
1 SDA-DNU – 8. generalforsamling 21. – 24. mai 2015 – TVS 

Protokoll fra den 8. generalforsamling 

Syvendedags Adventistkirken 

Den norske union 

avholdt på Tyrifjord videregående skole 21. – 24. mai 2015 

 

Registrerte delegerte: 

97 av 100 delegerte var registrert ved Den norske unions (DNUs) generalforsamling 21.- 24. mai 

2015. 

Østnorsk distrikt (ØND): 

Anne Lise Aase, Bizuneh Zufan Agedew, Atle Aluwini, Tore Molstad Andresen, Miyuki Andvik, Karl J. 

Bergland, Torben Bergland, Terje Bjerka, Arne Bredesen, Svein Arve Brevik, Alis Myhre Danielsen, 

Eirik Eidså, Arne Fjelmberg, Jonathan Nielsen Fosse, Roald Jarl Guleng, Daniel Gøytil, Bjørn Haugen, 

Øystein Hogganvik, Linda Kleiven, Edel Krøll, Reidun Kvinge, Wenche Landsverk, Silja Leknes, Claes 

Lundstrøm, Elbjørg Lundstrøm, Josef Myrbakken, Harald Norheim, Odd Henrik Olsen, Reidar Olsen, 

Ziemovit Pawlucki, Elis Pettersen, Linndis Rasmussen, Vinjar Romsvik, Edel B. Stirling, Svanhild Stølen, 

Kenneth Sørum, Joachim Telfer, Solveig Tonstad, Anders Wiik, Jeremy Zwiker. 

Vestnorsk distrikt (VND): 

Henriette Aarsand, Finn Andersen, Eldar Andvik, Bengt Fjellberg, Sven-Inge Frantzen, Vidar Hovden, 

Andreas Klungsør, Bjørn Knutsen, Kjell Knutsen, Espen Ommundsen, Sigrid Steffensen, Damiano 

Tallini, Mari Johanne Tjøsvoll, Vibeke Wærn, Liss Waaktaar Åsheim. 

Nordnorsk distrikt (NND): 

Arne Kristian Andersen, Andrew Campbell, Ann Oshaug Christiansen, Liv Fønnebø, Anne-Siri 

Gustafsson, Rune Knutsen. 

Unionsstyret: 

Anett Andersen, Rolf Andvik, Tom Angelsen, Finn F. Eckhoff, Øyvind Gjengstø, David Havstein, Bjørn 

Eivind Holm, Hilde T. Huru, Jóhann Jóhannsson, Reidar J. Kvinge, Anita Nicolaysen, Monica Røsberg,  

Linn Helene Stølen. 

Avdelingsledere: 

Kjell Aune, Gry Haugen, Per de Lange, Victor Marley, Nina Myrdal, Philip Philipsen, Birgit Philipsen, 

Tor Tjeransen, Liljan Wollan. 

Adm. ledere institusjoner: 

Terje W. Dahl, Styrkår Dramstad, Alf Magne Foss, Anita Hagler, Erik Steinsvåg 

 

Medlemmer av nemnder med stående mandat nedsatt av Unionens generalforsamling: 

Rolf Angelsen, Torbjørn Halvorsen. 

Embetspersoner fra Transeuropeisk divisjon: 

Audrey Andersson, Raafat Kamal. 
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Ekstraordinære delegerte 

Atle Haugen, Dagfinn Møller Nielsen, Jan Paulsen. 

NEMNDER: 

Følgende nemnder var på forhånd utpekt iht. vedtektenes § 11: 

Innstillingsnemnd: 

Raafat Kamal – Transeuropeisk divisjons leder (leder), Atle Aluwini, Arne Kristian Andersen, Torben 

Bergland, Arne Fjelmberg, Vidar Hovden, Andreas Klungsør, Bjørn Knutsen, Rune Knutsen, Wenche 

Landsverk, Ziemek Pawlucki, Birgit Philipsen, Linn Helene Stølen, Kenneth Sørum, Mari Johanne 

Tjøsvoll, Anders Wiik. 

Valgnemnd: 

Raafat Kamal – Transeuropeisk divisjons leder (leder), Atle Fonn Aluwini, Anett Andersen, Karl Johan 

Bergland, Gudjon Brinchman, Sven-Inge Frantzen, Liv Fønnebø, Øystein Hogganvik, Bjørn Knutsen, 

Edel Krøll, Silja Leknes. 

Vedtektsnemnd: 

Finn F. Eckhoff – DNUs organisasjonssekretær (leder) (vedtektsfestet), Audrey Andersson – 

Transeuropeisk divisjons sekretær (vedtektsfestet – en fra TEDs administrasjon), Rolf Angelsen 

(ØND), Bjørn Knutsen (VND), Torbjørn Halvorsen (NND). 

Forslagsnemnd: 

Tor Tjeransen (leder). Torben Bergland, Victor Marley, Nina Myrdal, Birgit Philipsen, Linn Helene 

Stølen, Joachim Telfer, Anders Wiik, Liss Åsheim. 

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 

Reidar J. Kvinge ønsket de delegerte velkommen til Den norske unions 8. generalforsamling, torsdag 

21. mai, kl. 19.00. Lederen for Transeuropeisk divisjon, Raafat Kamal, holdt andakt før 

forhandlingene tok til. 

ORIENTERINGER 

Generalforsamlingene for DNU og ØND 

Generalforsamlingen for DNU begynner torsdag 21.5. kl. 19:00. Fredag 22.5. er det 

forhandlingsmøter fra kl. 9:00 fram til kl. 18:00 avbrutt av middag kl. 13:00. Søndag morgen åpner 

ØND sin generalforsamling kl. 9:00, og etter en kort åpningssekvens vil tiden fram mot middag (eller 

så lang tid som det er behov for) være fellestid for de to generalforsamlingene med rapporter fra 

avdelingene og institusjonene. DNUs delegerte må derfor være tilstede fra kl. 9:00 søndag morgen. 

En del av de delegerte vil være delegerte på begge generalforsamlingene og en del av rapportene 

skal presenteres på begge generalforsamlingene. Ved denne løsningen vil vi kunne nøye oss med at 

dette skjer kun en gang for begge generalforsamlingene. 

DELEGERTE TIL STEDE VED ÅPNINGEN:  

83 av 100 mulige (83 %) 
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VI MINNES:  

Generalforsamlingen mintes de av våre medarbeidere som er blitt borte i løpet av de siste 5 årene 

ved at Reidar J. Kvinge leste opp navnene og holdt en bønn.  

Cathy Berger, Fridtjof Draget, Esther Dyresen, Randi Dyresen, Margit Louise Ekeberg, Øivind Gjertsen, 

Gudny Guleng, Anny Havstein, Aksel Hogganvik, Anne-Berit Holanger, Margit Olsen Høibraaten, 

Myrthle Jaworska, Erna Keyn, Willy R. Keyn, Martha Langseth, Wilma Wangen Lia, Elna Lie, Kezia 

Lind, Hagen Lykseth, Hans Nord, Edith Nordvåg, Ågot Opsahl, Edel Reichelt, Jenny Rosén, Magne 

Rosén, Emmely Schøpp-Torjussen, Thoralf Sjølyst, Gunnar Svendsen, Gudleiv Syvertsen, Hedvig 

Syvertsen, Edith Takle, Hedvig Thorsen, Hildur Tobiassen, Hilda Tønnesen. 

1/15 GODKJENNING AV INNKALLING 

Ved innkallingen til generalforsamlingen ble retningslinjene i vedtektenes § 7 fulgt. 

Vedtak:  Innkallingen til SDA-DNUs 8. generalforsamling 2015 godkjennes. 

2/15 GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

Den utsendte sakslisten ble framlagt, og ingen hadde innvendinger mot denne. 

Vedtak: Utsendt saksliste for SDA-DNUs 8. generalforsamling med sakene 1 – 26 

godkjennes. Enstemmig vedtatt. 

3/15 GODKJENNING AV STRØMMING AV DNUS GENERALFORSAMLING 

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at forhandlingsmøtene under DNUs 8. 

generalforsamling strømmes og slik gjøres tilgjengelig på Internett. Enstemmig 

vedtatt. 

4/15 GODKJENNING AV PROSEDYREREGLER 

Vedtak: Utsendte prosedyreregler godkjennes til bruk under SDA-DNUs 8. 

generalforsamling i 2015. Enstemmig vedtatt. 

Valgnemnda og komiteen for vurdering av valgordningen har kommet med forslag til 

justeringer av prosedyrereglene som angår arbeidet i valgnemnda primært. Forslagene 

legges fram i forbindelse med behandlingen av rapporten fra vedtektsnemnda og rapporten 

fra komiteen for vurdering av valgordningen sak 18 og 19. 

5/15 VALG AV EKSTRAORDINÆRE DELEGERTE - § 9.2 

Unionsstyret har gått inn for at Atle Haugen og Dagfinn Møller Nielsen foreslås som  

ordstyrere ved unionens generalforsamling i 2015. Disse er ikke blant de delegerte, og styret 

går derfor inn for at de utpekes som ekstraordinære delegerte i tråd med § 9.2 

Vedtak: Atle Haugen og Dagfinn Møller Nielsen velges som ekstraordinære delegerte i 

henhold til vedtektenes § 9.2. Enstemmig vedtatt. 

6/15 VALG AV ORDSTYRER(E) - § 7.2 

Unionsstyret foreslår at Atle Haugen og Dagfinn Møller Nielsen fungerer som ordstyrere for 

SDA-DNUs 8. generalforsamling i 2015. 

Vedtak: Atle Haugen og Dagfinn Møller Nielsen velges som ordstyrere for SDA-DNUs 8. 

generalforsamling i 2015. Enstemmig vedtatt. 
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7/15 VALG AV PARLAMENTARIKER/RÅDGIVER 

Ifølge prosedyrereglenes punkt 2.3 kan ordstyrer foreslå at en eller to av de delegerte 

utpekes til rådgiver/parlamentariker. 

Vedtak: Bjørn Haugen velges som parlamentariker/rådgiver for SDA-DNUs 8. 

generalforsamling i 2015. Enstemmig vedtatt. 

8/15 VALG AV PERSON(ER) TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN - § 7.3 

Ifølge vedtektenes § 7.3 skal generalforsamlingen utpeke minst en annen person i tillegg til 

møtelederen og sekretæren til å undertegne protokollen 

Vedtak: Linda Kleiven og Rune Knutsen velges til å underskrive protokollen for SDA-DNUs 

8. generalforsamling i 2015 sammen med ordstyrere og sekretær.  

9/15 STYRETS BERETNING OM VIRKSOMHETEN I ORGANISASJONEN - § 10.2 A 

Det vises til Rapporter side 3 – 8. 

Vedtak: Unionsstyrets rapport for perioden 2010 – 2015 godkjennes. 

10/15 ÅRSOPPGJØRENE - § 10.2 B – ØKONOMISJEFENS RAPPORT INKL. 

FORVALTNINGSAVDELINGEN 

Det vises til Rapporter side 9 – 29. 

Vedtak: Økonomisjefens rapport for perioden 2010 – 2015 godkjennes. 

Årsoppgjørene for 2010 – 2014 godkjennes.  

Rapporten fra forvaltningsavdelingen tas til orientering.  

11/15 RAPPORT FRA EIENDOMSFORENINGEN (SDA-EF) 

Det vises til Rapporter side 30 – 31 

Vedtak: Rapporten fra Syvendedags Adventistsamfunnet - Eiendomsforeningen (SDA-EF) 

for perioden 2010 – 2015 tas til orientering. 

12/15 TILTREDELSESDATO VALGTE STILLINGER 

Det er etter hvert blitt en kutyme i både distrikter og unionen i Norge å sette månedsskiftet 

juli/august til tidspunktet hvor de som velges tar over for de som går ut. Dette er ikke 

vedtektsfestet. I foregående generalforsamlinger er det blitt fattet separate vedtak om 

dette 

Vedtak: Valgperioden for styremedlemmer, embetspersoner og avdelingsledere som velges 

ved SDA-DNUs generalforsamling i 2015, er fra og med 1. august 2015. 

13/15 RAPPORT FRA VALGNEMNDA - VALG § 10.2 C – STYREMEDLEMMER 

Raafat Kamal, leder for Transeuropeisk divisjon, var leder for valgnemnda og informerte om 

hvordan nemnda hadde arbeidet. Valgnemndas sekretær, Bjørn Knutsen, leste opp 

nemndas rapport og forslag til styremedlemmer. 

STYREMEDLEMMER (Jfr. § 14) 

Av styrets 15 medlemmer foreslår DNUs valgnemnd 5 styremedlemmer (§14.2.g). 

Følgende fem personer foreslås som styremedlemmer for perioden 2015-2020 
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1. Anders René Wiik (ØND) 

2. Joakim Hjortland (ØND) 

3. Linn Helene Stølen (ØND) 

4. Liv Fønnebø (NND) 

5. Anett Andersen (VND) 

 Generalforsamlingen ønsket skriftlig avstemning over forslagene til styremedlemmer. 

Vedtak: Det stemmes skriftlig over styremedlemmer en bloc. Vedtatt mot 8 stemmer. 

Vedtak: I tråd med § 14.2 g velges følgende personer som medlemmer av unionsstyret, 

etter forslag fra valgnemnda: 

Anders René Wiik (ØND) 

Joakim Hjortland (ØND) 

Linn Helene Stølen (ØND) 

Liv Fønnebø (NND) 

Anett Andersen (VND),  

Ja: 78, Nei: 8 

14/15 RAPPORT FRA VALGNEMNDA - VALG § 10.2 C – EMBETSPERSONER 

Raafat Kamal, leder for Transeuropeisk divisjon og leder for valgnemnda innledet om forslag til 

embetspersoner. Valgnemndas sekretær, Bjørn Knutsen, leste opp nemndas forslag til 

embetspersoner. 

FORSLAG TIL UNIONSLEDER (Jfr. § 21) 

Reidar J. Kvinge foreslås som unionsleder for perioden 2015-2020 

FORSLAG TIL ORGANISASJONSSEKRETÆR (Jfr. § 21) 

Finn F. Eckhoff foreslås som organisasjonssekretær for perioden 2015-2020 

FORSLAG TIL ØKONOMISJEF (Jfr. § 21) 

Jóhann E. Jóhannsson foreslås som økonomisjef for perioden 2015-2020 

Det ble stemt skriftlig over hvert navn. 

Vedtak: I tråd med § 21 velges følgende personer som embetspersoner i SDA-DNU, etter 

forslag fra valgnemnda: 

Leder:   Reidar Johansen Kvinge. Ja: 72, nei 12, blanke:2 

Organisasjonssekretær: Finn F. Eckhoff. Ja: 65, nei: 13, blanke: 3 

Økonomisjef:  Jóhann E. Jóhannsson Ja: 81, nei 3, blanke:2 

15/15 RAPPORT FRA VALGNEMNDA - VALG § 10.2 C – AVDELINGSLEDERE 

Raafat Kamal, leder for Transeuropeisk divisjon og leder for valgnemnda innledet om forslag til 

embetspersoner. Valgnemndas sekretær, Bjørn Knutsen, leste opp nemndas forslag til 

avdelingsledere. 
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FORSLAG TIL LEDER FOR BARN, UNGDOM OG FAMILIE (Jfr. § 22) 

Victor Marley foreslås som leder for barn, ungdom og familie for perioden 

2015-2020 

FORSLAG TIL LEDER FOR HELSE- OG AVHOLD (Jfr. § 22) 

Svanhild Stølen foreslås som leder for helse- og avhold for perioden 2015- 

2020 

FORSLAG TIL SKOLESEKRETÆR (Jfr. § 22) 

Nina Myrdal foreslås som skolesekretær for perioden 2015-2020 

FORSLAG TIL MEDIEANSVARLIG (Jfr. § 22) 

Tor Tjeransen foreslås som medieansvarlig for perioden 2015-2020 

Det ble stemt skriftlig over hvert navn. 

Vedtak: I tråd med § 10.2 c velges følgende personer som avdelingsledere, etter forslag fra 

valgnemnda: 

Barn, ungdom, familie:  Victor Marley. Ja: 76, nei: 9, blank: 1 

Helse og avhold/Helse og miljø: Svanhild Stølen. Ja: 80, nei: 5, blank: 1 

Skolesekretær:   Nina Myrdal. Ja: 73, nei: 10, blank: 1 

Medieansvarlig:   Tor Tjeransen. Ja: 80, nei: 5 

16/15 RAPPORT INNSTILLINGSNEMNDA - VALG § 10.2 C – MEDLEMMER STÅENDE NEMNDER 

Vedtak: I tråd med § 11.1 velges følgende vedtektsnemnd i DNU for perioden 2015 – 2020, 

etter forslag fra innstillingsnemnda: 

DNUs organisasjonssekretær (leder) (vedtektsfestet) 

Transeuropeiskdivisjons sekretær 

(vedtektsfestet – en fra TEDs administrasjon) 

Rolf Angelsen (ØND) 

Torbjørn Halvorsen (NND) 

Bjørn Knutsen (VND)  

Skriftlig avstemning: Ja: 83, nei: 1, blank: 1 

 

17/15 NAVNEENDRING – SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN 

Vedtak: På bakgrunn av en solid støtte fra menighetsstyrene fra høringen om endring av 

Syvendedags Adventistsamfunnets navn, vedtar DNUs generalforsamling 

følgende: 

Navnet til Syvendedags Adventistsamfunnet endres til Syvendedags 

Adventistkirken med Adventistkirken som kortform. 
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 DNUs generalforsamling ber distriktenes generalforsamlinger om å foreta 

endringer i sine vedtekter i tråd med vedtaket.  

 Ja: 88, nei: 1 

18/15 RAPPORT FRA KOMITÉ FOR VURDERING AV VALGORDNING 

Rapportens konklusjon er i form av forslag til endringer av vedtektene og prosedyrereglene. 

Det foreslås at forslagene til endringer av vedtektene og prosedyrereglene behandles 

samtidig med rapporten fra vedtektsnemnda. 

Vedtak: Rapporten fra komiteen for vurdering av valgordningen i DNU tas til orientering. 

Enkeltforslagene til vedtektsendringer og forslag til justering av prosedyrereglene 

tas opp til vurdering og avstemning parallelt med forslagene fra vedtektsnemnda. 

19/15 OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR ORGANISASJONENS DRIFT - § 10.2 D OG § 19.4 – 

RAPPORT VEDTEKTSNEMNDA 

SDA-DNUs vedtekter 

Ordstyreren orienterte om det utsendte forslaget til behandling av forslagene fra 

vedtektsnemnda. Første avstemning var foreslått å inkludere en del forslag av redaksjonell 

karakter og endringer uten behov for ytterligere avklaringer/drøftelser. 

Vedtak: Følgende justeringer/endringer i Unionens vedtekter godkjennes. 

1. I tråd med vedtak i sak 17/15 endres alle forekomster av «Syvendedags 

Adventistsamfunnet» til «Syvendedags Adventistkirken». 

2. Uttrykket «absolutt flertall» i §§ 12 og 17 tas ut slik at paragrafene kun gir 

forklaringen på hvilket flertall det dreier seg om. 

3. Uttrykket «årsoppgjør» erstattes gjennomgående med uttrykket 

«årsregnskap», og uttrykket «oppgjøret» i § 27 2. ledd (tidligere § 25) erstattes 

med uttrykket «regnskapet». 

4. Endringer i nummerering som følge av strykninger og tilføyelser av paragrafer, 

ledd og bokstaver, vurderes som endringer av redaksjonell karakter. 

5. Endringer av redaksjonell karakter godkjennes i paragrafene: § 9.1.f), § 11.5.b), 

Overskrift kapittel 3, § 15 – del av 2. ledd til nytt ledd 3, § 22.1. og 2. ledd. 

6. Følgende endringer uten behov for ytterligere avklaringer/drøftelse 

godkjennes: § 10.2 – ny bokstav b), § 11.4.a), § 11.5.a), § 12 – nytt ledd 6, § 

14.2 – ny bokstav h), § 17.1 og 2. (1. og 2. ledd slått sammen/uten 

nummerering), § 19 – nytt ledd 3, § 21 – nytt ledd 6, § 22 – nytt ledd 3, § 23 – 

ny paragraf, § (23) 24.3, § 26 – ny paragraf og § (25) 27. (2010 

paragrafnummer i parentes.) 

Ordstyreren redegjorde så for rekkefølgen vedtektsnemnda har foreslått for behandlingen 

av de øvrige forslagene til vedtektsendringer. Behandlingsrekkefølgen tar utgangspunkt i en 

tematisk tilnærming til endringsforslagene, samt at forslagene fra komiteen som har 

vurdert valgordningen, presenteres parallelt med forslagene fra vedtektsnemnda. 

A FORSLAG FRA KOMITÉ VALGORDNING OG VEDTEKTSNEMND 

§ 9 og § 11.1.a), 11.4.b), 11.4.c), 11.4.ny bokstav d),11.4.e), 11.4. ny bokstav g) 

Følgende endringer av unionens vedtekter ble fattet: 

Vedtak: § 9 – SAMMENSETNING 
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1. Generalforsamlingen utgjøres av: 

a) delegerte valgt av organisasjonens medlemmer, idet hvert distrikt har rett til en 

delegert for distriktet og ytterligere en delegert pr påbegynt 75 

menighetsmedlemmer i distriktet. Distriktene skal innhente forslag til delegerte 

fra menighetene i sitt distrikt. Delegerte fra distriktene skal være medlemmer av 

menigheter innenfor distriktets område og inkludere lekfolk, pastorer og/eller 

andre ansatte som tjenestegjør i menighetens utadrettede arbeid. Det bør 

tilstrebes jevn representasjon av begge kjønn. Distriktsstyrene kan utpeke 

suppleanter. 

Vedtatt mot 2 stemmer 

Forslag til endringer i følgende ledd i § 9 ble ikke vedtatt eller ble trukket: 

§ 9.1.b.  

§ 9.1.c – trukket 

§ 9.1. nytt pkt. c  

§ 9.1. nytt pkt. d  

§ 9.1.d  

§ 9.1.e - trukket 

§ 9.1.g 

Vedtak: § 11.4.c 

c) være bredt sammensatt, og det skal være et rimelig forhold mellom distriktenes 

medlemstall og representasjon i nemnda. Embetspersoner og avdelingsledere (§ 

10, 2 d) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda. 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: § 11.4. nytt pkt. d) 

d) ha minst to representanter fra de ansatte. 

Vedtatt mot 9 stemmer 

Forslag til endringer i følgende ledd i § 11 ble ikke vedtatt eller ble trukket: 

§ 11 1. ledd 

§ 11.4.b – trukket 

§ 11. 4.e 

§ 11.4 nytt pkt. g 

B NEDLEGGING FORSLAGSNEMND 

Vedtak: § 11 – NEMNDER, 2. ledd gis følgende ordlyd: 

2.  Generalforsamlingens nemnder er: 

a) en valgnemnd, 

b) en vedtektsnemnd, 

c) en forslagsnemnd, og 

d) c)  eventuelle andre nemnder. 

Vedtak: § 11 6. ledd - strykes 

Vedtak: § 19 – MYNDIGHET OG PLIKTER, 4. ledd (endret til 5. ledd) gis følgende ordlyd: 

4. 5.  Styret skal i god tid før generalforsamlingen vurdere organisasjonens 

virksomhet og de økonomiske ressurser og personellmessige behov, for så å legge 
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fram et utkast forslag til langtidsprogram handlingsplan for kommende 

femårsperiode. Utkastet sendes til de delegerte sammen med sakslisten. 

Avdelingslederne inkluderes i prosessen med å utarbeide forslaget til 

handlingsplan. Forslaget sendes ut på høring til distriktene (pastorer, menigheter) 

minimum 6 måneder før generalforsamlingen, med frist for høringsinnspill senest 

3 måneder etter utsendelse. Unionsstyret vurderer høringsinnspillene og 

utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for neste periode. Endelig forslag 

skal være en del av sakspapirene. 

C RAPPORT VEDTEKTSNEMND 

Vedtak: § 11.5.c – d gis følgende ordlyd: 

c) sende sine rapporter og detaljerte anbefalinger fortløpende til SDA-DNUs styre 

for behandling ADMIN før de sendes ut med sakspapirer etter § 7, 1. ledd før neste 

ordinære generalforsamling. 

d) oversende sin rapport til SDA-DNUs styre senest 6 måneder før 

generalforsamlingens åpning. 

D VALG AVDELINGSLEDERE 

Vedtak: § 10 – MYNDIGHET OG PLIKTER –2. ledd, bokstav c (endret til bokstav d) gis 

følgende ordlyd: 

c) d) valg av styremedlemmer, embetspersoner, avdelingsledere og medlemmer 

av stående nemnder. Valg/tildeling av deltids/fritids-avdelingslederoppgaver kan 

overlates til styret, 

Vedtak: § 11.4.d) – (endret til bokstav e) 

e) foreslå styremedlemmer, embetspersoner og avdelingsledere for den 

femårsperioden som følger neste generalforsamling på grunnlag av styrets 

utarbeidede budsjett for antall stillinger i administrasjon og avdelinger (jfr. § 19, 5. 

ledd). Valg/tildeling av deltids/fritidsavdelingsleder-oppgaver kan overlates til 

styret, 

E BEGRENSNING GJENVALG EMBETSPERSONER 

Det ble lagt fram tre alternativer vedr. § 21, 5. ledd: 

Alternativ 1: 

§ 21 5. ledd slettes 

Ja: 41 Nei: 27 (oppfylte ikke krav til 2/3-flertall) 

Alternativ 2: 

§ 21.5. ledd gis følgende formulering: 

Organisasjonens leder kan ikke gjenvelges for mer enn en periode. Økonomileder 

og organisasjonssekretær kan imidlertid gjenvelges også utover to perioder. 

Ja: 42 Nei: 33 (oppfylte ikke krav til 2/3-flertall) 

Alternativ 3:  

Vedtak: § 25, 5. ledd gis følgende ordlyd: 
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Organisasjonens embetspersoner kan gjenvelges første gang med mer enn 50 % av 

stemmene, andre gang med to tredelers flertall og tredje gang og videre med minst 

tre firedelers flertall av de avgitte stemmer. 

Ja: 53 Nei: 19  

F KAPITTEL 5. REVISJON OG GRANSKNING 

Vedtak: § 27 29– REVISOR, 1. ledd gis følgende ordlyd: 

1. Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres ihht. revisorloven av en 

registrert eller statsautorisert revisor i Norge, valgt ihht. Divisjonens 

retningslinjer. 

Vedtak: § 27 29 – REVISOR, 2. ledd gis følgende ordlyd: 

2. Den som på vegne Policy-revisjon gjennomføres av the General Conference of 

Seventh-day Adventists Auditing Service ihht. Divisjonens retningslinjer. skal 

utføre revisjon av organisasjonens regnskaper, kan ikke være 

a) medlem av organisasjonens styre eller ha ansvar for eller delta i utførelsen av 

organisasjonens bokføring eller formuesforvaltning, 

b) ansatt i organisasjonen eller for øvrig stå i et samarbeids-, underordnings- eller 

avhengighetsforhold til organisasjonen, til medlem i styret eller noen annen 

som er nevnt under a), 

c) gift med eller i rett opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som 

søsken være beslektet eller besvogret med styremedlem eller noen annen som 

nevnt under bokstav a). 

Vedtak: § 27 3. ledd – strykes 

Vedtak: § 28 – PLIKTER – strykes 

Vedtak: § 28 – PLIKTER – strykes 

Vedtak: § 29 – RETTIGHETER – strykes 

Vedtak: § 30 – EKSTRAORDINÆR GRANSKING – strykes 

 

Unionens vedtekter etter justeringer ser da slik ut: 

KAPITTEL 1. OM ORGANISASJONEN 

§ 1 – NAVN 

Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Den norske union (SDA-DNU). 

§ 2 – FORMÅL 

Unionens formål er å legge til rette for forkynnelsen av det evige evangeliet i tråd med de tre 

englebudskapene i Åp. 14,6-12, og lede mennesker til å ta imot Jesus som deres personlige 

frelser og til å forene seg med hans menighet, og å støtte og styrke dem i det de forbereder 

seg til hans snare komme. 

§ 3 – HOVEDKONTOR 

Organisasjonens verneting er i Hole kommune. 

§ 4 – ANSVAR 
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Organisasjonen hefter alene for sin gjeld. 

§ 5 – TILHØRIGHET 

Organisasjonen er tilsluttet The Trans-European Division of the General Conference of 

Seventh-day Adventists, heretter kalt Divisjonen. Vedtekter og administrative regler skal 

være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen. Organisasjonen 

skal følge de retningslinjer for tro og lære som blir godkjent og vedtatt hvert femte år på 

generalforsamling i The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt 

Generalkonferensen. 

§ 6 – MEDLEMSKAP 

1. Organisasjonen kan oppta som medlemmer alle norske distrikter i Syvendedags 

Adventistkirken. 

2. Medlemskap erverves ved opptakelse på generalforsamling. 

3. Organisasjonens mønstervedtekter skal følges av medlemmene. 

4. Medlemskap opphører etter vedtak på generalforsamling eller ved distriktets opphør eller 

utmeldelse. 

KAPITTEL 2. GENERALFORSAMLINGEN 

§ 7 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. Generalforsamling avholdes hvert femte år til den tid og på det sted styret bestemmer. 

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling sendes til hvert organisasjonsmedlem og 

kunngjøres i organisasjonens 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. Unionens leder, eller i hans fravær nestlederen, er ordstyrer for generalforsamlingen inntil 

generalforsamlingen har valgt møteleder blant de delegerte. 

3. Organisasjonssekretæren 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, sekretæren 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 distrikter i Syvendedags Adventistkirken. 

§ 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret 

finner det nødvendig, eller når minst ett av organisasjonens medlemmer krever det. 

Divisjonens styre kan oppfordre til avholdelse av ekstraordinær generalforsamling. Innkalling 

kan om nødvendig skje med kortere frist enn til ordinær generalforsamling. Bestemmelsen i § 

7, 2. og 3. ledd gjelder tilsvarende. Vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling har 

samme gyldighet som vedtak fattet på ordinær generalforsamling. 

§ 9 – SAMMENSETNING 

1. Generalforsamlingen utgjøres av: 

a) delegerte valgt av organisasjonens medlemmer, idet hvert distrikt har rett til en delegert 

for distriktet og ytterligere en delegert pr påbegynt 75 menighetsmedlemmer i distriktet. 

Distriktene skal innhente forslag til delegerte fra menighetene i sitt distrikt. Delegerte fra 
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distriktene skal være medlemmer av menigheter innenfor distriktets område og inkludere 

lekfolk, pastorer og/eller andre ansatte som tjenestegjør i menighetens utadrettede arbeid. 

Det bør tilstrebes jevn representasjon av begge kjønn. Distriktsstyrene kan utpeke 

suppleanter. 

b) medlemmer av styret. 

c) avdelingsledere i Unionen. 

d) administrativ leder(e) for institusjoner som eies av organisasjonen eller hvor 

organisasjonen har bestemmende innflytelse. Ved særlige forhold kan styret for institusjonen 

utpeke annen til å være delegert på Unionens generalforsamling. 

e) medlemmer av nemnder med stående mandat nedsatt av Unionens generalforsamling. 

f) lekrepresentanter fra Norge i styrene i Divisjonen og Generalkonferensen. 

g) embetspersoner fra Divisjonen og Generalkonferensen. 

2. Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret velge ekstraordinære delegerte i et 

antall svarende inntil fem prosent av delegerte etter 1.ledd bokstav a).  

3. Delegerte må være medlemmer med regulær medlemsstatus i Syvendedags 

Adventistkirken. 

§ 10 – MYNDIGHET OG PLIKTER 

1. Den øverste myndighet i organisasjonen utøves av generalforsamlingen. 

2. På ordinær generalforsamling behandles  

a) styrets beretning om virksomheten i organisasjonen for perioden fra forrige ordinære 

generalforsamling, 

b) styrets forslag til handlingsplan for kommende femårsperiode, 

c) årsregnskapene for de fem foregående kalenderår,  

d) valg av styremedlemmer, embetspersoner, avdelingsledere og medlemmer av stående 

nemnder. Valg/tildeling av deltids/fritids-avdelingslederoppgaver kan overlates til styret,  

e) overordnede bestemmelser for organisasjonens drift,  

f) fastsettelse av eventuell godtgjørelse for styremedlemmer,  

g) andre saker som hører under generalforsamlingen.  

3. Norske menigheter i Syvendedags Adventistkirken har rett til å få behandlet på 

generalforsamlingen saker som meldes skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i 

sakspapirene. Er sakspapirene allerede sendt, skal det foretas tilleggsutsendelse dersom det 

minst er to uker igjen til generalforsamlingens åpning.  

4. Saker som ikke er meddelt de delegerte etter de regler som gjelder for innkalling til 

generalforsamling, kan ikke avgjøres av generalforsamlingen med mindre samtlige delegerte 

samtykker. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at den ordinære 

generalforsamling avgjør saker som etter vedtektene skal behandles på hver slik 

generalforsamling. 

5. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først bli lagt fram for den 

nemnda som saken naturlig hører inn under. 

6. Når delegerte krever det, plikter medlem av styret å gi opplysninger som kan innvirke på 

bedømmelsen av årsregnskapene og organisasjonens stilling for øvrig, eller som kan innvirke 
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på bedømmelsen av saker som generalforsamlingen skal avgjøre, såfremt det kan skje uten å 

skade organisasjonen. 

7. Det kan ikke stemmes under ett om fastsettelse av årsregnskapene og om ansvarsfrihet. 

Beslutningen anses i tilfelle bare å gjelde fastsettelsen av årsregnskapet og medfører ikke 

frafallelse av ansvar. 

§ 11 – NEMNDER 

1. En innstillingsnemnd skal foreslå sammensetningen av vedtektsnemnda og velge de øvrige 

nemnder for generalforsamlingen. Til innstillingsnemnda velges en representant for hvert 

distrikt og ytterligere en representant pr. påbegynt 500 menighetsmedlemmer i distriktet. 

Distriktsstyret utpeker sine medlemmer og minst en suppleant til innstillingsnemnda blant de 

utpekte delegerte til neste generalforsamling. To representanter til nemnda utpekes av 

unionsstyret blant de delegerte etter § 9, 1. ledd bokstav b-e. Innstillingsnemnda ledes av 

Divisjonens leder eller den han utpeker. 

2. Generalforsamlingens nemnder er: 

a) en valgnemnd, 

b) en vedtektsnemnd, 

c) eventuelle andre nemnder. 

3. Ved sammensetting av generalforsamlingens nemnder bør det unngås at personer som 

utgjorde de respektive nemnder ved foregående generalforsamling, blir innvalgt i samme 

nemnd igjen, med de unntak og føringer som gjelder for vedtektsnemnda og valgnemnda. 

4. Valgnemnda skal 

a) bestå av elleve medlemmer, inkludert nemndas leder, valgt blant de delegerte. Inntil to 

suppleanter kan utpekes. 

b) ledes av Divisjonens leder eller den han utpeker. 

c) være bredt sammensatt, og det skal være et rimelig forhold mellom distriktenes 

medlemstall og representasjon i nemnda. Embetspersoner og avdelingsledere (§ 10, 2. ledd 

bokstav d) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda. 

d) ha minst to representanter fra de ansatte. 

e) foreslå styremedlemmer, embetspersoner og avdelingsledere for den femårsperioden som 

følger neste generalforsamling på grunnlag av styrets utarbeidede budsjett for antall 

stillinger i administrasjon og avdelinger (jfr. § 19, 5. ledd). Valg/tildeling av 

deltids/fritidsavdelingslederoppgaver kan overlates til styret, 

f) møte senest fire uker før generalforsamlingen. Dato og sted for nemndas første møte skal 

kunngjøres på forhånd i organisasjonens medlemsblad 

5. Vedtektsnemnda skal 

a) ha stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med neste ordinære 

generalforsamling. 

b) bestå av fem medlemmer, deriblant en av Divisjonens embetspersoner og Unionens 

organisasjonssekretær. Sistnevnte skal fungere som leder for nemnda, eventuelt utpeke en 

av nemndas øvrige medlemmer til oppgaven. 

c) sende sine rapporter og detaljerte anbefalinger til ADMIN før de sendes ut med 

sakspapirer etter § 7, 1. ledd før neste ordinære generalforsamling. 
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§ 12 – AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET 

1. Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med mer enn femti 

prosent av avgitte stemmer. 

2. Avstemning foretas ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte krever 

skriftlig avstemning. Blanke stemmesedler teller ikke. 

3. Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 1. ledd bokstav a) må være tilstede 

ved åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig. 

4. Delegerte må være personlig tilstede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme. 

5. Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredeler av 

de registrerte delegerte være tilstede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig. 

6. Det skal ved innledningen av generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som 

ikke er dekket i Unionens vedtekter. Prosedyrereglene skal gjelde fra generalforsamlingens 

åpning og fram til neste generalforsamling. 

§ 13 – HABILITET 

Ingen delegert kan delta i avstemning om eget ansvar eller om ekstraordinær gransking og 

valg av granskingsmenn når egne forhold i tilfelle omfattes av granskingen, eller om noe 

spørsmål som har slik betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en 

fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.  

KAPITTEL 3. STYRET, EMBETSPERSONER, AVDELINGSLEDERE OG OPPRETTELSE AV ANDRE 

ORGANISASJONER 

§ 14 – SAMMENSETNING 

1. Organisasjonen skal ha et styre som består av femten medlemmer.  

2. Styrets medlemmer er: 

a) en leder valgt av generalforsamlingen, 

b) en organisasjonssekretær, som er nestleder, valgt av generalforsamlingen, 

c) en økonomisjef valgt av generalforsamlingen, 

d) lederne for distriktene, 

e) en ansatt i pastoralt arbeid valgt av og blant organisasjonens ansatte ordinerte og ikke-

ordinerte predikanter, 

f) tre styremedlemmer, hvorav generalforsamlingene i distriktene velger hvert sitt medlem, 

og 

g) fem styremedlemmer valgt av generalforsamlingen.  

h) Styremedlemmene i bokstav f) og g) skal ikke være ansatte i organisasjonen.  

3. Organisasjonssekretær og økonomisjef kan være samme person. Antall styremedlemmer 

nevnt under 2. ledd bokstav g) skal i tilfelle utvides med en.  

4. Avdelingsledere og leder(e) for institusjon(er) som eies av organisasjonen eller hvor 

organisasjonen har bestemmende innflytelse, har møte- og talerett i saker innenfor sitt 

ansvarsområde. 

5. Representanter for Divisjonen og Generalkonferensen har møte- og talerett.  

§ 15 – FUNKSJONSTID 
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1. Styremedlem valgt av generalforsamlingen tjenestegjør inntil det er valgt nytt styre.  

2. Verv som styremedlem faller bort hvis medlemmet ikke lenger er medlem av en norsk 

menighet i Syvendedags Adventistkirken og har bopel i Norge. 

3. Styremedlem valgt av et distrikt, skal tre tilbake når medlemmet ikke lenger har bopel, og 

er medlem av en menighet innenfor distriktets område. 

4. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er 

ute.  

5. Suppleringsvalg kan foretas av styret. For distriktenes representanter foretas valget av 

styret for det velgende distrikt. Ved eventuell konstituering av ny leder, skal Divisjonens leder 

eller den han utpeker, lede styret.  

§ 16 – MØTER 

1. Styrets leder, eller nestleder i leders fravær, skal sørge for at styret holder møte så ofte 

som det trengs. Minst tre styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles. Divisjonens 

styre kan oppfordre til at styret sammenkalles. 

2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret. Styremedlem eller 

representant for Divisjonen/Generalkonferensen som ikke er enig i styrets beslutning, kan 

kreve sin oppfatning innført i protokollen. 

§ 17 – BESLUTNINGSDYKTIGHET 

Styret treffer sine beslutninger med støtte fra mer enn 50 % av styrets medlemmer. Styret 

kan allikevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt 

anledning til å delta i sakens behandling. 

§ 18 – REPRESENTASJON OG FIRMATEGNING 

Styret representerer organisasjonen utad og tegner dens firma. Styret kan bestemme at 

lederen og et styremedlem i fellesskap skal tegne organisasjonens firma. Styret kan meddele 

prokura. 

§ 19 – MYNDIGHET OG PLIKTER 

1. Styret skal forvalte organisasjonens anliggender i samsvar med vedtektene samt de 

generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen og etter de forskrifter og pålegg som 

generalforsamlingen eller andre organer har gitt i medhold av vedtekten, herunder treffe alle 

bestemmelser som ikke i vedtektene er lagt til andre organer. 

2. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av organisasjonens virksomhet, 

herunder velge styre og føre protokoll med institusjoner som eies av organisasjonen og som 

ikke er underlagt egne vedtekter eller lover. Der ikke annet følger av vedtektene, ansetter 

styret personale i organisasjonen og gir bevillinger. Likedan fastsetter styret de ansattes 

lønninger. 

3. Styret skal utarbeide styreinstruks med inkludert delegasjonsreglement som revideres/gis 

fornyet godkjenning i styret i starten på hver ny valgperiode, eller oftere ved behov. 

4. Styret plikter å påse at organisasjonens bokføring og formuesforvaltning er ordnet på 

betryggende måte og i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen. 

5. Styret skal før generalforsamlingen vurdere organisasjonens virksomhet og de økonomiske 

ressurser og personellmessige behov, for så å legge fram et forslag til handlingsplan for 

kommende femårsperiode. Avdelingslederne inkluderes i prosessen med å utarbeide 

forslaget til handlingsplan. Forslaget sendes ut på høring til distriktene (pastorer, 
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menigheter) minimum 6 måneder før generalforsamlingen, med frist for høringsinnspill 

senest 3 måneder etter utsendelse. Unionsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider 

et endelig forslag til handlingsplan for neste periode. Endelig forslag skal være en del av 

sakspapirene. 

6. Styremedlem kan ikke ha lån i organisasjonen eller lån som organisasjonen garanterer for 

uten Divisjonens godkjenning. 

§ 20 – HABILITET 

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik 

særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en fremtredende 

personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

§ 21 – EMBETSPERSONER 

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 

Divisjonen. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter organisasjonens forhold er av 

uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan lederen bare avgjøre om styret i det enkelte 

tilfelle har gitt ham myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten 

vesentlig ulempe for organisasjonens virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig 

underrettes om saken. 

2. Organisasjonssekretæren skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingens 

og styrets møter, og for øvrig samle statistisk materiale og annet etter de retningslinjer og 

pålegg generalforsamlingen og styret har gitt samt de generelle retningslinjer som gjelder for 

Divisjonen. 

3. Økonomisjefen forvalter organisasjonens og andre pengemidler etter de retningslinjer og 

pålegg generalforsamlingen og styret har gitt samt de generelle retningslinjer som gjelder for 

Divisjonen. 

4. Lederen, organisasjonssekretæren og økonomisjefen kan representere organisasjonen 

utad i anliggender som faller innenfor deres myndighet etter 1., 2. og 3. ledd. 

5. Organisasjonens embetspersoner kan gjenvelges første gang med mer enn 50 % av 

stemmene, andre gang med to tredelers flertall og tredje gang og videre med minst tre 

firedelers flertall av de avgitte stemmer. 

6. Til embetsstillingene skal det være instrukser som revideres/gis fornyet godkjenning i 

styret i starten på hver ny valgperiode, eller oftere ved behov. 

§ 22 – AVDELINGSLEDERE 

1. Avdelingsledere skal arbeide i henhold til de pålegg generalforsamlingen har gitt og under 

styrets og lederens ledelse.  

2. Innenfor sitt ansvarsområde skal avdelingsledere stå som rådgivere overfor 

organisasjonens medlemmer og institusjoner som eies av organisasjonen eller som 

organisasjonen har bestemmende innflytelse over. 

3. Til avdelingslederstillingene skal det være instrukser som revideres/gis fornyet 

godkjenning i styret i starten på hver ny valgperiode, eller oftere ved behov. 

§ 23 SELVSTENDIGE ORGANISASJONER 

SDA-DNU kan opprette selvstendige organisasjoner, forutsatt at det innhentes 

forhåndsgodkjenning fra Divisjonen. Generalforsamlinger og valg av styrer skal foregå i tråd 

med godkjente vedtekter for selskapene og i harmoni med gjeldende lover. 
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KAPITTEL 4. ØKONOMI 

§ 24 – TIENDE OG GAVER 

1. Organisasjonens pengemidler er tiende mottatt fra medlemmene samt andre gaver gitt til 

organisasjonen. 

2. Innsamlede midler og gaver til bestemte formål skal holdes adskilt fra organisasjonens 

egne midler. 

3. En prosentandel av tiende innbetalt til organisasjonen skal sendes videre til Divisjonen i 

tråd med vedtak fattet i Divisjonens styre. Likedan skal organisasjonen sende videre andre 

midler i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen. 

4. Tiende skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære samt andre generelle 

retningslinjer som gjelder for Divisjonen. Likedan skal misjonsgaver og andre innsamlede 

midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med lov og generelle retningslinjer 

som gjelder for Divisjonen. 

§ 25 – BUDSJETT 

Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår lages et budsjett som er i samsvar med 

reglene som gjelder for Divisjonen og Generalkonferensen. 

§ 26 KONTROLLKOMITÉ FOR LØNN OG GODTGJØRELSER 

Styret skal oppnevne en komite som gjennomgår ansattes lønn og utgiftsgodtgjørelser. 

Komitéens sammensetning og oppgaver er definert i Divisjonens retningslinjer. 

§ 27 – ÅRSREGNSKAP 

1. Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår utarbeides årsregnskap og årsberetning.. 

Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. 

Årsregnskapet skal settes opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge 

og de regler for regnskapsførsel som gjelder for Divisjonen. 

2. Årsregnskapet skal godkjennes av styret. Har noen av styremedlemmene innvendinger mot 

regnskapet, skal vedkommende protokollere sin innvending og gi nærmere redegjørelse i 

årsberetningen.  

§ 28 – BERETNING 

Styret skal i sin beretning for perioden mellom generalforsamlingene gi opplysninger om 

forhold som er av viktighet ved bedømmelsen av organisasjonens virksomhet og stilling og 

som ikke fremgår av årsregnskapet. 

KAPITTEL 5. REVISJON OG GRANSKING 

§ 29– REVISOR 

1. Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres ihht. revisorloven av en registrert eller 

statsautorisert revisor i Norge, valgt ihht. Divisjonens retningslinjer. 

2. Policy-revisjon gjennomføres av the General Conference of Seventh-day Adventists 

Auditing Service ihht. Divisjonens retningslinjer. 

KAPITTEL 6. ERSTATNING 

§ 30 – SKADESLØSHET 

Organisasjonen skal holde sine representanter skadesløse ved eventuelle krav som reises 

mot dem såfremt representanten har handlet i samsvar med organisasjonens interesser. 
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§ 31 – ANSVAR 

1. Styremedlem plikter å erstatte skade som han under utførelsen av sin oppgave forsettlig 

eller uaktsomt volder organisasjonen, organisasjonens medlemmer eller andre. Det samme 

gjelder den som i egenskap av representant for organisasjonens medlemmer forsettlig eller 

uaktsomt medvirker til slik skade. Likedan for revisor og granskingsmenn. 

2. Erstatningsansvaret kan lempes for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, 

skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. 

§ 32 – AVGJØRELSE OM ANSVAR 

Beslutning om at organisasjonen skal gjøre gjeldende erstatningsansvar etter § 31 treffes av 

generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om ansvarsfrihet fritar ikke for ansvar 

i anledning av forhold som det på vesentlige punkter ikke var gitt uttømmende og riktige 

opplysninger om overfor generalforsamlingen. 

KAPITTEL 7. VEDTEKTSENDRING OG OMDANNING 

§ 33 – VEDTEKTSENDRING 

Endringer i organisasjonens vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst 

to tredelers flertall av de avgitte stemmer. 

§ 34 – OMDANNING 

1. Oppløsning av organisasjonen kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tre 

firedelers flertall av de avgitte stemmer. Organisasjonens nettoformue skal tilfalle Divisjonen, 

eller hvis oppløsningen skjer i forbindelse med en omorganisering, til det organisasjonsledd 

som etterfølger organisasjonen, og benyttes i samsvar med organisasjonens formål og de 

premisser som er nedfelt i oppløsningsvedtaket.  

2. Beslutning om fusjonering eller fisjonering krever minst to tredelers flertall av de avgitte 

stemmer på generalforsamlingen. 

----xxx--- 

SDA-DNUs prosedyreregler 

Ordstyreren redegjorde så for forslaget til justering av prosedyrereglene, hvor både valgnemnda og 

komiteen for vurdering av valgordningen hadde kommet med innspill før vedtektsnemnda behandlet 

saken. Vedtektsnemnda gikk inn for at det ble opprettet en egen seksjon i prosedyrereglene 

vedrørende arbeid i valgnemnda. Forslagene fra valgnemnda og komiteen for vurdering av 

valgordningen ble tatt opp til behandling parallelt med vedtektsnemndas forslag. 

Følgende forslag til endringer i prosedyrereglene ble vedtatt: 

Vedtak: I prosedyrereglene legges det til en ny seksjon som følger: 

6 ARBEID I VALGNEMNDA 

6.1 Valgnemnda møter i hovedregelen innenfor en periode på 2-4 mnd. før 

generalforsamlingen. 

6.2 Valgnemnda skal forberedes/instrueres om sitt arbeid gjennom et kort og 

sammenfattet notat fra DNUs ADMIN, pluss aktuelle vedlegg (inkludert 

forslag til handlingsplan, vedtekter, prosedyreregler, liste over de stillingene 

styret innstiller på skal besettes av valgnemnda og stillingsinstrukser til disse, 

liste over ansatte pastorer, med mer). 
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6.3 Valgnemnda skal forelegges, eller gis reelle muligheter til å innhente, et 

grundig faktagrunnlag. Administrasjonen, avdelingsledere, pastorenes 

representant, en representant for de kontoransatte og representant(er) fra 

styret, bør være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra valgnemnda når den 

er samlet (kan gjøres per telefon). 

6.4 Henvendelser til nemnda skal gå via nemndsleder som gir vedkommende 

innspiller bekreftelse på at henvendelsen er mottatt og vil bli forelagt 

nemnda. Henvendelsene fremlegges for nemnda som i fellesskap siler ut hva 

som angår/har relevans for nemndas arbeid. 

6.5 Det skal som hovedregel innrømmes rimelig tid til kandidater for å vurdere 

en forespørsel fra nemnda om å stille til valg. 

6.6. Det bør vurderes å intervjue kandidater til ulike stillinger før man tilbyr/ber 

noen å påta seg oppgaven.  

  (Pkt. 6.6 fikk 26 stemmer for og 25 stemmer mot.) 

Tidligere pkt. 5.8 tas inn som pkt. 6.7: 

6.7 Kunngjøring av valgnemndas rapport: 

Valgnemnda skal kunngjøre resultatet av sitt arbeid så snart det er praktisk 

mulig. Om nødvendig kunngjøres en delrapport hvor alle avklarte stillinger 

inkluderes. 

20/15 OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR ORGANISASJONENS DRIFT - § 10.2 D OG § 19.4 – 

RAPPORT FRA FORSLAGSNEMNDA – HANDLINGSPLAN 2015 - 2020 

Handlingsplan 2015 – 2020  

Unionsstyrets forslag etter behandling i forslagsnemnda 

Syvendedags Adventistsamfunnet – Den norske union (SDA-DNU) 

Grunnlaget for SDA-DNUs aktivitet: 

Misjonsbefalingen: 

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.» (Matt 28,18-20). 

Formålsparagrafen for SDA-DNU: 

§ 2 – FORMÅL 

Unionens formål er å legge til rette for forkynnelsen av det evige evangeliet i tråd 

med de tre englebudskapene i Åp. 14,6-12, og lede mennesker til å ta imot Jesus 

som deres personlige frelser og til å forene seg med hans menighet, og å støtte og 

styrke dem idet de forbereder seg til hans snare komme. 

Verdier: 

Kristuslikhet skal prege vårt fellesskap. I kommende periode vil vi derfor fokusere 

spesielt på disse verdiene: 

Trofasthet Vi har Bibelen som veiviser i livet. 

Raushet Vi er et felleskap preget av omsorg, åpenhet og tilgivelse. 

Samfunnsansvar Vi verner jorden og viser nestekjærlighet mot alle. 
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I DNUs aktiviteter skal det i perioden 2015 – 2020 fokuseres på følgende 

områder: 

Medlemmer: Stimulere medlemmer til et levende forhold til Gud og 

begeistret engasjement i menighetens oppdrag. 

Barn og unge: Hjelpe barn og unge til å bli kjent med Jesus, leve sammen 

med ham og bli utrustet til tjeneste. 

Samfunn: Motivere og utruste til omsorg og samfunnsansvar både 

globalt og i nærmiljøet. 

Medarbeidere: Styrke en organisasjonskultur som ivaretar og utvikler 

medarbeidere både profesjonelt og privat. 

DNU skal være en pådriver for å bygge menigheter som er preget av åpenhet, et 

engasjert trosliv, inkluderende fellesskap og engasjement for menneskene rundt 

oss. Vi ønsker at alle deler av organisasjonen skal arbeide for å løfte frem Jesus. 

DNU utarbeider delmål for hvert av de fire områdene nevnt ovenfor, målsettinger 

som står mellom det overordnede og de konkrete tiltakene fra hver avdeling. 

Unionsstyret: 

Med utgangspunkt i en løpende analyse av hvilke oppgaver som vurderes å ha høy 

prioritet, bes unionsstyret å vedta 2 – 4 spesielle fokusområder for hvert år i 

femårsperioden. For hvert fokusområde skal det beskrives: 

• hva som skal gjøres 

• hvor mye midler som settes til side for tiltaket 

• hvem som er ansvarlig for oppfølgingen 

• beskrivelse av hvordan unionens ulike avdelinger/ansatte kan delta i tiltaket 

• tidsfrist for gjennomføringen 

Vedtak: Utsendt forslag til handlingsplan for 2015 – 2020 vedtas. 

   Enstemmig vedtatt. 

21/15 IDÉDUGNAD OM SATSNINGSOMRÅDER OG ORGANISERING I DNU 

Idedugnad ble gjennomført ved at de delegerte ble inndelt i grupper og hvor hver gruppe 

ble bedt om å utarbeide en rapport som vil bli benyttet i det videre planleggingsarbeidet i 

DNU. 

22/15  RAPPORT FRA EVENTUELLE ANDRE NEMNDER 

Det foreligger ingen rapporter fra andre nemnder. 

SØNDAG 24. MAI 2015 FRAM TIL KL. 13.00 BLE RAPPORTENE FRA AVDELINGENE OG 

ORGANISASJONER/INSTITUSJONER PRESENTERT SAMLET DNU OG ØNDS GENERALFORSAMLINGER. 

23/15 RAPPORTER FRA AVDELINGENE 

Rapportene fra følgende avdelinger ble presentert: 

a) Barne-, speider-, familie-, og ungdomsavdelingen (SABU) v/Victor Marley 

b) Helse- og avholdsavdelingen/Helse- og miljøavdelingen v/Per de Lange 
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c) Informasjons- og medieavdelingen/Hope Channel Norge v/Tor Tjeransen 

d) Menighetsmisjonsavdelingen v/Kjell Aune 

e) Sabbatsskoleavdelingen v/Nina Myrdal 

f) Predikantavdelingen v/Reidar Johansen Kvinge 

g) Norsk Bibelinstitutt v/Kjell AUne 

h) Skoleavdelingen v/Nina Myrdal 

i) SDA Kvinneforum v/Liljan Wollan 

j) Samfunnskontakt og religionsfrihet v/Tor Tjeransen 

k) Avdeling for litteraturevangelisme v/Philip Philipsen 

l) l) Musikkavdelingen v/Gry Haugen 

Vedtak: Rapportene fra avdelingene tas til orientering. 

  Enstemmig vedtatt. 

24/15 RAPPORTER FRA ORGANISASJONER/INSTITUSJONER 

Rapportene fra følgende institusjoner ble presentert: 

a) ADRA Norge v/Birgit Philipsen 

b) Norsk Bokforlag v/Terje Dahl 

c) Mosserødhjemmet v/Anita Hofseth Hagler 

d) Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS v/Alf Magne Foss 

e) Tyrifjord videregående skole v/Styrkår Dramstad 

f) Kurbadet i Oslo v/Erik Steinsvåg 

Vedtak: Rapportene fra organisasjoner/institusjoner tas til orientering. 

  Enstemmig vedtatt. 

25/15 INNSENDTE FORSLAG I FØLGE § 10.3 

§ 10 – MYNDIGHET OG PLIKTER 

3. Norske menigheter i Syvendedags Adventistsamfunnet har rett til å få behandlet 

på generalforsamlingen saker som meldes skriftlig til styret i så god tid at det kan 

tas med i sakspapirene. Er sakspapirene allerede sendt, skal det foretas 

tilleggsutsendelse dersom det minst er to uker igjen til generalforsamlingens 

åpning. 

Vedtak: Det tas til orientering at det ikke har kommet andre forslag i tråd med § 10.3. 

 FORSLAG OM ORGANISASJONSSTRUKTUR 

Forslaget kom opp under generalforsamlingen 

Vedtak: Unionsstyret anmodes om å sette ned en komite 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. 
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• Komiteen bør på et fritt grunnlag vurdere om alternative 

organisasjonsformer kan være mer hensiktsmessige. 

• Komiteen samarbeider med divisjonen, unionen, distriktene og menighetene 

med det formål å få til et forslag som kan legges fram senest på unionens og 

distriktenes generalforsamlinger i 2020. 

Ja: 42, nei 23 

 FORSLAG OM NAVNEENDRING PÅ HELSE- OG MILJØAVDELINGEN TIL HELSE-, AVHOLDS- OG 

MILJØAVDELINGEN 

Forslaget kom opp under generalforsamlingen. Forslaget falt. 

26/15 OPPLØSNING AV GENERALFORSAMLINGEN 

Vedtak: SDA-DNUs 8. generalforsamling vedtas hevet. 

Sluttord og bønn ved Reidar J. Kvinge 

Generalforsamlingen var slutt søndag 24. mai, kl. 13.00 
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