
Presenterad i församlingsmöte 26/9 2017 och antagen i församlingsmöte 24/10 2017

Riktlinjer för Församlingsledningen 
i Skövde Pingst 

Församlingens verksamhet leds av Församlingsledningen, vilka utgör församlingens styrelse. 
Församlingsledningens uppgift är att svara för församlingens andliga ledning vad gäller 
medlemsvård, teologi, ideologi, inriktningsfrågor, det operativa arbetet vad gäller ekonomiska 
och juridiska frågor (från §4 i stadgar för Pingstförsamlingen i Skövde). 

KVALIFIKATIONER FÖR FÖRSAMLINGSLEDARE 
Utöver de förväntningar som finns på alla ledare i församlingen så prövas församlingsledare 
utifrån Bibelns riktlinjer i 1 Tim 3 och 1 Pet 5. Församlingsledare bär den bibliska funktionen äldste 
som herdar för Guds församling. En församlingsledare ska vara: 

- KALLAD av Gud 

- BEKRÄFTAD av församlingen 

- ÖVERLÅTEN till församlingens gemenskap 

TILLSÄTTANDE AV FÖRSAMLINGSLEDARE 
Förslag till ny församlingsledare kan lämnas till församlingsledningen. Då en ny församlingsledare 
ska tillsättas föreslås detta först till församlingen som i bön och eftertanke prövar personen i 
fråga. Om inget hinder finns så kan den nya församlingsledaren avskiljas för sin uppgift. 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN UTGÖR STYRELSE 
Församlingsledningen utgör även Styrelse och väljs av Årsmötet. Gentemot exempelvis 
myndigheter och banker så kommunicerar vi Styrelse men i församlingen önskar vi kommunicera 
Församlingsledning. Mandatperioden i Styrelsen är som regel tre år. En församlingsledare bör 
vara inställd på ett längre engagemang och villig att tjäna så länge som Gud leder. Men minst var 
tredje år prövas detta av församlingen. 

- Styrelsen ska vara väl sammansatt. Jäv och osunda bindningar får inte förekomma. 

- Om en anställd sitter med i Styrelsen så ska denna inte delta i frågor som rör löner och 
förmåner. Personalfrågor kan delegeras till ett externt team. 

UTTRÄDE UR FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 
Om inte mandatperioden förnyas så avslutas rollen som församlingsledare med förhoppning att 
personen kan kliva in i nya uppgifter i församlingen. Mandatperioden kan även upphävas (se 
stadgar §:4). Om församlingsledaren själv önskar sluta som församlingsledare så ska detta 
meddelas i god tid i förväg (gärna sex månader) så att en bra stafettväxling kan ske och en 
ersättare avskiljas i församlingen.


