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Oppgavebeskrivelse for Lederskapet 

Menighetens visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse. 

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt 

eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende 

menighetsfellesskap. 

Menigheten skal: 

- være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk 
- arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter 
- arbeide for medmenneskers omvendelse 
- hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus 
- utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, diakonale 

og disippelbyggende arbeidet 
- plante og vise omsorg for nye menigheter 
- påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid 
være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid 

 

Ansvarsområde: 

Lederskapet skal lede menighetens virksomhet i samsvar med 
menighetens formål, visjon og prinsipper.  
Lederskapet skal stimulere til et åpent og levende menighetsfellesskap, 
blant annet ved å legge til rette for:  
- forkynnelse, sjelesorg, bønn og diakoni  
- åndelig og sosialt arbeid i lokalmiljøet  

- å få nådegaver i funksjon  

- engasjement i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid  
 
Lederskapet har ansvar for at menighetsmessige handlinger som for 
eksempel barnevelsignelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, vigsel og 
begravelse, blir ivaretatt.  
Lederskapet fastsetter retningslinjer for ansvars- og oppgavefordeling 
mellom lederskap, pastor og andre ansatte, samt ivaretar 
arbeidsgiveransvaret for ansatte i menigheten.  
Lederskapet skal videre  
- organisere den daglige ledelse av menigheten  

- Jobbe med etiske spørsmål/utfordringer  

- ta ansvar for føring av menighetens medlemsprotokoll  
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- følge opp vedtak i årsmøtet og menighetsmøtet  

- innstille i alle saker til årsmøtet og menighetsmøter 

- utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett for menighetens 
virksomhet  

- forberede valg av valgkomité for årsmøtet  

 

- forvalte menighetens eiendommer og øvrige midler i samsvar med 
årsmøtets vedtak og forutsetninger  

- Godkjenne oppstart og avslutning av aktiviteter  
 
Lederskapet kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer 
for å ivareta sine oppgaver.  
Den valgte lederen sammen med en annen representant for lederskapet, 
tegner for menigheten.  
Lederskapet kan utnevne stedfortreder for daglig leder.  

 

 

Gruppens medlemmer: 

- velges av årsmøtet 
 

Øvrige forhold: 

- Utvalget er underlagt og rapporterer til menighetsmøte og årsmøte 
- Det henvises for øvrig til menighetens «Retningslinjer for ledere» 

 
 

  

 

 


