• Församlingen praktiserar dop på egen bekännelse och det sker med nedsänkning i vatten i Faderns, Sonens och

den helige Andens namn. Dopet sker i glädje över det nya livet i Kristus och innebär en förening med honom och
hans församling.

• Nattvarden är instiftad av Jesus, det nya förbundets måltid mellan Gud och människa. Firandet av Herrens måltid
sker regelbundet, till minne av Jesus, och är en delaktighet i hans kropp och blod.

• Vi tror på Andens aktiva verk i världen och att Anden utrustar de troende genom sina gåvor.

Organisation och policy
Församlingsledning
Som styrelseledamot eller rådsmedlem är man, tillsammans med föreståndaren, en del av ett andligt ledarskap i
församlingen. (Nämns i fortsättningen som församlingsledare.) Som församlingsledare har man en särskild omsorg om
församlingens medlemmar, liv och utveckling. En församlingsledare strävar efter att vara ett föredöme i tron och i sitt
engagemang i församlingen. Alla i församlingsledningen har tystnadsplikt i själavårdsfrågor.

Styrelsen
Styrelsen har det yttersta ansvaret för församlingen. Därför bör styrelsen bestå av medlemmar som är väl förtrogna med
församlingens tro, liv och verksamhet, har ett brett förtroende bland församlingens medlemmar, samt besitter den
kompetens som efterfrågas.
Sekretess och jävsregler
Beslut och protokollförd information är offentliga handlingar.
En styrelseledamot får inte föra vidare vad som diskuteras inom styrelsen. Som ledamot får man ibland information som
kan skada församlingen och enskilda medlemmar om den förs vidare. Alltså gäller att styrelsen ska vara aktsam om det
man har kännedom om.
Kassören, eller annan som har insyn i enskilda medlemmars gåvogivande, får ej delge andra den informationen.
En styrelseledamot får inte vara med och handlägga en fråga där han eller hon kan anses vara jävig. Det innebär att
ledamoten inte får vara med under förberedandet, diskussionen eller beslutandet i frågan.
Valberedning
Det är valberedningens uppgift att hitta rätt personer till styrelsen. Därför bör de som sitter i valberedningen vara aktiva i
församlingen, så att de känner till vilka personer och kompetenser som finns. I val av styrelse bör man, utöver ovan
nämnda egenskaper, eftersträva följande kompetens:
- Ekonomisk kunskap
- Grundläggande rättskunskap
- Bra på framförhållning och planering
- Missionserfarenhet

- Teologisk kunskap
- Arbetsgivarkunskaper
- Erfarenhet och kunskap om församlingsstrategi
- Goda kontakter med omvärlden

Valberedningen undersöker lämpliga styrelseledamöter genom att hämta in synpunkter och förslag från styrelsen,
församlingsrådet och övriga medlemmar.
Så långt som det är möjligt och utan att kompetens eller annat blir lidande ska styrelsen sträva efter att återspegla den
mångfald som finns i församlingen, vilket också är ett skäl till att undvika personer från samma hushåll.
Till styrelsen kan ej väljas någon under 18 år.
Vid missbruk av förtroendeställning (§9.3)
Skäl till upphävande av en ledamots mandatperiod:

- Ej fullgör sitt uppdrag som styrelseledamot.
- Handlar i strid med församlingens värderingar, policy eller stadgar.
- Vid utträde ur församlingen.
Om ledamoten ej självmant lämnar sin plats kan styrelsen kalla till ett extra årsmöte där medlemmarna får fatta beslut i
frågan.
Om en ledamot avgår, och styrelsen ej blir beslutsmässig, ska fyllnadsval äga rum.

Föreståndare
Ansvar och befogenheter
Föreståndaren är församlingens huvudledare och förstepastor, med övergripande ansvar för församlingens liv och
utveckling. Tjänsten innebär ansvar gentemot, och samarbete med, församlingens styrelse.
Arbetsuppgifter utöver pastorstjänsten
- Arbetsledare för församlingsrådet och anställda. Uppgiften innebär bl.a. att leda och fördela arbetet i organisationen,
vara drivande i de frågor som åligger församlingsrådet och ha utvecklingssamtal och uppföljning med
församlingsanställd personal.
- Huvudansvar för förkunnelse, undervisning, andlig vägledning och bön.
- Företräda församlingen gentemot samhället och andra församlingar.
- Ledamot i styrelsen.

Pastor
Pastor har, tillsammans med föreståndaren, en särskild tjänst i församlingen att:

-

Samla och bygga upp Kristi kropp.
Ansvara för gudstjänstlivet.
Förkunna Guds ord.
Förvalta sakramenten.
Utöva själavård.
Leda församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin kallelse.

Församlingsråd
Församlingsrådets syfte är ett breddat ledarskap, som kompletterar och förstärker föreståndarens uppgift att leda
församlingen.
I samråd med hela församlingsledningen väljer föreståndaren, utöver pastorer, vilka som ska ingå i församlingsrådet.
Eftersom det är ett förtroendeuppdrag behöver föreståndaren försäkra sig om att medlemmen har ett gott anseende i
församlingen och är lämplig för de uppgifter som åligger församlingsrådet. Församlingsrådets uppgift är att:
- Leda församlingens arbete i att fullfölja sitt syfte och uppdrag.
- Tillhandahålla vision och riktning för församlingen.
- Sätta upp mål och göra en handlingsplan.
- Ansvara för att församlingens olika verksamheter fungerar.
- Ansvara för medarbetare och ideella ledare/volontärer.

Medlem
Medlem kan den bli som är döpt och har en personlig tro på Jesus. Om någon från ett annat sammanhang med en
annan doppraxis söker medlemskap ser vi dennes dop som medlemsgrundande under förutsättning att dopet skett i
Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Medlemskapets innebörd är ett liv i Kristi efterföljd och en överlåtelse till församlingens gemenskap och uppdrag.
Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för församlingen och förväntas vårda den andliga gemenskapen och bidra till
att församlingen fungerar praktiskt och ekonomiskt.

