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Protokoll fra den 32. generalforsamling 
Syvendedags Adventistkirken 

Østnorsk distrikt 
Tyrifjord Videregående Skole 

24.-25. mai 2015 
 
 

Registrerte delegerte 
192 delegerte var registrert ved Østnorsk Distrikts (ØNDs) generalforsamling 24.-25.mai 2015: 
 
159 delegerte fra menighetene: Asker/Bærum: Rigmor Indahl; Eidsvoll: Birte B. Hønsen, 
Christoffer Hønsen, Edel B. Stirling; Fredrikstad: Anja Dyresen Guleng, Roald Jarl Guleng, Annika 
Haugvik, Thea Haugvik, Clemence Nsenga, Sam Nsenga, Ronnie Oddane, Vinjar Romsvik; Gjøvik: 
Einar Holm, Lene Holm; Grenland: George Dankwah, Joachim Engan, Daniel Gøytil, Daniel 
Koranteng, Turid Nilsen, Knud Sandbeck; Hadeland: Arnt Ove Helander, Finn Møller Nielsen; Hamar: 
Grete Daatland Andersen, Sven Arvid Gustavsen, Elis Pettersen; Hønefoss: Sigrun Eckhoff, Arne 
Fjelmberg, Ole Marius Krekling, Astrid Opheim; Kongsberg: Luke Kurtis Carambot, Eirik Eidså, Nina 
Norlin; Larvik: Marthe Hogganvik, Bjørnar Nordnes, Kenneth Sørum, Morten Sørum; Lillehammer: 
Leif Ole Bach, Simon Bach, Robert Hagen, Edel Krøll, Frode Krøll, Liljan Wollan; Mjøndalen: Rolf 
Angelsen, Jan Fossum, Åse Fossum, Heidi Gustavsen, Trond Gustavsen, Svein Holanger, Wieland 
Jenke, Anne W. Løvbræk, Eli Mikkelsen, Roald Mikkelsen, Ingar Rekstad, Terje Solberg, Lars Jørgen 
Stølen, Svanhild Stølen; Mo i Rana: Kenneth Jenssen, Sonny Sotelo Jenssen; Mosjøen: Linda 
Kleiven, Torgunn Skoglund; Moss: Irene Giesebrecht, Reidun Kvinge, Rolf Kvinge; Mysen: Hilde 
Kjendalen, Harald Norheim, Heidi Vestbye, Torgeir Vestbye, Synnøve Wollan, Jeremy Zwiker; 
Namsos: Magne Krekling; Notodden: Aina Grønnestad, John Hernehult, Sara Kvamme; Oslo, Betel: 
Zufan Bizuneh Agedew, Torben Bergland, Vibeke Bøhmer, Daryl Deacon, Grethe Deacon, Jonathan 
Nielsen Fosse, Tove Jordahl, Christopher Kjølner, Bjørn Kolbjørnsen, Einar Lodin, Hanna Norheim, 
Lena Søderstrøm Olsen, Mette Skonnord, Linn Helene Stølen, Anders Taraldset, Anders Wiik, 
Tsegaalem Wosen; Oslo, Cornelius: Ole Henrik Brekke, Sissel Reierson Brekke, Roy Bøhmer, 
Eyvind Røst, Karianne Schandy; Oslo, Ulsrud: Emilian Barbu, Elisabeth E Dunkley, Travis E Dunkley, 
Nanna Lise Havstein, Benjamin Samsing, Annie-Vera Skjerpen, Ronald Skjerpen; Sandefjord: Atle 
Fonn Aluwini, Alis Myhre Danielsen, Ivan Danielsen, Gunnar Gjelstad, Nina Gjelstad, Linnea Søgaard; 
Sandnessjøen: Torill Jahne Pettersen; Sarpsborg: Bjørn Haugen; Sauherad: Arne Bredesen, Olav 
Haugen, Wenche Landsverk, Elisabeth Vik; Skotselv: Arvid Duun, Richard Vagn Jensen, Svein Arve 
Kirknes, Ziemek Pawlucki, Knut Størkersen; Strømmen: Trygve Andersen, Thor-André Eidsvig, 
Øystein Hogganvik, Josef Myrbakken, Tove Myrbakken, Benjamin A Norheim, Sergey Panfilov; 
Trondheim: Stig Aspli, Birgit Brevik, Svein Arve Brevik, Elin Sivertsen, Solveig Tonstad; Tyrifjord: 
Kristin Molstad Andresen, Tore Molstad Andresen, Miyuki Andvik, Sidsel W Dahl, Terje W Dahl, 
Styrkår Dramstad, Marius Fosse, Thorvald Guleng, Raimo Hansen, Linnea Helgesen, Alexander 
Johansson, Dagfinn Klund, Silja Leknes, Simen Leknes, Frøydis Liseth, Elbjørg K Lundström, Kjell 
Pettersen, Jørgen Roland, Jan Erik Sjölander, Susan Ursett; Tønsberg: Karin Bergland, Karl J 
Bergland, Randi Nordahl, Hilde Nygaard, Mette Morag Singo, Arild Viksand, Tommy Viksand, Anne 
Lise Aase. 
 
33 ex officio delegerte: Distriktsstyret: Rolf Andvik, Tommy Berglund, Mary Ann Joro, Linndis 
Rasmussen, Cato Steinsvåg; Vedtektsnemnda: Finn F Eckhoff; Embetspersoner DNU: Jóhann E 
Jóhannsson, Reidar J Kvinge; Embetspersoner TED/GC: Raafat Kamal; Avdelingsledere DNU: 
Kjell Aune, Per de Lange, Gry Haugen, Victor Marley, Nina Myrdal, Birgit Philipsen, Philip Philipsen, 
Tor Tjeransen; Pastorer: Terje Bjerka, Geir Fossum, Harald Giesebrecht, Atle Haugen, David 
Havstein, Claes Lundström, Odd-Henrik Olsen, Reidar Olsen, Jorge A Orozco, Joachim Telfer, Tore 
Wollan; Delegerte med predikantfullmaktsbevilling: Marianne Kolkmann, Gry Beate Marley, Widar 
Ursett; Pensjonerte pastorer: Ove Berntsen, Reidar Larsen. 
 
Nemnder: 
Følgende nemnder var på forhånd utpekt iht. vedtektenes § 12: 
 
Innstillingsnemnd: 
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Linda Kleiven (Mosjøen), Elin Sivertsen (Trondheim), John Hernehult (Notodden), Arne Bredesen 
(Sauherad), Turid Nilsen (Grenland), Morten Sørum (Larvik), Atle Fonn Aluwini (Sandefjord), Lasse 
Stølen (Mjøndalen), Terje Solberg (Mjøndalen), Ingar Rekstad (Mjøndalen), Richard Vagn Jensen 
(Skotselv), Terje W Dahl (Tyrifjord), Dagfinn Klund (Tyrifjord), Einar Holm (Gjøvik), Simon Bach 
(Lillehammer), Finn Møller Nielsen (Hadeland), Sven Arvid Gustavsen (Hamar), Rigmor Indahl (Asker 
og Bærum), Hanna Norheim (Oslo, Betel), Christopher Kjølner (Oslo, Betel), Anders Taraldset (Oslo, 
Betel), Sissel Reierson Brekke (Oslo, Cornelius), Benjamin Samsing (Oslo, Ulsrud), Ronald Skjerpen 
(Oslo, Ulsrud), Øystein Hogganvik (Strømmen), Edel B. Stirling (Eidsvoll), Annika Haugvik 
(Fredrikstad), Roald Jarl Guleng (Fredrikstad), Heidi Vestbye (Mysen). 
 
Innstillingsnemnda, som var samlet 11. januar, ble ledet av unionsleder Reidar Kvinge og valgte 
følgende nemnder: 
 
Valgnemnd: 
Reidar Kvinge, leder (unionsleder); Atle Fonn Aluwini (Sandefjord), Trygve Andersen (Strømmen), 
Torben Bergland (Oslo, Betel), Raimo Hansen (Tyrifjord), Øystein Hogganvik (Strømmen), Linda 
Kleiven (Mosjøen), Edel Krøll (Lillehammer), Silja Leknes (Tyrifjord), Vinjar Romsvik (Fredrikstad), 
Joachim Telfer (Sandefjord), Solveig Tonstad (Trondheim), Jeremy Zwiker (Mysen). 
 
Forslagsnemnd: 
Tommy Berglund, leder (Strømmen); Kristin Molstad Andresen (Tyrifjord), Anne Valen Næss 
(Sandefjord), Linndis Rasmussen (Mysen), Karianne Schandy (Oslo, Cornelius), Elin Sivertsen 
(Trondheim), Anders René Wiik (Oslo, Betel). 
 
Stående vedtektsnemnd var iht. vedtektenes § 12 valgt ved generalforsamlingen i 2010. Etter 
nødvendige suppleringsvalg i løpet av perioden bestod vedtektsnemnda pr. 31.12.14 av følgende 
personer: 
 
Tore Mostad Andresen (leder), Finn F. Eckhoff, Arne Næss, Laila Løkkebergøen, Vilde Haugen. 
 
 
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 
 
Distriktsleder Rolf Andvik ønsket de delegerte velkommen til den 32. generalforsamling for Østnorsk 
Distrikt søndag den 24. mai 2015 kl. 09.30. 
 
01/15 GODKJENNING AV INNKALLING  
 Ved innkallingen til generalforsamlingen ble retningslinjene i vedtektenes § 7 fulgt. 
  
 Vedtak: Innkallingen godkjennes. Enstemmig. 
 
02/15 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 
 Ved åpningen av generalforsamlingen var 191 av totalt 192 delegerte registrert. 
 
 Vedtak: Generalforsamlingen erklæres åpnet.  
 
03/15 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 Distriktsleder gjorde oppmerksom på at følgende vedtak i Sak 10/10 Alt. 5b fra forrige 

generalforsamling ikke var fulgt opp: «Be DNU nedsette en komité med deltakere fra DNU, 
VND, NND, ØND & TED som utarbeider et forslag som tar sikte på en betydelig forenkling av 
organisasjonsmodellen. Forslaget legges fram på neste generalforsamling eller i en 
ekstraordinær felles generalforsamling.» Distriktsleder åpnet opp for at dette kunne tillegges 
som egen sak, ikke kun behandles i forbindelse med lederens rapport. Dette ble av de 
delegerte ikke ansett nødvendig. Det var ingen innsigelser mot utsendt saksliste. 

 
 Vedtak: Utsendt saksliste godkjennes.  
 
04/15 VALG AV ORDSTYRERE, PARLAMENTARIKER OG REFERENT 
 Forslag til ordstyrere, parlamentariker og referent ble framlagt i henhold til sakspapirene. 
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 Vedtak: Ordstyrere:  Atle Fonn Aluwini og Tommy Berglund.   
  Parlamentariker: Bjørn Haugen, assistent Rolf Angelsen. 
  Referent:  Sylvi Nordvåg Bunken.  
 
 Etter at ordstyrerne var valgt, overtok de ledelsen av forhandlingene. 
 
 Følgende valg ble også foretatt til sak 4/15: 
 

 Vedtak: En person blant de delegerte velges til å underskrive protokollen: Torben Bergland.  
  Tellekorps: Ordensvernet teller stemmesedler ved skriftlige avstemninger.   
 
05/15 GODKJENNING AV PROSEDYREREGLER 
 Vedtak: Prosedyrereglene i utsendte sakspapirer godkjennes. Dette inkluderer også at 

taletiden settes til 2 minutter i henhold til prosedyrereglenes pkt. 2.7.  
 
06/15 RAPPORTER FRA AVDELINGSLEDERNE 

  Rapporteringen fra avdelingslederne var samtidig en del av generalforsamlingen for DNU. 
Følgende rapporter inngår også i ØNDs generalforsamling og ble presentert av avdelingens 
leder: 

  Barne-, speider-, familie- og  
   Ungdomsavdelingen (SABU)  v/ Victor Marley 
  Informasjons- og medieavdelingen/ 
   Hope Channel Norge   v/ Tor Tjeransen 
  Musikkavdelingen    v/ Gry Haugen 
  Helse- og miljøavdelingen   v/ Per de Lange 
  Menighetsmisjonsavdelingen  v/ Kjell Aune 
  Norsk Bibelinstitutt    v/ Kjell Aune 
  Skoleavdelingen    v/ Nina Myrdal 
  Predikantavdelingen    v/ Reidar J. Kvinge 
  Avdeling for litteraturevangelisme  v/ Philip Philipsen 
  Sabbatsskoleavdelingen   v/ Nina Myrdal 
  SDA Kvinneforum    v/ Liljan Wollan 
  Samfunnskontakt og religionsfrihet  v/ Tor Tjeransen 
  ADRA Norge    v/ Birgit Philipsen 
 
 Vedtak: Avdelingenes rapporter tas til orientering. 
 
07/15 RAPPORT FRA ØNDs DISTRIKTSLEDER/STYRE 

 Som oppfølging av vedtak i sak 12/10 fra forrige generalforsamling har ØNDs styre gjort 
følgende vedtak: «Styret i SDA ØND foreslår ikke en sammenslåing av ØND og DNU. Det 
innkalles dermed ikke til ekstraordinær generalforsamling.» 

 
 Ang. vedtak i sak 10/10 Alt. 5b som ikke er fulgt opp etter forrige generalforsamling, ble vedtak 

fra DNUs generalforsamling i år også vedtatt her: 
 
 Vedtak: Unionsstyret anmodes om å sette ned en komité i løpet av 2015, som i kommende 

5-årsperiode vurderer om den organisasjonsform vi har i Norge i dag, er den mest 
hensiktsmessige for å nå vår organisasjons målsetning. 
• Komitéen bør på et fritt grunnlag vurdere om alternative organisasjonsformer 

kan være mer hensiktsmessig. 
• Komitéen samarbeider med Divisjonen, Unionen og Distriktene/Menighetene 

med det formål å få til et forslag som kan legges fram på Unionens og 
Distriktenes generalforsamling, senest 2020. 

 
 Vedtak: Rapporten fra ØNDs distriktsleder/styre tas til orientering. 
 
08/15 RAPPORT FRA VALGNEMNDA 

 Valgnemndas sekretær Trygve Andersen presenterte nemndas forslag til henholdsvis 
distriktsleder, medlemmer i distriktsstyret, ØNDs representant i DNUs styre og stående 
vedtektsnemnd. 
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 De delegerte ble gitt anledning til å møte med valgnemnda for å legge fram innvendinger de 
måtte ha til nemndas forslag. 

 
a) Valg av distriktsleder (skriftlig) 

 
Vedtak: Rolf Andvik velges som distriktsformann for perioden 2015-2020. 
  (Ja: 144; Nei: 30; Blanke: 1. Totalt: 175) 

 
b) Valg av distriktsstyre (skriftlig, hele styret under ett) 

I henhold til vedtektenes § 14 første ledd skal styret bestå av 11 medlemmer. 
 
Vedtak: Følgende styremedlemmer velges for kommende valgperiode, i tillegg til 

distriktsleder Rolf Andvik: Torben Bergland, Tommy Berglund, Terje Bjerka, 
Svein Arve Brevik, Mary Ann Joro, Alexander Kjølner, Sandra Bjørk 
Olafsdottir, Cato Steinsvåg, Hanne Lise Vik, Jeremy Zwiker. (Ja: 149; Nei: 26; 
Blanke: 2; Totalt: 177) 

 
c) Valg av ØNDs representant til DNUs styre (skriftlig) 

 
Vedtak: Atle Fonn Aluwini velges som ØNDs representant i DNUs styre. 
  (Ja: 156; Nei: 16; Totalt: 172) 
 

d) Valg av stående vedtektsnemnd (visning av stemmetegn, hele nemnda under ett) 
   
Vedtak: Følgende personer velges til ØNDs vedtektsnemnd 2015-2020: Finn Frode 

Eckhoff, Vilde Haugen, Dagfinn Møller Nielsen, Arne Næss, Anders Taraldset 
(leder). 

 
09/15 RAPPORT FRA VEDTEKTSNEMNDA 
 Nemndas formann Tore Molstad Andresen presenterte nemndas bearbeidede forslag til 

endringer av vedtekter. Disse omhandlet hovedsakelig §§ 1, 7, 11, 16 og 12. Mindre endringer 
ble også vedtatt i §§ 9, 13, 14 og 21. 

 
 § 1 – Navn 

 
Vedtak: Organisasjonens navn endres fra «Syvendedags Adventistsamfunnet – 

Østnorsk distrikt» til «Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt». (mot 
7 stemmer) 

  
 Vedtaket om navneendring i § 1 får innvirkning på alle paragrafer hvor organisasjonens navn 

er nevnt. 
 
 § 7 – Generalforsamling 
 

Vedtak: § 7 andre ledd tilføyes med følgende ordlyd: «Distriktets ledelse skal sørge for 
at det føres protokoll av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over 
registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av 
møtelederen, distriktslederen, referenten og minst en annen person som 
utpekes av generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens 
medlemsblad og holdes tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og 
medlemmer av norske menigheter tilsluttet Distriktet.»  

 
 Følgende forslag om et nytt tredje ledd i § 7 falt (Ja: 54; Nei: 86):  

«ØNDs generalforsamling skal avholdes før/i forkant av DNUs generalforsamling.»  
 
 Protokolltilførsel etter behandling av § 7: 
   
 Vedtak: Unionens og Distriktenes ledelse henstilles til å få til en rekkefølge på Distriktenes 

og Unionens generalforsamlinger slik at Unionens generalforsamling kommer sist. 
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 § 11 – Myndigheter og plikter 
 
 Vedtak: § 11 gis et nytt første ledd med følgende ordlyd: «Den øverste myndighet i 

organisasjonen utøves av generalforsamlingen.»  
 
 Tidligere nummerering av ledd i § 11 forskyves etter tilføyelse av nytt første ledd. 
 
 Vedtak: § 11 fjerde ledd femte punktum endres til «Vedtaket kan oppheves med mer enn 

50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke).»  
 
 § 16 – Styrets myndighet og plikter 
 
 Vedtak: § 16 andre ledd endres til «Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning 

vurdere distriktets virksomhet og legge frem et forslag til handlingsplan for 
kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til ØNDs pastorer og til 
menighetene i ØND. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et 
endelig forslag til handlingsplan for neste periode slik at det kan sendes til de 
delegerte sammen med sakspapirene.» (mot 6 stemmer) 

 
 Vedtak: § 16 tredje ledd andre punktum tilføyes: «Ved konstituering av ny distriktsleder skal 

Unionens leder eller den han utpeker, lede suppleringsvalget.» (mot 3 stemmer) 
 
 Følgende alternativ til vedtatt § 16 andre ledd tredje punktum falt (Ja:16): 
 «Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et forslag til handlingsplan for neste 

periode. Planen sendes til forslagsnemnda for innspill før et endelig forslag til handlingsplan 
for neste periode utarbeides og sendes til de delegerte sammen med sakspapirene.» 

 
 § 12 – Nemnder 
 
 Vedtak: Tidligere § 12 femte ledd bokstav b om valg av forslagsnemnd utgår. (mot 20 

stemmer) 
 
 Vedtak: § 12 sjette ledd bokstav b andre punktum tilføyes: «Det skal tilstrebes jevn 

representasjon i styret i forhold til kjønn, geografi og alder.»  
 
 Alternative forslag til ordlyd og/eller innhold i vedtatt tilføyelse i § 12 sjette ledd bokstav b: 

1. Det skal tilstrebes jevn fordeling i styret i forhold til kjønn samt bred geografisk og 
aldersmessig representasjon. 

2. Det skal være flertall av kvinner i styret samt bred geografisk og aldersmessig 
representasjon. 

Det ble ikke holdt avstemning over disse to forslagene. 
 
 Andre vedtatte endringer i § 12: 
 
 § 12, 6 a: Tilføyd «Embetspersoner (§ 12, 6 b) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda.» 
 § 12, 6 c: Nytt: «foreslå distriktets representant i Unionens styre.» 
 § 12, 6 d: Tilføyelse vedr. vedtektsnemnd: «…med mandat fra og  med generalforsamlingens 

slutt, til og med neste ordinære generalforsamling.» 
 § 12, 7: Hele tidligere syvende ledd bortfaller.  
 
 § 9 – Sammensetning 
 
 Vedtak: § 9 tredje ledd tilføyes med følgende ordlyd: «Delegerte må være medlemmer med 

regulær medlemsstatus i Syvendedags Adventistkirken.» 
 
 § 13 – Avstemning og beslutningsdyktighet 
 
 Vedtak: § 13 første ledd endres til «Med de unntak som følger av vedtektene, treffes valg 

og beslutninger med mer enn 50 % av de avgitte stemmer.» 
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 Vedtak: § 13 sjette ledd tilføyes med følgende ordlyd: «Det skal ved innledningen av 
generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som ikke er dekket i 
Distriktets vedtekter. Prosedyrereglene skal gjelde fra generalforsamlingens åpning 
og fram til neste generalforsamling.»  

 
 § 14 – Styrets sammensetning 
 
 Oppfølging av vedtatt tilføyelse i § 12 sjette ledd bokstav b: 
 
 Vedtak: § 14 første ledd andre punktum strykes: «Styret skal være bredt sammensatt.» 
 
 § 21 – Revisjon 
 
 Vedtak: § 21 endres til «Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres iht. revisorloven 

av registrert eller statsautorisert revisor i Norge, valgt iht. Divisjonens retningslinjer. 
 
 Vedtektene etter disse endringene gjengis i sin helhet som vedlegg til protokollen. 
 
10/15 ØKONOMISJEFENS RAPPORT 
 Jóhann E Jóhannsson presenterte økonomisjefens rapport iht. rapport i utsendte sakspapirer. 
 
 Vedtak: Økonomisjefens rapport tas til orientering. 
 
 
11/15 RAPPORT FRA FORSLAGSNEMNDA 
 Forslagsnemndas sekretær Kristin Molstad Andresen presenterte nemndas rapport med 

forslag til ØNDs handlingsplan for kommende periode. 
 
 Vedtak: Følgende handlingsplan skal gjelde for ØND i perioden 2015-2020: 
 
 Grunnlaget for ØND’s aktivitet:  

Misjonsbefalingen: 
Matt 28,18-20 
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor 
og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 
og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende.» 

 
«Gud har lenge ventet på at hele menigheten skulle bli besjelet av tjenestens ånd – at hver 
eneste skulle arbeide for ham, ut fra sine evner. Hvis medlemmene av Guds menighet utførte 
deres gjerning med å utbre evangeliet hvor det er tiltrengt, hjemme og ute, ville hele verden 
snart være advart, og vår Herre Jesus ville komme tilbake til jorden i makt og herlighet.» EGW 
AA 111 (1911) 
 
Formålsparagrafen for ØND: 
§ 2 – FORMÅL 
Distriktets formål er å fremme evangeliet om Jesus Kristus, symbolisert i de tre 
englebudskapene i Johannes’ åpenbarings 14. kapittel, ved å samordne en kristen 
vitnetjeneste som omfatter, men ikke begrenses til, forkynnelse, undervisning, litteraturmisjon 
og helse- og omsorgsarbeid gjennom distriktets menigheter. 

 
Verdier: 
Med basis i Jesu eksempel ønsker SDA-ØND å fremme en aktiv og positiv kristendom som tar 
ansvar i den verden vi lever i. 
 
Følgende spesielle satsningsområder skal ha spesielt fokus i perioden 2015 – 2020: 
• Fokus på barn og unge inkl. trosopplæring i SDA tro og lære. 
• Evangelisme, omsorg og engasjement i nærmiljøet. 
• Internett og sosiale medier. 
• Tydeliggjøre SDA tro og lære i forkynnelse og virksomheter. 
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SDA i Norge må erkjenne at vi ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å vinne mennesker for 
Jesus. Det er behov for å gjøre endringer i det arbeidet som gjøres. Alle medlemmer i ØND 
bør ha sitt fokus rettet mot Jesus som vårt eksempel. Sjelevinning og sjelebevaring må 
komme i fokus, i tråd med Jesu prinsipper og EGW´s råd og anbefalinger. 

 
ØND´s styre for perioden 2015 – 2020 bes selv å utarbeide spesifikke satsningspunkter 
basert på satsningsområdene i denne handlingsplanen. 
Det legges også opp til at hver enkelt menighet i ØND lager sin egen evangelismeplan ut ifra 
en prosess der hele menigheten får ta del, og at det tas utgangspunkt i satsningsområdene for 
perioden. 

 
12/15 GENERALFORSAMLINGEN HEVES 
 
 Mandag 25. mai kl. 13: 
 
 Vedtak: ØNDs 32. generalforsamling heves. 
 
 Rolf Andvik avsluttet med bønn. 
 
 
 
 
 _______________________ _______________________ _______________________ 
 Rolf Andvik, distriktsleder Atle Fonn Aluwini, ordstyrer Tommy Berglund, ordstyrer 
 
 
 
 
 __________________________   _____________________________ 
 Sylvi Nordvåg Bunken, referent       Torben Bergland, utpekt delegert 
 
 
 

Vedtekter for Syvendedags Adventistkirken  
Østnorsk distrikt 

Etter endringer vedtatt på den 32. generalforsamling i 2015 
 

KAPITTEL 1. OM ORGANISASJONEN 
§ 1 – NAVN 
Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt, heretter kalt 
Distriktet. 
§ 2 – FORMÅL 
Distriktets formål er å fremme evangeliet om Jesus Kristus, symbolisert i de tre 
englebudskapene i Johannes’ åpenbarings 14. kapittel, ved å samordne en kristen vitnetjeneste 
som omfatter, men ikke begrenses til, forkynnelse, undervisning, litteraturmisjon og helse- og 
omsorgsarbeid gjennom distriktets menigheter. 
§ 3 – OMRÅDE 
Distriktets arbeidsområde er Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, 
Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, samt Nordland fylke sør for 
Polarsirkelen. 
§ 4 – HOVEDKONTOR 
Distriktets hovedkontor er der distriktsstyret bestemmer at det skal være. 
§ 5 – TILHØRIGHET 
Distriktet er tilsluttet Syvendedags Adventistkirken - Den norske union, heretter kalt Unionen, 
som igjen er tilsluttet The Trans-European Division of The General Conference of Seventh-
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Day Adventists, heretter kalt Divisjonen. Distriktet skal følge de retningslinjer for tro og lære 
som blir godkjent og vedtatt hvert femte år ved generalforsamlingen i The General 
Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt Generalkonferensen. Vedtekter og 
administrative regler skal være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for 
Unionen og Divisjonen. 
§ 6 – MEDLEMSKAP 
1. Distriktet omfatter de menigheter innenfor dens område som er organisert i samsvar med de 

generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. 
2.  Medlemskap erverves ved opptak på generalforsamling. 
3.  Medlemskap opphører etter vedtak på generalforsamling eller ved menighetens opphør 

eller utmeldelse. 
 

KAPITTEL 2. GENERALFORSAMLING 
§ 7 – GENERALFORSAMLING 
1. Generalforsamling avholdes ordinært med 5 års mellomrom til den tid og på det sted styret 

bestemmer. Innkalling skal sendes til Distriktets menigheter og kunngjøres i Unionens 
medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens åpning. Styret kan om nødvendig innkalle 
på annen måte. Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til de delegerte minst to uker før 
generalforsamlingens åpning. 

2.  Distriktets ledelse skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal 
generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. 
Fortegnelse over registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av 
møtelederen, distriktslederen, referenten og minst en annen person som utpekes av 
generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens medlemsblad og holdes 
tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet 
Distriktet. 

 
§ 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner 
det nødvendig, eller når minst fem av distriktets menigheters forretningsmøter krever det. 
Innkalling skjer på samme måten som til ordinær generalforsamling, eller ved brev med minst 
to ukers varsel. Når det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, skal saksliste og 
sakspapirer følge med. Vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling har samme gyldighet 
som vedtak fattet på ordinær generalforsamling. 
§ 9 – SAMMENSETNING 
1. Generalforsamlingen utgjøres av: 

a) delegerte valgt av menighetene, idet hver menighet har rett til én delegert for menigheten 
og ytterligere én delegert for hver 20 eller del av 20 medlemmer, basert på medlemstallet pr. 
31. desember foregående år. Delegerte skal være medlemmer av den menigheten de 
representerer på det tidspunkt generalforsamlingen åpner. 

b) medlemmer av styret, 
c) Distriktets representanter i unionsstyret, 
d) medlemmene av stående nemnder, 
e) tilstedeværende embetspersoner fra Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen, samt 

Unionens avdelingsledere, 
f) ordinerte og ikke-ordinerte predikanter med bevilling/æresbevilling, tilknyttet Distriktet. 
g) delegerte fra menigheter opptatt i henhold til § 6.2 under generalforsamlingen beregnet i 

henhold til § 9.1.a) basert på medlemstallet ved generalforsamlingens åpning. 
2. Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret velge ekstraordinære delegerte i et antall av 

inntil fem personer. 
3. Delegerte må være medlemmer med regulær medlemsstatus i Syvendedags Adventistkirken. 
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§ 10 – DISTRIKTSMENIGHETENS REPRESENTASJON 
Dersom det er organisert en distriktsmenighet, velger distriktsstyret de delegerte fra denne 
menigheten, samt dens representant(er) til innstillingsnemnda. 
§ 11 – MYNDIGHETER OG PLIKTER 
1.  Den øverste myndighet i organisasjonen utøves av generalforsamlingen. 
2.  På ordinær generalforsamling 

a) behandles meldinger om virksomheten i Distriktet, herunder årsoppgjørene, for perioden fra 
forrige ordinære generalforsamling, 

b) gjennomføres valg av styremedlemmer, embetspersoner og vedtektsnemnd, samt andre 
nemnder som generalforsamlingen finner det nødvendig å opprette i tillegg til valg- og 
forslagsnemnda som velges av innstillingsnemnda, 

c) vedtas bestemmelser og retningslinjer for distriktets virksomhet, 
d) behandles andre saker som hører under generalforsamlingen. 

3. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først legges frem for den nemnda som 
saken naturlig hører inn under med mindre de er sendt ut med sakspapirene. 

4. Dersom generalforsamlingen finner at distriktets formål bedre kan fremmes ved et nærmere 
samarbeid mellom de norske distrikter av Syvendedags Adventistkirken, kan 
generalforsamlingen vedta at ansettelser og forvaltning av distriktets midler skal utføres av 
Unionen. Så lenge vedtaket står ved lag, skal Unionens økonomisjef også være økonomisjef for 
distriktet. Likedan skal generalforsamlingens bestemmelser om forvaltning av distriktets 
pengemidler stå tilbake for bestemmelser truffet av Unionens generalforsamling og styre. 
Vedtak etter denne bestemmelse krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på 
generalforsamlingen. Vedtaket kan oppheves med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer 
(blanke stemmer teller ikke). Forslag om å fatte vedtak etter denne bestemmelse, eller å 
oppheve et allerede fattet vedtak, kan bare behandles dersom det er utsendt i samsvar med § 7. 
Dersom minst en menighets styre eller forretningsmøte fremsetter forslag som nevnt ovenfor i 
6. punktum, skal forslaget sendes ut med sakspapirene i samsvar med § 7. 

 
§ 12 – NEMNDER 
1. En innstillingsnemnd skal velge neste generalforsamlings nemnder, med unntak av 

vedtektsnemnda som foreslås av valgnemnda. Til denne innstillingsnemnda innkalles én 
representant fra menigheter med inntil 100 medlemmer, to representanter fra menigheter med 
inntil 200 medlemmer og tre representanter fra menigheter med mer enn 200 medlemmer, 
basert på medlemstallet den 31. desember året før generalforsamlingen. 

2. Disse representanter skal velges blant de delegerte og være medlemmer av de menigheter de 
representerer. 

3. Den enkelte menighet velger sin(e) representant(er) til innstillingsnemnda samtidig med valget 
av de delegerte. Disse representantene møter senest tolv uker før generalforsamlingens åpning 
og velger nemnder i henhold til vedtektene. Medlemmene i nemndene velges blant de 
delegerte til generalforsamlingen. 

4. Lederen for Unionen, eller den han utpeker, kaller sammen innstillingsnemnda og leder dens 
møter. 

5. Innstillingsnemnda velger blant de delegerte 
a) en valgnemnd bestående av 13 medlemmer. Unionens leder eller den han utpeker, leder 

nemndas arbeid. 
b) eventuelle andre nemnder. 

6.  Valgnemnda skal 
a) være bredt sammensatt, slik at dens medlemmer representerer ulike grener av arbeidet og 

kommer fra forskjellige deler av Distriktets område. Embetspersoner (§ 12, 6 b) er ikke 
valgbare til å sitte i valgnemnda. 
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b) foreslå styremedlemmer og embetspersoner for kommende periode. Det skal tilstrebes jevn 
representasjon i styret i forhold til kjønn, geografi og alder. 

c) foreslå distriktets representant i Unionens styre, 
d) foreslå en stående vedtektsnemnd på fem medlemmer, med mandat fra og med 

generalforsamlingens slutt, til og med neste ordinære generalforsamling. 
e) møtes senest fire uker før generalforsamlingen. Dato og sted for nemndas første møte 

kunngjøres på forhånd i organisasjonens medlemsblad. 
 

§ 13 – AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET 
1. Med de unntak som følger av vedtektene, treffes valg og beslutninger med mer enn 50 % av de 

avgitte stemmer. 
2. Avstemning foregår ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte forlanger skriftlig 

avstemning. Alle avstemninger som gjelder enkeltpersoner, skal være skriftlige. Blanke 
stemmesedler teller ikke. 

3. Delegerte må være personlig til stede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme. 
4. Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 1.ledd bokstav a, må være til stede ved 

åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig. 
5. Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredeler av de 

registrerte delegerte være til stede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig. 
6. Det skal ved innledningen av generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som ikke 

er dekket i Distriktets vedtekter. Prosedyrereglene skal gjelde fra generalforsamlingens åpning 
og fram til neste generalforsamling. 

 
KAPITTEL 3. STYRET OG EMBETSPERSONER 

§ 14 – STYRETS SAMMENSETNING 
1. Distriktet skal ha et styre som består av 11 medlemmer. Styret ledes av distriktets leder. 
2. Representanter for Unionen og Divisjonen har møte- og talerett. 
 
§ 15 – MØTER OG BESLUTNINGSDYKTIGHET 
1. Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som nødvendig. Minst tre 

styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles. Unionens styre kan oppfordre til at styret 
sammenkalles. 

2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret. 
3. Styret treffer sine beslutninger med støtte fra mer enn 50 % av styrets medlemmer etter vanlig 

innkalling. 
 
§ 16 – STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER 
1.  Styret skal forvalte distriktets anliggender i samsvar med vedtektene og de generelle 

retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen, og etter de bestemmelser som 
generalforsamlingen har gitt i medhold av vedtektene. 

2.  Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere distriktets virksomhet og legge 
frem et  forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til ØNDs 
pastorer og til menighetene i ØND. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et 
endelig forslag til handlingsplan for neste periode slik at det kan sendes til de delegerte sammen 
med sakspapirene. 

3.  Styret kan foreta suppleringsvalg. Ved konstituering av ny distriktsleder skal Unionens leder eller 
den han utpeker, lede suppleringsvalget. 

4.  Styret kan utpeke ett av sine medlemmer til å møte i vedtektsnemnda med tale- og forslagsrett. 
 
§ 17 – FIRMATEGNING 
Styret representerer distriktet utad og tegner dets firma. Styret kan bestemme at lederen og 
økonomisjefen skal tegne distriktets firma. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i 



11 
 

samsvar med § 11, 3.ledd, kan distriktets firma kun tegnes av lederen og Unionens 
økonomisjef i fellesskap. 
§ 18 – EMBETSPERSONER OG DERES PLIKTER 
1. Lederen forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg 

generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen 
og Divisjonen. 

2. Økonomisjefen forvalter distriktets og andre pengemidler etter de retningslinjer og pålegg 
generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen 
og Divisjonen. 

3. Den daglige ledelse og økonomiforvaltningen omfatter ikke saker som etter distriktets forhold er 
av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan bare avgjøres om styret i det enkelte tilfelle 
har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 
distriktets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 

4. Distriktets embetspersoner kan, hvis ikke spesielle omstendigheter gjør det ønskelig, ikke 
gjenvelges for mer enn en periode. 

 
KAPITTEL 4. ØKONOMI OG REVISJON 

§ 19 – ØKONOMI 
1. Distriktets pengemidler er tiende mottatt fra menigheter og enkeltpersoner, samt andre gaver 

og tilskudd gitt til distriktet. 
2. Tienden skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære som gjelder for Divisjonen, 

samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. Likedan skal 
misjonsgaver og andre innsamlede midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med 
norsk lovgivning og generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. 

 
§ 20 – ÅRSOPPGJØR 
1. Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår avgis årsoppgjør bestående av resultatregnskap 

og balanse. Årsoppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk og de regler for 
regnskapsførsel som gjelder for Unionen og Divisjonen. 

2. Årsoppgjøret skal godkjennes av styret og generalforsamlingen. 
3. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 11, 3.ledd, påhviler styrets 

plikter etter 1. og 2.ledd Unionens styre og generalforsamling. 
 
§ 21 – REVISJON 
Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres iht. revisorloven av en registrert eller 
statsautorisert revisor i Norge, valgt iht. Divisjonens retningslinjer. 
 

KAPITTEL 5. VEDTEKTSENDRINGER OG OMDANNING 
§ 22 – VEDTEKTSENDRINGER 
Endringer i distriktets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to 
tredelers flertall av de avgitte stemmer. 
§ 23 – OMDANNING 
1. Oppløsning av distriktet kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tre firedelers 

flertall av de avgitte stemmer. Distriktets nettoformue skal tilfalle Unionen, eller hvis 
oppløsningen skjer i forbindelse med en omorganisering, til det organisasjonsledd som 
etterfølger distriktet, og benyttes i samsvar med distriktets formål og de premisser som er 
nedfelt i oppløsningsvedtaket. 

2. Beslutning om sammenslåing eller deling krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer 
på generalforsamlingen. 

 


