Riktlinjer för
verksam i

Namn på lokalavdelningen

Ort och län

antagna på lokalavdelningens årsmöte
År-månad-datum

Uppdrag
Vårt uppdrag är att möta barn och ungdomar i vår närhet utifrån en kristen livsåskådning.
I detta ingår:
– att främja barns och ungdomars demokratiska fostran
– att främja jämställdhet bland barn och ungdomar
– att engagera fler barn och ungdomar i vårt samhälle
– att medverka till en meningsfull fritid för barn och ungdomar
– att bearbeta människosyn utifrån Bibeln

Medlemskap i lokalavdelningen
Lokalavdelningen och dess medlemmar blir genom att redovisa en godkänd lokalavdelning till Pingst ung också medlemmar i riksorganisationen Pingst ung. En lokalavdelning blir godkänd om den uppfyller Pingst ungs medlemskriterier.
Bekräftelse av medlemskap i lokalavdelningen görs av medlemmen själv senast den 31 december under året som vi
redovisar för till Pingst ung. Medlemsbekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling via sms, mail eller namnunderskrift på medlemslista, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. Om en medlem inte har bekräftat sitt medlemskap
under verksamhetsåret räknas personen inte som medlem under det verksamhetsåret. Om en medlem vill ta tillbaka
sin bekräftelse och gå ur lokalavdelningen under verksamhetsåret behöver medlemmen kontakta ledningsgruppen för
lokalavdelningen.
Medlemsunderlaget måste innehålla information om vilken lokalavdelning medlemskapet avser, vilket verksamhetsår
det gäller samt medlemmens för- och efternamn, postadress, postnummer, postort, födelsedatum år-månad-datum, kön
samt årlig bekräftelse för medlemskap och dess datum.
En lokalavdelning ska bestå av minst tre medlemmar. Av de bekräftade medlemmarna måste 60% vara mellan 6-25 år.
Åldern räknas alltid på den ålder som medlemmen hade den 31 december under det året som vi redovisar för.

Ledningsgrupp för lokalavdelningen
Verksamheten leds av en ledningsgrupp som väljs av medlemmarna i lokalavdelningen på årsmötet varje år. Inom ledningsgruppen utses en ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande ansvarar för kallelser till ledningsgruppens sammanträden. På årsmötet behandlas frågan om att ge ledningsgruppen ansvarsfrihet och förtroende att leda lokalavdelningens verksamhet. På årsmötet väljs också en revisor tillika kontrollant som kan intyga att lokalavdelningen leds korrekt.

Ledningsgruppens ansvar
I ledningsgruppens uppdrag ingår:
– att leda lokalavdelningens verksamhet
– att företräda lokalavdelningen
– att riktlinjerna följs
– att ansvara för ekonomin
– att årligen kalla till och genomföra ett protokollfört årsmöte för medlemmarna
– att årligen skriva en verksamhetsberättelse för lokalavdelningen
– att årligen redovisa medlemsunderlag, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och riktlinjer till Pingst ung

Riktlinjer för lokalavdelningen
Riktlinjer antas vid lokalavdelningens första årsmöte eller ändras på årsmöte, lokalavdelningen upplöses vid årsmöte,
samtliga med enkel majoritet. Om lokalavdelningen byter namn behöver också lokalavdelningens namn på riktlinjerna
uppdateras.

