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1 Lov for Indremisjonsforbundet
(Etter revisjon i Generalforsamlingen 29.juli 2016)

I. Indremisjonsforbundet
Grunnlag, formål og status
§ 1. Grunnlag
Indremisjonsforbundet bygger sitt arbeid på Bibelen, Guds ord, og den evangelisk lutherske
1
bekjennelse . På dette grunnlag driver Forbundet alt sitt arbeid, kaller og sender ut sine arbeidere.
§ 2. Formål
a. Indremisjonsforbundet har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig
indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak,
redskaper og kanaler Forbundet finner tjenlig.
b. Indremisjonsforbundet vil også virkeliggjøre det ideelle formålet gjennom egne selvstendige enheter
via utleieforhold dersom Forbundet finner det tjenlig. All slik virksomhet skal bygges på ikkekommersiell (non-profit) basis og omfatte blant annet utrustning av mennesker til arbeid i Guds rike
gjennom barnehage- og skolevirksomhet m.v.
§ 3. Status
a. Indremisjonsforbundet er en selveiende, frittstående og ikke-kommersiell (non-profit) organisasjon
med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
2

b. Indremisjonsforbundet er de kretser, foreninger , forsamlinger og menigheter, heretter kalt enheter,
skoler/barnehager som ikke er eid av ImF-enheter, og enkeltpersoner (jfr. pkt. e) som melder seg inn,
og som er enige i og forplikter seg på §§ 1 og 2. Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av ImFstyret.
Indremisjonsforbundet er hoved- og sentralorgan for de innmeldte enhetene og skal være til felles
støtte og hjelp i arbeidet for Guds rike i vårt folk.
Hver enhet har rett til å ordne sine egne saker så vidt det ikke kommer i strid med organisasjonens
grunnlag og formål.
Skal kretsene kalle en person til lederstilling eller sette i verk større økonomiske tiltak, skal en rådføre
seg med ImF-styret.
c. Kretsene og andre direkte innmeldte enheter skal etter anmodning fra Indremisjonsforbundet sende
melding om arbeidet, om tallet på foreninger og om tiltak ellers.
d. Blir en enhet som er innmeldt i Indremisjonsforbundet oppløst eller går inn i en annen organisasjon,
skal Forbundet ta hånd om det enheten eier, dersom dette er i samsvar med enheten sine lover.
e. Personer som bor i områder av landet der det ikke er en krets eller lokalforening tilknyttet
Indremisjonsforbundet, kan bli direktemedlemmer i Forbundet inntil forening / krets blir dannet.

II. Generalforsamlingen
§ 4.
a. Generalforsamlingen er Indremisjonsforbundets høyeste myndighet.
Generalforsamlingen behandler:
- ImF-styrets treårsmelding.
- Reviderte regnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som ImF-styret eller medlemmene foreslår (jfr. § 7 b).
b. Generalforsamlingen velger:
Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske
bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)
2
Forening brukes som samlebetegnelse for indremisjons-, IUF-, kvinne-, manns-, Finnmarksforeninger, kor og lag for barn
og tenåringer.
1
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- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til ImF-styret (jfr. § 5).
- Valgkomité (jfr. § 11)
- Revisor
Valgene, med unntak av revisor, skal være skriftlig. Ved likt stemmetall avgjøres valget ved
loddtrekning. Formannen må velges med minst 50% av de avgitte stemmer.
Valgene skjer for øvrig i samsvar med Generalforsamlingens forretningsorden.
c. Vanlige generalforsamlingssaker avgjøres med simpelt flertall. Står stemmene likt, er dirigentens
stemme avgjørende.
d. Generalforsamlingen kan gi ImF-styret fullmakter og pålegge det særoppdrag.

§ 5.
Generalforsamlinga velger formann, styremedlemmer og varamedlemmer for tre år. Det skal være
mulig å sitte i styret i maksimalt tre perioder sammenhengende, inklusiv eventuell(e)
varamannsperiode(r). Formann blir valgt før styrevalget. Ved valg av faste styremedlemmer (inkl.
formann) skal det velges minst to styremedlemmer fra hvert valgdistrikt.
§ 6.
Utsendinger til generalforsamlingen:
a. Hver enhet (jfr. § 3b) som har inntil 50 medlemmer kan velge to utsendinger. Har enheten flere enn
50 medlemmer, kan den sende en utsending for hvert påbegynt nytt femti. Likevel kan den ikke sende
mer enn seks utsendinger. Utsendingene velges blant medlemmene i foreningen, forsamlingen eller
menigheten.
b. Foreninger, kor og lag som er stiftet for å arbeide mellom yngre ungdom og barn, kan sende en av
lederne.
c. Kontaktpersoner som er registrert i en krets, kan møte med fullmakt fra kretsstyret.
Kontaktpersoner fra områder av landet der det ikke er egen krets, kan møte med fullmakt fra ImFstyret.
d. Inntil fem direktemedlemmer fra hvert fylke der det ikke er egen krets eller forening, kan møte med
fullmakt fra ImF-styret. Styret organiserer valg av disse.
e. Barne- og ungdomsnemndene (-rådene) i kretsene kan sende inntil fire utsendinger, valgt mellom
medlemmer, varamedlemmer og barne- og ungdomssekretær (-konsulent).
f. Styret for ImF-UNG kan møte med sine valgte medlemmer.
g. Styrene for kretsene kan sende inntil sju utsendinger hver, valgt mellom styremedlemmer,
varamedlemmer og daglig leder.
h. ImF-styret møter med sine valgte medlemmer. ImF-styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker
som angår styrets disposisjoner.
i. Ansatte i ImF sentralt og rektor/leder eller en annen representant for skolene og barnehagene
tilknyttet ImF sentralt og kretsene, har talerett i generalforsamlingen.
§ 7.
a. Generalforsamling holdes hvert tredje år på det sted og til den tid ImF-styret bestemmer.
b. Vil noen ha en sak fram for generalforsamlingen, må den være sendt til ImF-styret senest seks
måneder før generalforsamlingen skal avholdes.
c. Bare ImF-styret og enheter som er innmeldt i Indremisjonsforbundet, kan komme med forslag til
lovendring.
d. Ekstraordinær generalforsamling holdes når minst fem av ImF-styrets medlemmer, eller 1/3 av
kretsstyrene ber om det.
e. Protokoll fra generalforsamlingens forhandlinger sendes til kretsstyrene.

III. ImF-styret
§ 8.
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a. Indremisjonsforbundet ledes av ImF-styret som er høyeste myndighet mellom
generalforsamlingene.
b. I styret sitter sju representanter. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.
c. Formann velges direkte av generalforsamlingen. Ellers konstituerer styret seg selv.
d. Generalsekretæren møter i styret med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.
e. Styret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene krever det.
§ 9.
a. Styret skal:
- Iverksette og føre kontroll med generalforsamlingens vedtak og bestemmelser.
- Forvalte og føre kontroll med Indremisjonsforbundets økonomi.
- Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Indremisjonsforbundets lover.
b. Styret forplikter på alle måter Indremisjonsforbundet når styreformannen og generalsekretæren,
eller de styret gir fullmakt, skriver under på vegne av styret.
ImF-styret kan gi prokura.
c. Styret kaller og ansetter generalsekretær og andre arbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår
for disse.Styret skal rådføre seg med kretslederne før de kaller og ansetter generalsekretær.
d. Styret kaller inn til generalforsamling, og tilrettelegger alle saker som skal behandles av denne.
Saker som skal behandles av generalforsamlingen må være utredet og gjort kjent for de innmeldte
enhetene minst åtte uker før generalforsamlingen holdes.
Større saker legges frem for kretsene samme år, før behandling i generalforsamlingen.
e. Styret kaller inn til Rådsmøte etter gjeldende regler (jfr. § 12).
f. Styret er eierorgan for de skoler og institusjoner som ImF sentralt eier.

IV. Lære- og tilsynsansvar
§ 10.
a. Generalsekretær, formann, rektor ved Bibelskolen, samt to personer som styret selv oppnevner, er
lære- og tilsynsråd for Indremisjonsforbundet. Disse har et særskilt tilsyns- og læreansvar og skal
derfor være menn.
b. Generalsekretæren utøver i samråd med lære- og tilsynsrådet, åndelig tilsyn i organisasjonen på
vegne av ImF-styret.

V. Valgkomité.
§ 11.
a. Valgkomiteen består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av
generalforsamlingen etter rimelig geografisk fordeling. Medlemmene og varamedlemmene valgt av
generalforsamlingen har en funksjonstid på seks år. ImF-styret utpeker i tillegg en sekretær for
komiteen utenfra styret, og sekretæren kaller inn til første møte. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
b. Valgkomiteen skal forberede valg av ImF-styrets formann, øvrige medlemmer og varamedlemmer til
ImF-styret og Valgkomiteen.

VI. Rådsmøtet.
§ 12.
a. Rådsmøtet kalles inn når ImF-styret finner det nødvendig. Rådet skal ha møte minst en gang hvert
tredje år.
b. ImF-styret bestemmer Rådsmøtets sammensetning, nærmere foretningsorden og sakliste for
Rådsmøtets samlinger.
c. Rådsmøtet kan, foruten de saker som generalforsamlingen eller ImF-styret legger fram for det, også
behandle og uttale seg om de saker det selv bestemmer.
d. Drøftinger og vedtak i Rådsmøtet er av rådgivende karakter.

VII. Økonomi.
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§ 13.
Alle kretser og enheter som er innmeldt i Indremisjonsforbundet, er forpliktet til å bidra med
økonomiske midler til fellesskapet. Dette bidraget er ment å dekke utgifter til forkynnelse og andre
tjenester som Indremisjonsforbundet sentralt yter både til og for kretsene.

VIII. Lojalitet i lære og liv.
§ 14.
Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med kristen etikk og vise
aktiv lojalitet mot Indremisjonsforbundets egenart og gjeldende retningslinjer.
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i ImF-styret, kretsstyrene,
lokale enheter og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære i
overensstemmelse med Indremisjonsforbundets grunnlag. (jfr. § 1)

IX. Oppløsning, fusjon eller fisjon.
§ 15.
a. Skal Indremisjonsforbundet oppløses, må dette behandles av ordinær generalforsamling og vedtas
med 2/3 flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling innen tre måneder, og
vedtaket om oppløsning må her gjentas med 2/3 flertall.
b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger generalforsamlingen et avviklingsstyre som skal
forestå avviklingen. ImF-styret kan velges til avviklingsstyre.
c. Indremisjonsforbundets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle et formål innenfor
Forbundets lover. Siste generalforsamling bestemmer hva formuen skal benyttes til.
d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 16). ImF-styret skal i denne forbindelse legge frem en plan for
sammenslutningen/delingen som generalforsamlingen kan stemme over. Ved sammenslutning eller
deling må det innhentes samtykke fra Indremisjonsforbundets kreditorer.

X. Lovendring.
§ 16.
Forslag til endringer i denne loven må være innsendt etter § 7, b-c, og kan bare vedtas av
generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 1 og § 2 første ledd, kan ikke endres.
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2 Lovmaler
2.1 Mal for kretslover
Lovtekst

Kommentar

Lov for kretser tilsluttet
Indremisjonsforbundet

Malen bygger på lov for
Indremisjonsforbundet sist revidert juli
2005.

§ 1 Grunnlag

Må være likt for alle

___________ (kretsnavn) bygger sitt arbeid på Bibelen Guds
1
ord og den evangelisk lutherske bekjennelse . På dette
grunnlaget driver kretsen alt sitt arbeid, og kaller og sender ut
sine arbeidere.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Bør være likt for alle

a. ___________ (kretsnavn) har til formål å fremme Guds
rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid. For å
nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord
gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig.
b. ___________ (kretsnavn) vil arbeide sammen med
Indremisjonsforbundet sentralt og de innmeldte kretser og
enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen
vil ta medansvar for å skaffe økonomiske og andre
ressurser til de oppgaver forbundet utfører på vegne av de
innmeldte kretser og enheter.
c.

___________ (kretsnavn) vil også virkeliggjøre det ideelle
formålet gjennom egne selvstendige enheter via
utleieforhold dersom kretsen finner det tjenlig. All slik
virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell (non-profit)
basis og omfatte blant annet utrustning av mennesker til
arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og
skolevirksomhet m.v.

Dette punkt er viktig om kretsen har
barnehage, skoledrift eller lignende.
Det bør i alle tilfelle være med for alle
fremtidige eventualiteter.

(Lokale tillegg).

Her kan alle kretsens egne områder
føyes til.

§ 3 Status

Bør være likt for alle

a. ___________ (kretsnavn) er en selveiende og ikkekommersiell (non-profit) organisasjon med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.
Kretsen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for
Indremisjonsforbundet).
b. ___________ (kretsnavn) er en sammenslutning av:
- lokale indremisjonsforeninger og lag,
- forsamlinger og menigheter,
- enkeltpersoner fra steder der det ikke er forening,
som melder seg inn i kretsen, og som er enige i §§ 1 og 2.
Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av
Kretsstyret.

Siden man ønsker å åpne for
direktemedlemmer i ImF fra steder det
ikke er krets eller forening, bør det i
kretslovene åpnes for
direktemedlemskap fra steder der det
ikke er forening.

§ 4 Årsmøtet

Bør være likt for alle med de nyanser
som er lagt inn.

a. Årsmøtet er ___________ (kretsnavn) høyeste myndighet,
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og holdes hvert år innen utgangen av juni. Tale- og
stemmerett på årsmøtet har:
- Utsendinger fra indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger
og menigheter som er innmeldt i kretsen. Foreninger med
inntil 50 medlemmer kan sende to utsendinger. Foreninger
med mer enn 50 medlemmer kan sende en utsending mer
for hvert påbegynte femti, dog ikke flere enn seks
utsendinger.
- Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret.
- Kretsstyret.
- Barne- og ungdomsrådet.
Lokale tillegg (kretser som har skoler kan ta disse med
her. Listen nedenfor er et eksempel, og en kan vurdere om
de skal ha tale- og stemmerett eller bare talerett):
- Rektor ved skole(r) eid av kretsen.
- To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.
Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending
til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett.
b. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 15
år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder
styrets disposisjoner.
c.
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Enkeltmedlemmer er ikke tatt inn her
da det er naturlig med
kontaktpersoner der det ikke er
forening.

Det foreslås gjensidig representasjon i
årsmøtene
Dette er norsk religiøs
myndighetsalder. Mulig med 18 år
som alternativ. Saken er ikke avklart i
ImFs lover enda.

Årsmøtet behandler:
- Kretsstyrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som kretsstyret eller medlemmene legger
frem (jfr. pkt. f).

d. Årsmøtet velger:
- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til
kretsstyret (hvis kretsstyret konstituerer seg selv må
formann utelates her).
- Barne- og ungdomsråd.
- Valgkomite.
- Andre styrer (driftsstyre for leirsted og lignende,
avhenger av lokale variasjoner).
- Revisor.

Barne- og ungdomsnemnd endret til
Barne- og ungdomsråd.

e. Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
f.

Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare kretsstyret og lag som er innmeldt i kretsen
kan komme med forslag til lovendringer.

g. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av foreningene ber
om det.

Foreningene er trekt inn i denne §
tilsvarende som i ImF § 7d.

h. Protokoll fra årsmøtet sendes til lokalforeningene og
Indremisjonsforbundets styre.

Forslag om protokollutveksling. Dette
gjelder altså årsmøteprotokoll og ikke
styreprotokoll.

§ 5 Kretsstyret

Bør være felles for alle med de
alternativ en velger.

a. ___________ (kretsnavn) ledes av Kretsstyret som er
kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Alternativ 1:
Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
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år av gangen, således at det hvert år vekselvis går tre eller
fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men
ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng.
Styret har tre varamedlemmer som er valgt for et år.
Første varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksfør
når minst fire medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Kretsstyret består av sju medlemmer. Formann blir valgt
av årsmøtet for et år. De andre medlemmene blir valgt for
to år av gangen, således at det hvert år går ut tre. Disse
kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn
åtte år i sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som
er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i styret.
Styret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede.
Styret velger seg imellom nestformann.
c.

Kretslederen møter i styret med tale- og forslagsrett, men
ikke stemmerett.
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oddetall (5, 7 eller 9).
Det er noe forskjellig praksis når det
gjelder funksjonstid i styret (6-8 år).
Det er laget to alternativer da det er
forskjellig praksis i kretsene vedr. valg
av formann.
Alternativ 1: Kretsstyret velger selv
formann.
Alternativ 2: Formann velges av
årsmøtet.

Dette anbefales, men ingen hindring
for at kretslederen (-sekretæren) kan
gis stemmerett om ønskelig.

d. Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det
eller et flertall av styremedlemmene krever det.

§ 6 Kretsstyrets oppgaver

Dette bør være felles.

a. Kretsstyret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med ________(kretsnavn) sin
økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for
Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. § 3 b i lov
for Indremisjonsforbundet) og behandles av kretsens
årsmøte.

Ad større øk saker og relasjonen til
ImF sentralt: Dette er gammel ordning
for å koordinere godt.

• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _______
(kretsnavn) sine lover.
b. Kretsstyret binder kretsen rettslig.
c.

Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre
arbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse.
Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets
styre før de kaller og ansetter kretsleder (Jfr. § 3 b i lov for
Indremisjonsforbundet).

Innarbeidet praksis: Forbundsstyret
fastsetter lønns- og arbeidsvilkår etter
innstilling fra Lønns- og
personalutvalget der også kretsene er
representert. Normalt følger alle
kretsene disse vilkårene.
Når det gjelder rådføring om
ansettelse, er dette gammel ordning.
Nå foreslår en av avgrense dette til
bare å gjelde kretsleder(-sekretær). I
ImF-lovene er det vedtatt at det
samme skal gjelde andre veien før
ansettelse av gen.dekr.

d. Kretsstyret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker
som skal behandles av dette.

§ 7 Åndelig tilsyn
a. Kretsleder, formann og et valgt styremedlem er åndelig
lederskap for kretsen. Disse har et særskilt hyrde- og
læreansvar og skal derfor være menn.

Dette anbefales. Om kretsen ikke
oppnevner eget hyrderåd, må både
formann og nestformann være menn.
Jfr. vedtak 1983.
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b. Kretsleder utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne Dette bør være med uansett om en
av det åndelige lederskap, og i kontakt med
har eget hyrderåd eller ikke.
Indremisjonsforbundets generalsekretær og hyrderåd.

§ 8 Barne- og ungdomsrådet

Dette bør være likt for alle.

a. Barne- og ungdomsrådet består av fem medlemmer valgt
for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går to
eller tre medlemmer ut av rådet. Disse kan gjenvelges,
men ingen kan sitte i rådet lengre enn åtte år i
sammenheng. Rådet har tre varamedlemmer som er valgt
for et år. Første varamedlem møter fast i rådet. Rådet er
vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede. Styret
velger seg imellom formann og nestformann.

Tall på medlemmer er bare ment som
forslag. Men antallet bør være
oddetall (3,5,7 eller 9).
Det er noe forskjellig praksis når det
gjelder funksjonstid i styret (6-8 år).

b. Kretslederen og barne- og ungdomssekretæren(konsulenten) møter i rådet med tale- og forslagsrett, men
ikke stemmerett.
c.

Barne- og ungdomsrådet leder kretsens barne- og
ungdomsarbeid i samsvar med instruks utarbeidet av
kretsstyret.

§ 9 Lojalitet i lære og liv

Bør være likt for alle.

Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere
må leve i samsvar med kristen etikk og vise aktiv lojalitet
mot _____________ (kretsnavn) egenart og gjeldende
retningslinjer.
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver,
alle tillitsvalgte i kretsstyrene, lokale enheter og andre som
er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve
og lære i overensstemmelse med ____________
(kretsnavn) grunnlag. (jfr. § 1)

§ 10 Lokale indremisjonsforeninger

Bør være likt for alle.. (Nevner ellers
at maler for lokalplanet kommer innen
rimelig tid.)

a. Alle indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og
menigheter som tilhører kretsen, må drives i samsvar med
formålet slik det er uttrykt i § 2 a.
b. Disse skal støtte kretsen så langt de kan, både med
økonomiske midler og på andre måter, så de sammen kan
nå dette formålet.
c.

Lagsmedlemmer er de som melder seg inn i et av lagene, Lokalforeningens lover bør ha et
går inn for formålet (§ 2), lever et kristelig liv og betaler
tilsvarende punkt.
den årskontingent som årsmøtet for laget bestemmer.
Lever et lagsmedlem ukristelig liv eller arbeider for en lære
som ikke er i samsvar med den evangelisk lutherske, skal
styret/hyrde- og lærerådet i lokallaget gi lagsmedlemmet
veiledning på bibelsk grunn (Matt 18,15-18). Hjelper ikke
dette, kan vedkommende ikke lenger være medlem i laget.

§ 11 Oppløsning, fusjon eller fisjon.
a. Skal ___________ (kretsnavn) oppløses, må dette
behandles av ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall.
Deretter må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen
tre måneder, og vedtaket om oppløsning må her gjentas
med 2/3 flertall.
b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger årsmøtet
et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Kretsstyret

Bør være likt for alle.
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kan velges til avviklingsstyre.
c.

___________ (kretsnavn) sin formue skal etter
oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle
Indremisjonsforbundet.

Eventuell annen disponering og
tildeling bør skje før formell
oppløsning.

d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og
nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 12).
Kretsstyret skal i denne forbindelse legge frem en plan for
sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme
over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes
samtykke fra ___________ (kretsnavn) sine kreditorer.

§ 12 Lovendring
Årsmøtet i ___________ (kretsnavn) kan endre denne loven
med 2/3 flertall. Se § 4 b, d og e. §§ 1 og 2a, 1. ledd, kan ikke
endres.

Bør være likt for alle.
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Lov for lokalforeninger tilsluttet
Indremisjonsforbundet

Malen bør følges med nødvendige
lokale tilføyelser/tilpasninger

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må være fast og
uforanderlig

___________ Indremisjon (foreningsnavn) bygger sitt arbeid
på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske
1
bekjennelse . På dette grunnlaget driver foreningen alt sitt
arbeid, kaller frivillige og evnt. ansetter sine arbeidere.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Paragrafen a og b bør ligge fast

a. ___________ Indremisjon (foreningsnavn) har til formål å
fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig
indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en
hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og
kanaler en finner tjenlig.
b. ___________ (foreningsnavn) vil arbeide sammen med
___________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet for å
styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Foreningen vil ta
medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til
de oppgaver kretsen og Indremisjonsforbundet utfører på
vegne av de innmeldte enheter.
(Lokale tillegg).

Krets/ImF sentralt kan hjelpe med
formuleringer

§ 3 Status

Paragrafen bør ligge fast.

a. ___________ Indremisjon (foreningsnavn) består av de
medlemmer som melder seg inn, og som er enige i §§ 1
og 2, bekjenner seg for å være en personlig kristen, lever
et kristelig liv og betaler den årskontingent som
foreningens årsmøte bestemmer, og er gjort kjent med
foreningens grunnlag, formål og arbeid.

Å bli gjort kjent med foreningens
grunnlag, formål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs
eller en samtale med formann.
ImF/kretsen kan også gi hjelp til dette.

b. ___________ Indremisjon (foreningsnavn) er tilsluttet
_____________ (kretsnavn) og dermed også
Indremisjonsforbundet og omfattes av de lover og
vedtekter som gjelder i organisasjonen.
c.

_____________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet har
tilsynsmyndighet.

§ 4 Årsmøtet

Tilsynet utøves i samsvar med
gjeldende ordning.
Paragrafen bør være lik for alle.

a. Årsmøtet er ___________ Indremisjons (foreningsnavn)
høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av
februar. Alle som har vært medlemmer i et år og er fylt 15
år, har stemmerett i årsmøtet.
Styret for _____________ (kretsnavn) kan sende en
utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke
stemmerett.

Forbundsstyret foreslår gjensidig
representasjon i årsmøtene.
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b. Årsmøtet behandler:
- Styrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som styret eller medlemmene legger frem
(jfr. pkt. e).

Her kan man evt. føye til budsjett hvis
dette er aktuelt for foreningen.

c.

Hvis styret konstituerer seg selv må
formann utelates her.

Årsmøtet velger:
- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
- Hyrderåd.
- Valgkomite.
- Revisor.

Valg av hyrderåd: Her må det tas
lokale hensyn (flere organisasjoner i
samme bedehus osv.). Det kan også
være aktuelt å tenke felles hyrderåd
for flere foreninger i et område. Dette
gjelder ”hovedforeninger”.

d. Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
e. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare styret og foreningens medlemmer kan
fremme forslag til lovendringer. Årsmøtesaker må gjøres
kjent for medlemmene i god tid før årsmøtet avholdes.
f.

Frist for å sende saker til styret kan
vurderes. Men det er viktig at det er
en praksis som gir medlemmene
mulighet til å gjøre seg kjent med
sakene før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av styremedlemmene eller 1/3 av foreningsmedlemmene
ber om det.

g. Protokoll fra årsmøtet sendes til kretsstyret i
_______(kretsnavn).

FS- forslag om protokollutveksling

§ 5 Styret

Bør være lik for alle

a. __________ Indremisjon (foreningsnavn) ledes av et styre
som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Alternativ 1:
Styret består av fem medlemmer som blir valgt for to år av
gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre
medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen
kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret
har tre varamedlemmer som blir valgt for et år. Første
varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når
minst halvparten medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Styret består av fem medlemmer. Formann blir valgt av
årsmøtet for et år. De andre medlemmene blir valgt for to
år av gangen, således at det hvert år går ut to. Disse kan
gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i
sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som blir
valgt for et år. Første varamedlem møter fast i styret.
Styret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede.
Styret velger seg imellom nestformann.

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
oddetall (5,7 eller 9).

c.

Dette gjelder når forsamlingsleder er
ansatt.

Forsamlingslederen møter i styret med tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.

d. Styret holder møter når formannen kaller inn til det eller et
flertall av styremedlemmene krever det.

Det er laget to alternativer da det er
forskjellig praksis i foreningene vedr.
valg av formann.
Alternativ 1: Styret velger selv
formann.
Alternativ 2: Formann velges av
årsmøtet.
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§ 6 Styrets oppgaver

Bør være lik for alle.

a. Styret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
Jfr. § 3 a i forslag til lov for
• Forvalte og føre kontroll med ________ Indremisjon
(foreningsnavn) sin økonomi. Større økonomiske saker må Indremisjonsforbundet.
legges frem for kretsstyret til orientering, og behandles av
foreningens årsmøte.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _______
Indremisjon (foreningsnavn) sine lover.
b. Styret binder foreningen rettslig.
c.

Styret kaller og ansetter de arbeiderne foreningen trenger i
samråd med styret for _____________ (kretsnavn).
Arbeiderne blir formelt ansatt og lønnet av kretsen i følge
gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

Forbundsstyret foreslår ansettelser på
to nivå: krets og sentralt. Det er
hensiktsmessig at lokale arbeidere er
ansatt i krets. Da slipper den lokal
kasserer alt formelt arbeid vedr.
arbeidsgiveransvar. Den ansatte får
også tilknytning til medarbeiderfellesskapet i kretsen.

d. Styret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som
skal behandles av dette.

§ 7 Hyrderåd

Det må vurderes hva som er
hensiktsmessig her ut fra størrelsen
på foreningen. Det kan for eksempel
oppnevnes hyrderåd for flere
foreninger i et regionalt områd. Her
kan en søke råd hos kretsledelsen
evt. ImF. FS mener det er viktig at
hyrderådet så vidt mulig har klar
forankring i styret.

a. Hyrderådet består av tre menn som har tillit i foreningen.
Når det er ansatt en mann i åndelig
Hyrderådet har til hovedoppgave å vise åndelig
lederstilling, bør han naturlig være
hyrdeomsorg for medlemmene. Det skal ivareta et særskilt med i hyrderådet.
hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og
forsamlings-/foreningslivet er i samsvar med Guds ord og
den evangelisk lutherske bekjennelse. Ved avvik eller
lærestrid har Hyrderådet ansvar for rettledning og
formaning.
b. Medlemmer som begynner å leve i strid med Guds ord
skal behandles etter Matt 18,15-18. Medlemmer som ikke
lever i overensstemmelse med § 3, 1. ledd i denne lov,
kan utelukkes fra foreningen. Hyrderådet innstiller i slike
saker til styret som avgjør saken.
c.

Oppgaver i rådet fordeles etter utrustning og nådegaver.
Rådet innstiller til styret ved kall av ansatte og frivillige
arbeidere.

§ 8 Opphør
a. Skulle ___________ Indremisjon (foreningsnavn) bli
nedlagt eller oppløst, tilfaller foreningens midler og
eiendommer ___________ (kretsnavn) eller
Indremisjonsforbundet.

Paragrafen bør være lik for alle.
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b. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og
nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 9).
Styret skal i denne forbindelse legge frem en plan for
sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme
over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes
samtykke fra ___________ (foreningsnavn) sine
kreditorer.

Denne formuleringen er anbefalt av
jurist.

§ 9 Lovendring

Paragrafen bør være lik for alle.

Årsmøtet i ___________ Indremisjon (foreningsnavn) kan
endre denne loven med 2/3 flertall, jfr. § 4 b, d og e. §§ 1 og
2a, første ledd, kan ikke endres.
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Lov for forsamlinger, menigheter og
kirker tilsluttet Indremisjonsforbundet

Malen bør følges med nødvendige
lokale tilføyelser/tilpasninger.

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må være fast og
uforanderlig.

Vi bruker betegnelsen «forsamling» i
denne lovmalen. Det er også
Forbundsstyrets primære forslag.
Betegnelsen menighet/kirke kan også
brukes om det er sterke lokale ønsker
for det.

___________ (forsamlingsnavn) bygger sitt arbeid på Bibelen
1
Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse . På dette
grunnlaget driver forsamlingen alt sitt arbeid, kaller frivillige og
evnt. ansetter sine arbeidere.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Paragrafen a og b bør ligge fast.

a. ___________ (forsamlingsnavn) har til formål å fremme
Guds rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid.
For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds
ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig.
b. ___________ (forsamlingsnavn) vil arbeide sammen med
___________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet for å
styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Forsamlingen vil ta
medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til
de oppgaver kretsen og Indremisjonsforbundet utfører på
vegne av de innmeldte enheter.
(Lokale tillegg).

§ 3 Status

Paragrafen bør ligge fast.

a. ___________ (forsamlingsnavn) består av de medlemmer
som melder seg inn, og som er enige i §§ 1 og 2,
bekjenner seg for å være en personlig kristen, lever et
kristelig liv og betaler den årskontingent som forsamlingens
årsmøte bestemmer, og er gjort kjent med forsamlingens
grunnlag, formål og arbeid.

Å bli gjort kjent med foreningens
grunnlag, formål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs eller
en samtale med formann. ImF/kretsen
kan også gi hjelp til dette.

b. ___________ (forsamlingsnavn) er en registrert menighet
og drives i samsvar med gjeldende lovgivning.

Pkt b gjelder kun registrerte
forsamlinger (menigheter). Se også §4
b.

c.

___________ (forsamlingsnavn) er tilsluttet
_____________ (kretsnavn) og dermed også
Indremisjonsforbundet, og omfattes av de lover og
vedtekter som gjelder i organisasjonen.

d. _____________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet har
tilsynsmyndighet.

Her er formulering om
tilsynsmyndighet tatt inn.
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§ 4 Medlemskap

Paragrafen bør være lik for alle.

a. ____________ (forsamlingsnavn) tar etter søknad opp i
fullt medlemskap alle som har fylt 15 år, er døpt med
kristen dåp, bekjenner troen på Jesus Kristus som Frelser
og Herre, er lojale mot forsamlingens grunnprinsipper slik
de er formulert i §§ 1 og 2, og er gjort kjent med
forsamlingens grunnlag, formål og arbeid.

Å bli gjort kjent med forsamlingens
grunnlag, formål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs eller
en samtale med formann. ImF/kretsen
kan også gi hjelp til dette.

b. Medlemmer av ____________ (forsamlingsnavn) som ikke Pkt b gjelder kun registrerte
er medlem i noe annet trossamfunn, utgjør den registrerte forsamlinger (menigheter).
forsamlingen. Disse kan oppnå fullt medlemskap i
forsamlingen i samsvar med pkt. a.
Før den som søker kan tas opp som medlem i den
registrerte menigheten må det:
- enten foreligge skriftlig utmelding fra annet trossamfunn
- eller godtgjøres at den som søker ikke er medlem i et
annet trossamfunn.
c.

Barn av foreldre som er medlemmer i forsamlingen,
skrives inn i medlemsregisteret ved dåp. Barn som er døpt
i andre forsamlinger skrives inn etter melding fra
foreldrene. Når barna blir 15 år må de selv velge om de vil
opptas i fullt medlemskap.

d. Andre som tilhører forsamlingen fordi de er døpt inn i den,
eller selv ønsker det, føres under begrenset medlemskap.
e. Den som ønsker å melde seg ut av forsamlingen, sender
skriftlig melding til forsamlingens styre.
f.

Et medlem som aktivt motarbeider forsamlingens formål
og grunnprinsipper, og som ikke retter seg etter gjentatte
oppfordringer fra forsamlingens hyrderåd, kan fratas sitt
medlemskap. Avgjørelsen fattes av styret etter anbefaling
fra Hyrderådet, men kan etter anmodning fra det aktuelle
medlem bringes inn for årsmøtet/forsamlingsmøtet til
endelig avgjørelse.

§ 5 Årsmøtet

Paragrafen bør være lik for alle.

a. Årsmøtet er ___________ (forsamlingsnavn) høyeste
myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av februar.
Alle som har fullt medlemskap og det siste året har deltatt
regelmessig i forsamlingens møter, har stemmerett i
årsmøtet.

«Deltatt regelmessig» bør praktiseres
bør praktiseres vidt. I tvilstilfeller bør
det avklares under konstitueringen
uten at «tvilstilfellene» deltar i
avstemningen.

Styret for _____________ (kretsnavn) kan sende en
utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke
stemmerett.

Forbundsstyret foreslår gjensidig
representasjon i årsmøtene.

b. Årsmøtet behandler:
- Styrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som styret eller medlemmene legger frem
(jfr. pkt. e).

Her kan man evt. føye til budsjett hvis
dette er aktuelt for foreningen.

c.

Hvis styret konstituerer seg selv må
formann utelates her.

Årsmøtet velger:
- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
- Hyrderåd.
- Valgkomite.
- Revisor.
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d. Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
e. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare styret og forsamlingens medlemmer kan
fremme forslag til lovendringer.
f.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av styremedlemmene eller 2/3 av foreningsmedlemmene
ber om det.

g. Protokoll fra årsmøtet sendes til kretsstyret i
_______(kretsnavn).

FS-forslag om protokollutveksling

§ 6 Styret
a. __________ (forsamlingsnavn) ledes av et styre som er
høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Alternativ 1:
Styret består av fem medlemmer som blir valgt for to år av
gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre
medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen
kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret
har tre varamedlemmer som blir valgt for et år. Første
varamann møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når minst
halvparten medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Styret består av fem medlemmer. Formann blir valgt av
årsmøtet for et år. De andre medlemmene blir valgt for to
år av gangen, således at det hvert år går ut to. Disse kan
gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i
sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som blir valgt
for et år. Første varamann møter fast i styret. Styret er
vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede. Styret
velger seg imellom nestformann.
c.

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
oddetall (5,7 eller 9).

Det er laget to alternativer da det er
forskjellig praksis i forsamlingene vedr.
valg av formann.
Alternativ 1: Styret velger selv
formann.
Alternativ 2: Formann velges av
årsmøtet.

Forsamlingslederen møter i styret med tale- og forslagsrett, Dette gjelder når forsamlingsleder er
men ikke stemmerett.
ansatt.

d. Styret holder møter når formannen kaller inn til det eller et
flertall av styremedlemmene krever det.

§ 7 Styrets oppgaver

Paragrafen bør være lik for alle.

a. Styret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med ________ (forsamlingsnavn) Jfr. § 3 a i forslag til lov for
sin økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for Indremisjonsforbundet.
kretsstyret til orientering, og behandles av forsamlingens
årsmøte.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _______
(forsamlingsnavn) sine lover.
b. Styret binder forsamlingen rettslig.
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c.

Forbundsstyret foreslår ansettelser på
to nivå: krets og sentralt. Det er
hensiktsmessig at lokale arbeidere er
ansatt i krets. Da slipper den lokal
kasserer alt formelt arbeid vedr.
arbeidsgiveransvar.

Styret kaller og ansetter de arbeiderne forsamlingen
trenger i samråd med styret for _____________
(kretsnavn). Arbeiderne blir formelt ansatt og lønnet av
kretsen i følge gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

d. Styret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som
skal behandles av dette.

§ 8 Hyrderåd

Benevnelse i samsv. med ImF. Andre
benevnelser kan velges.

a. Hyrderådet består av tre menn som har tillit i forsamlingen.
Forsamlingsleder (der slik er ansatt) er en av disse.
Hyrderådet har til hovedoppgave å vise åndelig
hyrdeomsorg for medlemmene. Det skal ivareta et særskilt
hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og
forsamlings-/foreningslivet er i samsvar med Guds ord og
den evangelisk lutherske bekjennelse. Ved avvik eller
lærestrid har Hyrderådet ansvar for rettledning og
formaning.

Forbundsstyret ønsker synliggjøring av
åndelig lederskap og tilsyn.
Forbundsstyret mener at det er best at
hyrderådet så vidt mulig har klar
forankring i styret.

b. Medlemmer som begynner å leve i strid med Guds ord skal
behandles etter Matt 18,15-18. Medlemmer som ikke lever
i overensstemmelse med § 3, 1. ledd i denne lov, kan
utelukkes fra forsamlingen.
c.

Oppgaver i rådet fordeles etter utrustning og nådegaver.
Rådet innstiller til styret ved kall av ansatte og frivillige
arbeidere.

§ 9 Opphør

Paragrafen bør være lik for alle.

Skulle ___________ (forsamlingsnavn) bli nedlagt eller
oppløst, tilfaller forsamlingens midler og eiendommer
___________ (kretsnavn) eller Indremisjonsforbundet.

Det kan vurderes om denne
paragrafen skal utvides i tråd med §
11 i mal for kretslover.

§ 10 Lovendring

Paragrafen bør ligge fast.

Årsmøtet i ___________ (forsamlingsnavn) kan endre denne
loven med 2/3 flertall, jfr. § 5 b, d og e. §§ 1 og 2a, første ledd,
kan ikke endres.
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2.4 Mal for ungdomsforeningslover
Lovtekst

Kommentar

Lov for ungdomsforeninger tilsluttet
Indremisjonsforbundet

Maleren bør følges med nødvendige
lokale tilføyelser/tilpasninger

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må ligge fast og er
uforanderlig.

___________ (ungdomsforeningsnavn) bygger sitt arbeid på
1
Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse .
På dette grunnlaget driver foreningen alt sitt arbeid.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Paragrafen bør ligge fast.

___________ (ungdomsforeningsnavn) har til formål å fremme
Guds rike mellom de unge så de kan bli vunnet for Kristus,
styrket i troen og ført inn i aktiv tjeneste. For å nå dette
formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de
tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig.
(Lokale tillegg).

§ 3 Medlemskap

Paragrafen bør være lik for alle.

Medlem av foreningen kan enhver bli som er kjent av minst to
av foreningens medlemmer for å være en personlig kristen,
lever et kristelig liv, er enige i §§ 1 og 2.
Hvert medlem betaler en årskontingent som foreningens styre
bestemmer. Dersom noen ikke har betalt sin kontingent i to år,
ansees vedkommende ikke lenger som medlem av foreningen.
Nye medlemmer innmeldes til styret og tas opp i et av
foreningens møter.

§ 4 Forholdet til ___________ Indremisjon
(foreningsnavn)

Paragrafen bør være lik for alle.

a. ___________ (ungdomsforeningsnavn) tilhører
___________ Indremisjon (foreningsnavn) i virker i
overensstemmelse med ___________ Indremisjon
(foreningsnavn) sine lover.

Denne paragrafen knytter også
ungdomsforeningen til tilsyns- og
hyrdefunksjonen nevnt i
indremisjonsforeningens lover (§§ 3 og
7 eller forsamlingslover §§ 3 og 8)

b. Medlemmer av ___________ (ungdomsforeningsnavn) er
også medlemmer av ___________ Indremisjon
(foreningsnavn).
Ved fylte 35 år utgår medlemmene av ___________
(ungdomsforeningsnavn), men blir stående med sitt
medlemskap i ___________ Indremisjon (foreningsnavn)

§ 5 Årsmøtet
a. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.
Alle medlemmer som har betalt kontingenten og er fylt 15
år, har stemmerett i årsmøtet.

Paragrafen bør være lik for alle.
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Lovtekst

Kommentar

b. Årsmøtet behandler følgende saker:
- Styrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Valg av styre
- Lovendringer.
- Andre saker som styret eller medlemmene legger frem
(jfr. pkt. e).

Noen steder blir lovendringer
behandlet av hovedforeningen, men
ungdomsforeningen har innstillingsrett.

c.

Her kan man evt. føye til budsjett hvis
dette er aktuelt for foreningen.

Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.

d. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare styret og foreningens medlemmer kan
fremme forslag til lovendringer.
e. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av styremedlemmene eller 2/3 av foreningsmedlemmene
ber om det.
f.

Protokoll fra årsmøtet sendes til styret i __________
Indremisjon (foreningsnavn).

§ 6 Styret

FS-forslag om protokollutveksling
Paragrafen bør være lik for alle.

a. __________ (ungdomsforeningsnavn) ledes av et styre
som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Styret består av fem medlemmer som blir valgt for to år av
gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre
medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen
kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret
har tre varamedlemmer som blir valgt for et år. Første
varamann møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når minst
halvparten medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann, nestformann og sekretær.
Styret i __________ Indremisjon (foreningsnavn) har rett til
å møte med observatør som har talerett, men ikke
stemmerett.

c.

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
oddetall (5,7 eller 9).

Gml. lov foreslår at et av
ungdomsforeningens styremedlemmer
velges av indremisjonsforeningens
styre.

Styret holder møter når formannen kaller inn til det eller et
flertall av styremedlemmene krever det.

§ 7 Styrets oppgaver
a. Styret skal:
• Lede foreningens virksomhet, ivareta dens interesser og
se til at foreningen drives etter sitt formål.
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med ___________________
(ungdomsforeningsnavn) sin økonomi.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _________
(ungdomsforeningsnavn) sine lover.
• Ha tilsyn med med medlemmene som gjør tjeneste i
foreningen og påse at disse har de nådegaver som er
nødvendig for tjenesten.
b. Styret binder foreningen rettslig.

Paragrafen bør være lik for alle.
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Styret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som
skal behandles av dette.

d. Kopi av referat fra styremøte, årsmelding og revidert
regnskap sendes styret i ______________ Indremisjon
(foreningsnavn).

§ 8 Opphør

Paragrafen bør være lik for alle.

Skulle ___________ (ungdomsforeningsnavn) bli nedlagt eller
oppløst, tilfaller foreningens midler og eiendommer
_________________ Indremisjon (foreningsnavn),
___________ (kretsnavn) eller Indremisjonsforbundet.

§ 9 Lovendring

Paragrafen må være lik for alle.

Årsmøtet i ___________ (ungdomsforeningsnavn) kan endre
denne loven med 2/3 flertall, jfr. § 5 b, d og e. §§ 1, 2, første
ledd og 8 kan ikke endres.

Noen steder blir lovendringer
behandlet av hovedforeningen, men
ungdomsforeningen har innstillingsrett.
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2.5 Mal for bedehuslover
Lovtekst

Kommentar

Lov for bedehus innen Indremisjonsforbundet

Der ikke indremisjonen eier
bedehuset (alene) kan denne
malen være til veiledende hjelp.

§1
N.N. bedehus eies av ________ Indremisjon (foreningsnavn),
og virksomheten i huset skal være i overensstemmelse med
Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.
§2
________ Indremisjon (foreningsnavn) har til enhver tid første
rett til husets bruk. Når det ikke kommer i veien for
foreningens arbeide, kan huset benyttes til ethvert gjøremål i
Guds rike som står i overensstemmelse med § 1.
§3
Når det ikke kommer i veien for husets bruk etter § 2, kan
huset også benyttes til møter for gode og allmennyttige
gjøremål. Dog må det stadig påses at disse møter ikke
kommer i strid med Guds ord og sann kristelig moral.

§4
Styret for ________ Indremisjon (foreningsnavn) er også styre
for bedehuset, og er således til enhver tid ansvarlig for husets
bruk etter disse regler.
Styret har ansvar for husets økonomi, renhold og forsvarlige
vedlikehold. Styret kan overdra det daglige tilsyn med huset til
et eller to av sine medlemmer. Men alle viktige saker må
avgjøres i samlet styret.
Styret fremlegger på foreningens årsmøte revidert regnskap
for huset.
§5
Skulle ________ Indremisjon (foreningsnavn) bli nedlagt, skal
styret for _________ (kretsnavn)/ Indremisjonsforbundet velge
en komité på tre medlemmer, som har å fungere som husets
styre etter disse regler.
§6
Opprettes der igjen indremisjonsforening på stedet og denne
er i overensstemmelse med den gamle indremisjon, da skal
huset overdras den nye forening til eiendom og bruk etter
disse regler.
§7
Årsmøtet i ________________ Indremisjon (foreningsnavn)
kan endre disse regler med 2/3 flertall. Dog kan ikke
paragrafene 1, 2, 4 og 5 endres uten godkjennelse av
Indremisjonsforbundets styre. Forslag til endring av reglene
må være sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet
avholdes.

Poenget i disse paragrafene er å
beskytte bedehusets læremessige
forankring på evangelisk luthersk
grunn. Folk som kommer til
samlinger i bedehuset må vite hva
læremessig grunnlag som gjelder her
for forkynnelse, undervisning og
fellesskap.
Den læremessige forankringen er
ikke til hinder for at en kan benytte
talere fra andre evangeliske
trosfellesskap når en har åndelig tillit
til dem i forbindelse med konkrete
oppdrag, eller låne ut huset til andre
trossammenhenger i gitte tilfeller. I
begge tilfeller kreves lojalitet mot ikke
å undergrave bedehusets
læreforankring.

Normalt bør kretsen ta seg av dette. I
noen tilfeller er det naturlig at saken
overlates ImF sentralt.

