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Områdesansvariga & ledamöter
Kommitténs arbete leds av två områdesansvariga. Personerna utses av styrelsen på två års mandat
som överlappar varandra. Områdesansvariga utformar och organiserar gemensamt verksamheten
inom området enligt riktlinjerna i denna uppdragsbeskrivning.
Områdesansvariga utser gemensamt övriga ledamöter i kommittén, inom ramarna för den personella
budgeten. Uppdrag som ledamot gäller tillsvidare och
avslutas en månad efter att antingen ledamoten eller områdesansvariga lämnat meddelande om det.

Ansvar & befogenheter
Kommittén har styrelsens uppdrag att bedriva verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-19 år i syfte
att befästa ungdomarnas bibelkunskap och ge dem en trygg Gudsrelation att möta vardagen och
framtiden med. Verksamheten skall ske inom ramarna för uppsatt ekonomisk och personell budget.
Kommittén bör ge anvisningar för arbetet genom att upprätta PM och checklistor.
Kommitténs uppgifter omfattar, men begränsas inte till att:
• Bedriva kristen undervisning och stimulera gemenskap för, i första hand, föreningens
ungdomar, ungdomar som konfirmerats inom ELU och deras kompisar.
• Ansvara för verksamheten i tonårsgruppen Berea.
• Bjuda in ungdomar till ungdomsverksamheten.
• Informera kända nyinflyttade ungdomar om föreningen och dess verksamhet.
• Ansvara för kontakt och uppföljning med anställda från ELU som arbetar inom verksamheten.
• Ansvara för utvärderingssamtal med ungdomsledare från ELU innan de slutar sin tjänst.
• Hålla kontakt och utbyta information med ungdomsorganisationen ELU.
• Verka för att integrera ungdomarna och ungdomsledarna i föreningens verksamhet.
• Framföra önskan om lokalbokning, förändringar i de lokaler som används samt ny utformning
och utrustning till huskommittén.
• Förse informationskommittén med informationsunderlag samt ansvara för löpande information
från ungdomsverksamheten på Filippis gudstjänster.
• Framföra önskemål om förändrade resursbehov till föreningens kassör i samband med
budgetarbetet.
• Vidta andra åtgärder som kommittén bedömer nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag.

Rapportering
• Rapportering sker till styrelsen tre gånger per år, varav en rapport lämnas inför muntlig
rapportering vid styrelsemöte.
• Bereas program skall rapporteras till styrelsen för informations skull.

