TÓKÖZI IFI ALAPSZABÁLYZATA
A Tóközi Református Gyülekezet ifjúsági csoportjának alapszabályzata
mely a csoport tevékenységeinek szervezését segíti

„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata,
úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.
Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint
szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha
valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító
a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró
igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” (Roma 12,4-8)

I. AZ IFJÚSÁGI CSOPORT NEVE
1. Teljes név: Tóvidéki Református Egyházközség Ifjúsági csoportja
2. Az ifi rövidített neve: TIFI
3. Az ifi székhelye: 400598 Kolozsvár, Maros u. 27. Kolozs megye, Románia

4.

TIFI logó:

II. AZ IFI CÉLJA
1. A TIFI célja az egymással való közösség megélése, a keresztény értékek terjesztése, Jézus Krisztus
vezetését keresve szolgál a gyülekezetben és azon kívül egyaránt.
2. A TIFI célja otthonos környezetben hitbeli épülést, szolgálati és szórakozási lehetőséget
biztosítani.
3. A TIFI célja misszió.
Főbb tevékenységek a célkitűzés megvalósítása érdekében:
Éves rendezvények: az ifi minden évben egyszer megszervezi a következő rendezvényeket.
a) Ifi csendes hétvége
b) Különböző sport rendezvények az ifin belül
c) Konfirmandus találkozó
d) Ifi tábor
e) Adventi vacsora
Rendszeres alkalmak: az ifi heti, kéthetente vagy havi rendszerességgel szervezett alkalmai.
f) Bibliaóra
g) Játékest
h) Filmklub
i)

Nagy Ifi

j)

Kis ifi
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III. AZ IFI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1. A közgyűlés:
 a TIFI legfelsőbb vezető fóruma, melyhez minden tag hozzátartozik. A rendes közgyűlés évente ül
össze. A rendhagyó közgyűlés minden szükséghelyzetben összehívható a kuratórium vagy 10 ifi
tag írásbeli kérésére.
 A TIFI közgyűlésének jelen levő tagjai egyszerű többséggel választják meg az alább felsorolt
tisztségekre a személyeket illetve fel is menthetik őket. A közgyűlésből bárki javasolhat
személyeket a tisztségekre, miután megkérdezte az illető személyt és az vállalja a jelölést.
 A közgyűlés meghirdetését meghívó levél útján a kitűzött dátum előtt 2 héttel ki kell küldeni.
 Ha az ifi vezető lemond tisztségéről az újabb ifi vezető választásáig az ifi helyettes veszi át a
feladatait.
 A tisztség nem jelent felettességet CSAK felelősséggel végzett szolgálatot, nincs hierarchia, nem
vagyunk egymás felett.
 A közgyűlés dönti el az ifi presbiter jelöltjét
 A közgyűlés a következő helyzetekre vonatkozóan dönt:
o

a célok elérésére vonatkozó elvek

o

a szavazás módja

o

a tagsági díjak

o

a TIFI kuratórium tagoknak, az ifi vezetőnek, a pénztárosnak és a titkárnak és a
programfelelősök választása

o

jóváhagyja az évi költségvetést

o

jóváhagyja a működési szabályzatot

 A vezetők munkáit a TIFI közgyűlés számon kéri.
 A kuratóriumnak és a az ifi vezetőnek van ifi kulcsa.
 A közgyűlés dönti el hogy a szavazás milyen formában történjen: titkos vagy közfelkiáltással
Az alábbiakban meghatározzuk a tisztségeket és a velük járó felelősségeket.
2. Kuratórium
 A kuratóriumot 4 kuratóriumi tag és az ifi vezető alkotja, akik 1 hónapban egyszer összegyűlnek,
kielemzik az előző hónap tevékenységeit, rövid és hosszú távú célokat határoznak meg, a
rendezvényeket és ifis tevékenységeket megbeszélik és döntéseket hoznak az ifi javára.
 kuratórium tagjait közgyűlés választja meg, maximum 2 egymást követő mandátumra.
 az ifi vezetőnek is szavazati joga van a kuratóriumban.
 a kuratóriumnak hivatalból tagja a mindenkori presbiter
 a kuratóriumban képviselteti magát a kis ifi
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3. TIFI vezető
 végrehajtja a kuratóriummal együtt megszabott döntéseket és kiosztja a feladatokat,
 tartja a kapcsolatot a lelkipásztorral és a kis ifi képviselőjével
 a Tifi vezetőt a közgyűlés szavazza meg
 A TIFI vezető mandátumának időtartalma: 1 év.
 feladata az Tifi életének megszervezése, az ifisek gondjainak meghallgatása, majd megoldása.
 az ifi vezetőnek képviselnie kell az ifit a gyülekezetben és bármilyen más ifi közösségekben.
 Akadályoztatása esetén, helyettesét bízza meg.
 Tartja a kapcsolatot a Kolozsvár-Tóvidéki Ref. Egyházközség presbitériumával.
4. TIFI vezető helyettese
 A Tifi vezetőt helyettesíti szükség esetén.
 A Tifi vezető jelöli ki a helyettesítőjét.
5. Titkár
 Jegyzőkönyv vezetése.
 Külső és belső kommunikációk írása (reklám – facebook)
 Készítsen krónikát (eseménynaptárt) az ifi életéről
 Ki és bejövő dokumentumok archiválása
6. Pénztáros
 ifi pénzügyeinek a kezelése és pontos ismerete
 rendezvények pénzügyeinek kezelése
 a pénztáros minden hónap végén jelentést ír amit bemutat a kuratóriumnak valamint közgyűlés
esetén a jelen levő tagoknak.
 perselypénzt kezeli
 rendezvények pénzügyeit kezeli (pl. tábor, kirándulás, sportesemények)
 kasszához a pénztárosnak van kulcsa.
 jelképes pénzösszeg begyűjtése.
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