Protokoll for den 33. generalforsamling
og vedtekter etter endringer pr. 29. mai 2015 for

Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt
avholdt på Ekrehagen skole, Dramsveien 530, Tromsø
29. – 31. mai 2015

Motto: Se Guds rike
Delegerte til stede ved NNDs generalforsamling 2015
Følgende delegerte ble registrert:
Delegerte iht. §9.2.a: Delegerte valgt av menighetene
Penyamin Akdemir, Daniel Aluwini, Htoo Htoo Awong, Adelinn Fønnebø, Kitty
Halvorsen, Torbjørn Halvorsen, Anneli Hansen, Gabriella Hansen, Harald Hansen
(Tromsø), Harald Hansen (Bø), Svein Hansen, Gerd Hugstmyr, Sigmund Ludvigsen,
Linda Moltzau, Elisabeth Nordgård (29.5. ikke 31.5), Sissel Nordgård, André
Røsberg, Arild Schneider, Eivind Schneider, Aurika Sedogubova, Gunn Svendsen,
Vegar Vikan, Aldo Ziko
Delegerte iht. §9.2.b: Medlemmer av distriktsstyret
Arne-Kristian Andersen, Ann Oshaug Christiansen, Hilde Thorkildsen Huru, Petter
Moltzau, Marianne Schneider, Tom Angelsen
Delegerte iht. §9.2.c: Distriktets representant i unionsstyret
Hilde Thorkildsen Huru
Delegerte iht. §9.2.d: Ordinerte og ikke-ordinerte predikanter i NND
Andrew Campbell, Anne-Siri Gustafsson, Willy Hugstmyr, Andre Scalfani, Tom
Angelsen
Delegerte iht. §9.2.e: Medlemmene av de stående nemndene
Anne Beate B. Andersen, Ann Oshaug Christiansen, Finn F. Eckhoff, Per-Helge
Enochsen, Liv Fønnebø, Vinjar Fønnebø, Willy Hugstmyr, Rune Knutsen, Reidar
Kvinge, Magnhild Lindstad, Miriam Vikan
Delegerte iht. §9.3: «Tilstedeværende embetspersoner for Unionen, Divisjonen og
Generalkonferensen har tale og forslagsrett.» - Justert til: «Tilstedeværende embetspersoner
og avdelingsledere for Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen har tale og forslagsrett.»
Victor Marley, Nina Myrdal, Tor Tjeransen, Gry Haugen
Totalt 42 delegerte med tale-, forslags- og stemmerett og 4 med kun tale- og forslagsrett.
Nemnder:
Valgnemnd (stående): Reidar J. Kvinge (leder), Anne Beate Andersen, Ann Oshaug
Christiansen, Rune Egren, Per Helge Enochsen, Liv Fønnebø, Willy Hugstmyr, Magnhild
Lindstad, Ruben Akdemir
Vedtektsnemnd (stående): Vinjar Fønnebø (leder), Rune Knutsen, Miriam Vikan, Anne Siri
Gustafsson, DNUs organisasjonssekretær – Finn F. Eckhoff
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Forslagsnemnd: Arne-Kristian Andersen (leder), Andrew Campbell, Per-Helge Enochsen,
Stefan Kusterle, Line Saveski
Innstillingsnemnd: Reidar J. Kvinge (leder), Daniel Aluwini, Ann Oshaug Christiansen,
Torbjørn Halvorsen, Harald Hansen (Bø), Jan Erik Hansen, Gerd Hugstmyr, Stefan Kusterle,
Magnhild Lindstad, Gunn Svendsen.

Åpning av generalforsamlingen
Tom Angelsen ønsket de tilstedeværende velkommen og åpnet med bønn.

Sak 1, Opprop
Opprop anses utført ved registrering.
Det var 35 delegerte til stede ved åpningen. Generalforsamlingen var derfor
beslutningsdyktig.

Sak 2, Godkjenning av innkalling
Vedtak:

Innkallingen godkjennes

Sak 3, Åpning av generalforsamlingen
Vedtak:

Generalforsamlingen ble godkjent åpnet.

Sak 4, Ordstyrere, sekretærer
Distriktsstyrets innstilling var vedlagt sakspapirene

4 a, Ordstyrere
Vedtak:

Vinjar Fønnebø og Torbjørn Halvorsen velges til å assistere Tom Angelsen
som ordstyrere under generalforsamlingen.

4 b, Sekretærer under generalforsamlingen
Vedtak:

Finn F. Eckhoff og Hilde T. Huru velges til å være sekretærer under
Generalforsamlingen.

Sak 5, Personer til signering protokoll & tellekorps
5 a, Underskrive protokollen
Vedtak:

Penyamin Akdemir og André Røsberg utpekes til å underskrive protokollen fra
generalforsamlingen.

5 b, Tellekorps
Vedtak:

Daniel Aluwini og Eivind Schneider ansvarlige for tellekorpset under
generalforsamlingen.

Sak 6, Orienteringssak: Fullmaktsnemnden
Vedtak:

Det tas til orientering at distriktsstyret har utpekt Liv Fønnebø, Willy Hugstmyr
og Sissel Nordgård som medlemmer av fullmaktsnemnden.

Sak 7, Godkjenning av sakslisten
Vedtak:

Den fremlagte sakslisten godkjennes.
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Sak 8, Prosedyreregler
Vedtak:
De fremlagte prosedyreregler godkjennes.
(Iflg. § 7 i NNDs vedtekter skal «Generalforsamlingen ledes i henhold til de
prosedyreregler som gjelder i Adventistsamfunnet.»)

Sak 9, Rapport fra valgnemnden
Reidar J. Kvinge ga en orientering om valgnemndens arbeid. Liv Fønnebø som var sekretær
for nemnden, leste opp valgnemndens forslag til distriktsleder, styremedlemmer, distriktets
representant i unionsstyret og vedtektsnemnd. Det ble informert om at valgnemnden kunne
treffes søndag morgen kl. 8.30 dersom noen hadde bemerkninger til forslaget som var lagt
fram. Ingen bemerkninger ble fremmet for valgnemnden. Forslagene ble satt under
avstemning i forhandlingsmøtet søndag formiddag.
Vedtak: Distriktsleder for Nordnorsk Distrikt: Tom Angelsen
Skriftlig avstemning: 38 ja og 2 nei
Vedtak: Styremedlemmer i distriktsstyret i Nordnorsk distrikt
Liv-Kristin Akdemir, Arne-Kristian Andersen, Saw Brown, Anneli Campbell, Rune
Egren, Liv Fønnebø, Willy Hugstmyr, Hilde Thorkildsen Huru.
Vararepresentanter: (1) Anne-Lise Wiik Robertsen, (2) Magne Ludvigsen og (3) Ralph
Kleiven.
Enstemmig
Vedtak: Nordnorsk distrikts representant i styret for Den Norske Union:
Hilde Thorkildsen Huru
Skriftlig av stemning: 38 ja og 2 nei
Vedtak: Vedtektsnemnd for Nordnorsk distrikt:
Synne Chadwick, Finn F. Eckhoff (leder), Vinjar Fønnebø, Rune Knutsen, Miriam
Vikan.
Enstemmig

Sak 10, Rapport fra vedtektsnemnden
Vedtak: § 1 – NAVN gis følgende ordlyd:
Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken - Nordnorsk distrikt, heretter
kalt "Distriktet".
Organisasjonens navn skal alltid samsvare med det offisielle navnet på
kirkesamfunnet i Norge.
Enstemmig
Vedtak: § 7 – GENERALFORSAMLING gis følgende ordlyd:
1. Generalforsamlingen er organisasjonens øverste myndighet.
2. Generalforsamling holdes ordinært hvert 5. år til den tid og på det sted i distriktet
styret bestemmer. Innkalling skal sendes til Distriktets menigheter og kunngjøres i
Syvendedags Adventistkirkens medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens
åpning. Saksliste og sakspapirer skal sendes de delegerte senest to uker før
generalforsamlingens åpning. Generalforsamlingen ledes i henhold til de
prosedyreregler som gjelder i Adventistkirken.
Enstemmig
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Vedtak: § 9 – DELEGERTE første ledd gis følgende ordlyd:
1: Hver menighet har rett til én delegert for menigheten og ytterligere én delegert for
hver ti eller del av ti medlemmer basert på medlemstallet pr. 31. desember
foregående år. Delegerte skal være medlemmer av den menigheten de
representerer.
Enstemmig
Vedtak: § 12 – GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER nytt første ledd settes inn:
1. 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, 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 Distriktet.
Opprinnelige ledd en, to og tre gis reviderte tallverdier: to, tre og fire.
Utsendt forslag til justert § 17 2. ledd:
§ 17 – Styrets myndighet og plikter
2. Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere Distriktets virksomhet og
legge fram et forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut på høring
til arbeidermøtet og menighetene i NND. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og
utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for neste periode slik at det kan utsendes i
henhold til § 7.
Det ble reist spørsmål om det burde settes inn en tidsfrist for utsendelse på høring og
respons fra menighetene. Vedtektsnemnden tok forslaget tilbake for ny drøftelse.
Reviderte forslag ble lagt fram, endringsforslag vedtatt og nytt 2. ledd ble vedtatt:
Vedtak:§ 17 – Styrets myndigheter og plikter
2. Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere Distriktets virksomhet
og legge fram et forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut
på høring til arbeidermøtet og menighetene i NND senest seks, 6, mnd. før
generalforsamlingen avholdes med en høringsfrist på to, 2, mnd. Distriktsstyret
vurderer høringsutspillene og utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for neste
periode slik at det kan utsendes i henhold til §7.
Enstemmig
Del av § 13 omhandler utnevning av forslagsnemnd. Med utgangspunkt i endret § 17 er det i
vedtektsnemndens forslag til § 13 slettet avsnittet som omhandler forslagsnemnd.
Vedtak: § 13 – Generalforsamlingens nemder 4. ledd gis følgende ordlyd:
4. Innstillingsnemnden foreslår og generalforsamlingen velger:
a.
en valgnemnd med stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med
neste ordinære generalforsamling. Nemnden begynner sitt ordinære arbeid til neste
generalforsamling ca. 6 måneder før denne åpnes.
Valgnemnden skal bestå av 11 medlemmer inkludert nemndens leder.
Unionens leder, eller den han utpeker, leder nemndens arbeid. Nemndens
medlemmer bør representere ulike grener av arbeidet og komme fra forskjellige deler
av Distriktets område. Valgnemnden skal ha sin rapport klar ved
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generalforsamlingens åpning. Skulle medlemmer av komiteen måtte trekke seg i
løpet av perioden, supplerer distriktsstyret med nye representanter.
Om det blir nødvendig med suppleringsvalg av leder for distriktet, utgjør valgkomiteen
og distriktsstyret komité for valg av ny leder. Unionens leder eller den han utpeker,
leder.
Til ordinær generalforsamling skal valgnemnden foreslå:
- distriktsleder og styremedlemmer for kommende periode og 3 varamedlemmer til
styret,
- distriktets representant til unionsstyret,
- en vedtektsnemnd med stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med
neste ordinære generalforsamling. Vedtektsnemnden skal bestå av 5 medlemmer.
Den skal møte minst 8 uker før generalforsamlingen slik at dens innstilling kan
utsendes i henhold til § 7.
b.

andre nemnder som generalforsamlingen finner å ville nedsette.
Enstemmig

Vedtektsnemnden la fram tilleggsforslag om tilføyelse av ordet «avdelingsledere» i § 9 3.
ledd:
Vedtak: §9 – Delegerte – 3. ledd:
3. Til stedeværende embetspersoner og avdelingsledere for Unionen, Divisjonen og
Generalkonferensen har tale- og forslagsrett
Enstemmig

Sak 11 Rapport fra distriktsleder/styre
Vedtak: Rapport fra distriktsleder/styre tas til etterretning.
Enstemmig

Sak 12 - Rapport fra økonomisjefen
Jóhann E. Jóhannsson var pga. sykdom forhindret fra å være til stede. Det ble åpnet opp for
kommentarer til den skriftlige rapporten.
Vedtak: Rapporten fra økonomisjefen tas til etterretning
Enstemmig.

Sak 13 - RAPPORTER FRA AVDELINGSLEDERNE
Victor Marley – orienterte om arbeidet i avdelingen for barn, speider, ungdom og familie.
Tor Tjeransen – orienterte om arbeidet i medieavdelingen, samfunnskontakt og
religionsfrihet.
Nina Myrdal orientert om arbeidet i skole og sabbatsskoleavdelingene.
Reidar J. Kvinge orienterte om predikantavdelingen.
Finn F. Eckhoff orienterte om ADRA Norges arbeid.
Terje Dahl orienterte om NBF og litteraturavdelingens arbeid
Vedtak: Rapportene fra avdelingslederne tas til orientering.
Enstemmig

Sak 14 Rapport fra forslagsnemnden
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Arne-Kristian Andersen orienterte om det utsendte forslaget.
Følgende forslag til endringer ble lagt fram:

1. Undervisning og forkynnelse
Nytt kulepunkt:
• Solidaritet, bistand og ADRA
Enstemmig
2. Kurs, oppfølging og veiledning av ledere
Nytt pkt. 5 og foreslått pkt. 5 endres til pkt. 6.
5. Gi menighetene tilbud om kurs i evangelisering
Enstemmig
5. Sommerfryd
Stryke «A/L»
Enstemmig
Vedtak: Langtidsplan/handlingsplan

for NND 2015 – 2020

Visjon
Som Syvendedags Adventister finner vi grunnlaget for vår tro i Guds ord. Vi er til for å gjøre
mennesker til Jesu disipler ved å formidle et livsnært bilde av den levende Gud som er skaper
og frelser, og som snart kommer igjen. Vi ønsker å være et vitalt nettverk av inkluderende
SDA-menigheter som i sitt nærmiljø tjener Gud og våre medmennesker.

Målsetting
Vi ønsker å legge til rette for en kultur i vårt distrikt der hvert enkelt medlem gis mulighet til å
utnytte sine ressurser i tjeneste for Gud. Vi vil stimulere til en ”entreprenør-ånd” der ideer og
initiativ blir møtt med begeistring og gis vekstvilkår gjennom relevant opplæring og
oppfølging. Vi ønsker at vellykkede prosjekter i vår landsdel skal være en inspirasjonskilde
som bidrar til videreutvikling og igangsetting av nye prosjekter.

Verdier
-

Troskap mot Guds ord.
Kraften i bønn
Alle mennesker er viktige og verdifulle for Gud og derfor også for oss
Åpenhet , omsorg og evne til å inkludere alle
Både frivillige og ansatte medarbeidere skal ha den beste oppfølging og utrusting vi
kan gi
Å yte vårt beste i alt vi gjør for å ære Gud og glede mennesker

For å virkeliggjøre vår visjon, vil vi i kommende periode være med å bygge Guds rike ved å
fokusere på følgende hovedområder:

Sunne fellesskap
Vi vil være med å utvikle sunne og varme SDA-fellesskap som utruster medlemmene, barna og de
unge til tjeneste for Gud og medmennesker.

Sunn livskvalitet
Vi vil være med å utvikle utadvendte SDA-menigheter og virksomheter som viser at en
helhetlig kristentro gir en sunn livskvalitet.
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Sunn vekst
Vi vil være med å utvikle sunn vekst i menigheten drevet av lengselen etter å avlegge et sant og
relevant vitnesbyrd om Gud som gir mennesker et ønske om å overgi seg til Ham.

Langtidsplan NND 2015-2020
1. Undervisning og forkynnelse
1. Fokusere undervisning og forkynnelse på følgende tema:
• Tro, omvendelse og praktisk kristenliv
• Adventistidentitet
• Bønn
• Forvaltning og tiende
• Helse og nettverksarbeid
•

Engasjement i menighet og nærmiljøet

• Solidaritet, bistand og ADRA.
2. Alle menigheter skal normalt ha besøk av en pastor hver måned.
3. Arbeide for at prekener blir tilgjengelig på internett.

2. Kurs, oppfølging og veiledning av ledere
1. Gi pastorer, menighetsledere og prosjektledere jevnlig og god oppfølging fra sin
leder.
2. Gi økonomisk støtte for at menigheter, pastorer og distriktsleder kan benytte seg av
en ekstern veileder.
3. Gi ledere i menighetene tilbud om å delta på kurs i ledelse.
4. Tilby kurs for å håndtere trossamtaler og sjelesorg.
5. Gi menighetene tilbud om kurs i evangelisering
6. Tilby kursing av medlemmer som ønsker å starte speidertropp i menigheter hvor vi
ikke har speidervirksomhet i dag.

3. Arrangement
1.
2.
3.
4.
5.

Arrangere årsmøte for menighetene i NND.
Arrangere minst to årlige tenåringstreff.
Arrangere årlige inspirasjonssamlinger for frivillige og ledere i menighetene.
Arrangere årlige distriktsspeiderstevner når det er mer enn en aktiv tropp i NND.
Ha et arrangement i perioden 2015-2020 der man kan ha samtaler angående
sabbatens inngang og utgang i polare strøk.

4. Evangelisering
1. Stille midler til rådighet slik at målene i planen for de unådde områdene i NND kan
nås.
2. Tildele midler fra evangeliseringsfondet slik at vi prioriterer de menighetene og
prosjektene som arbeider planmessig og målbevisst.
3. Støtte det flerkulturelle arbeidet i NND.
4. Anerkjenne og styrke det evangeliske arbeidet knyttet til Ekrehagen skole og
oppmuntre Tromsø menighet til fortsatt å engasjere seg i dette arbeidet.
5. Sommerfryd
1. Samarbeide med styret for Sommerfryd slik at Sommerfryd kan være et leirsted for
hele distriktet
6. Evaluering
1. Ved distriktets årsmøte vurderer man arbeidet i forhold til langtidsplanen.
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Enstemmig

Sak 15 – Valgperiode
Vedtak: Valgperioden for styremedlemmer, NNDs representant i DNUs styre og
distriktsleder begynner 1. august 2015.
Enstemmig

Sak 16 – Orientering om Sommerfryd
Tom Angelsen orienterte om arbeidet med å opprette en organisasjonsenhet for Sommerfryd. Det
er en del juridiske forhold som må avklares før de nødvendige forholdene rundt Sommerfryds
videre organisasjon er avklart. Det er et interimstyre for Sommerfryd. De er veldig bevisst på at
de er «interim» og ikke vil fatte vedtak som binder en framtidig organisasjonsform.
Vedtak: Orienteringen om Sommerfryd tas til etterretning.
Enstemmig

Sak 17 RAPPORT FRA INNSTILLINGSNEMDEN
Reidar J. Kvinge orienterte om møtet i innstillingsnemnden som var samlet fredag 29.5.2015
før åpningen av generalforsamlingen, og presenterte nemndens forslag.
Den geografiske og aldersmessige sammensetningen av valgnemnden ble kommentert. Det
ble foreslått at rapporten skulle gå tilbake til innstillingsnemnden.
Vedtak: Innstillingsnemndens forslag til valgkomite for perioden 2015 – 2020 sendes tilbake
til nemnden.
23 for – 8 mot
Justert versjon med forslag til stående valgnemnd ble lagt fram.
Vedtak: Stående valgnemnd for NND for perioden 2015 – 2020: Unionsleder (leder), Aila
Kleiven, Andrew Campbell, Batte Saveski, Camilla Gustafsson, Roger Olsen, Fredrik
Schneider, Gabriella Hansen, Kari Mathisen, Linda Ness Katondo, Magne Ludvigsen.
Mot en stemme

Sak 18 – Fritak for ansvar for avtroppende styre
Vedtak: Generalforsamlingen fritar det avtroppende styret for ansvar.
Generalforsamlingen vedtatt hevet

Tom Angelsen
møteleder/ordstyrer

Vinjar Fønnebø
møteleder/ordstyrer

Torbjørn Halvorsen
møteleder/ordstyrer

Penyamin Akdemir
André Røsberg
valgt av generalforsamlingen til å signere protokoll

Finn F. Eckhoff
sekretær
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VEDTEKTER FOR SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN – NORDNORSK DISTRIKT
Etter justeringer vedtatt på den 33. generalforsamling 2015
KAPITTEL 1. OM ORGANISASJONEN
§ 1 - NAVN
Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken - Nordnorsk distrikt, heretter kalt "Distriktet".
Organisasjonens navn skal alltid samsvare med det offisielle navnet på kirkesamfunnet i Norge.
§ 2 - FORMÅL
Som syvendedags adventister er vi til for å gjøre mennesker til Jesu disipler ved å formidle et livsnært
bilde av den levende Gud som er skaper og frelser, og som snart kommer igjen.
NND er organisert for å lede, samordne og styrke Adventistkirkens målsetting med å være en
menighet i Nord-Norge ved å tjene menighetene og de enkelte medlemmene ved å gjøre tilgjengelig
ressurser og materiell som kan brukes i deres tjeneste for Gud og mennesker.

§ 3 - OMRÅDE
Distriktets arbeidsområde er Norge nord for Polarsirkelen.
§ 4 - HOVEDKONTOR
Distriktets hovedkontor er i Tromsø. Styret kan om nødvendig flytte hovedkontoret midlertidig.
§ 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-day Adventists,
heretter kalt "Divisjonen". Vedtekter og administrative regler skal være i samsvar med de generelle
retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. Distriktet skal i sitt arbeid for å fremme
menighetenes interesser, følge de retningslinjer for tro og lære som blir godkjent og vedtatt hvert
femte år under generalforsamlingen i The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt
"Generalkonferensen."
§ 6 - MEDLEMSKAP
1. Distriktet omfatter alle menigheter innenfor sitt 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.
KAPITTEL 2. GENERALFORSAMLINGEN
§ 7 - GENERALFORSAMLING
1. Generalforsamlingen er organisasjonens øverste myndighet.
2. Generalforsamling holdes ordinært hvert 5. år til den tid og på det sted i distriktet styret bestemmer.
Innkalling skal sendes til Distriktets menigheter og kunngjøres i Syvendedags Adventistkirkens
medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens åpning. Saksliste og sakspapirer skal sendes
de delegerte senest to uker før generalforsamlingens åpning. Generalforsamlingen ledes i henhold til
de prosedyreregler som gjelder i Adventistkirken.
§ 8 - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner det
nødvendig, eller når minst en tredel av Distriktets menigheter krever det. Unionens eller Divisjonens
styrer kan oppfordre til å avholde ekstraordinær generalforsamling. Innkalling til ekstraordinær
generalforsamling skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling, eller pr. brev med minst 3
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ukers varsel. Vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling har samme gyldighet som vedtak fattet
på ordinær generalforsamling.
§ 9 - DELEGERTE
1. Hver menighet har rett til én delegert for menigheten og ytterligere én delegert for hver ti eller del av
ti medlemmer basert på medlemstallet pr. 31. desember foregående år. Delegerte skal være
medlemmer av den menigheten de representerer.
2. Tale- og stemmerett ved generalforsamlingen har:
a) delegerte valgt av menighetene,
b) medlemmer av distriktsstyret,
c) Distriktets representant i unionsstyret,
d) ordinerte og ikke-ordinerte predikanter med bevilling som har sitt virke i Distriktet,
e) medlemmene av de stående nemndene.
3. Tilstedeværende embetspersoner og avdelingsledere for Unionen, Divisjonen og
Generalkonferensen har tale og forslagsrett.
4. Generalforsamlingen kan etter innstilling fra distriktsstyret eller fullmaktsnemnden, velge
ekstraordinære delegerte med tale og forslagsrett, uten stemmerett, i et antall av inntil ti - 10 - prosent
av registrerte delegerte etter § 9.2.a.
§ 10 – DISTRIKTSMENIGHETENS REPRESENTASJON
Dersom en distriktsmenighet organiseres, velger distriktsstyret de delegerte fra denne menigheten,
samt dens representant(er) til innstillingsnemnden.
§ 11 – FULLMAKTSNEMND
Fullmaktsnemnden skal kontrollere om delegasjonene fra menighetene er lovlig valgt, og eventuelt
foreslå nye delegerte i samsvar med § 9. Denne nemnden skal bestå av tre representanter utpekt av
distriktsstyret.
§ 12 – GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER
1. 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,
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 Distriktet.
2. På ordinær generalforsamling behandles:
a) meldinger om virksomheten i Distriktet for perioden fra forrige ordinære generalforsamling,
herunder distriktsstyrets rapport for perioden, samt meldinger fra Unionens administrasjon og
avdelingsledere som angår Distriktet.
b) årsoppgjør for perioden fra siste generalforsamling, jfr. § 21. Dersom generalforsamlingen har
fattet vedtak i samsvar med § 12, 3.ledd, legges årsoppgjør fram som orientering,
c) valg av styremedlemmer, embetspersoner, samt de nemnder som generalforsamlingen finner
det nødvendig å opprette,
d) overordnede bestemmelser for Distriktets virksomhet,
e) andre saker som hører under generalforsamlingen.
3. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først legges frem for den nemnden 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 vike 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
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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 saken er utsendt i
samsvar med § 7. Dersom minst en menighets styre og forretningsmøte fremsetter forslag som nevnt
ovenfor i 6.punktum, skal forslaget sendes ut med sakspapirene i samsvar med § 7.
§ 13 - GENERALFORSAMLINGENS NEMNDER
1. En innstillingsnemnd skal foreslå sammensetningen av generalforsamlingens valgnemnd. Til denne
nemnden 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. Medlemmene
av de stående nemndene er delegert i kraft av sin oppgave.
2. Minst tre måneder før generalforsamlingen skal den enkelte menighet velge delegert(e) til
generalforsamlingen
og
representant(er)
til
innstillingsnemnden.
Representanten(e)
til
innstillingsnemnden skal være blant de(n) delegerte.
3. Lederen for Unionen, eller den han utpeker, kaller sammen innstillingsnemnden før
generalforsamlingen åpner og leder dens møte slik at de kan ha sin rapport ferdig til åpningen.
4. Innstillingsnemnden foreslår og generalforsamlingen velger:
a) en valgnemnd med stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med neste ordinære
generalforsamling. Nemnden begynner sitt ordinære arbeid til neste generalforsamling ca. 6
måneder før denne åpnes.
Valgnemnden skal bestå av 11 medlemmer inkludert nemndens leder. Unionens leder, eller den
han utpeker, leder nemndens arbeid. Nemndens medlemmer bør representere ulike grener av
arbeidet og komme fra forskjellige deler av Distriktets område. Valgnemnden skal ha sin rapport
klar ved generalforsamlingens åpning. Skulle medlemmer av komiteen måtte trekke seg i løpet
av perioden, supplerer distriktsstyret med nye representanter.
Om det blir nødvendig med suppleringsvalg av leder for distriktet, utgjør valgkomiteen og
distriktsstyret komité for valg av ny leder. Unionens leder eller den han utpeker, leder.
Til ordinær generalforsamling skal valgnemnden foreslå:
•
distriktsleder og styremedlemmer for kommende periode og 3 varamedlemmer til styret,
•
distriktets representant til unionsstyret,
•
en vedtektsnemnd med stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med neste
ordinære generalforsamling. Vedtektsnemnden skal bestå av 5 medlemmer. Den skal
møte minst 8 uker før generalforsamlingen slik at dens innstilling kan utsendes i henhold
til § 7.
b) andre nemnder som generalforsamlingen finner å ville nedsette.
§ 14 - AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET
1. Minst to tredeler av de delegerte i samsvar med § 9.2 må være til stede for at generalforsamlingen
skal være beslutningsdyktig.
a) Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 2. ledd bokstav a, må være til stede ved
åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig.
2. Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med mer enn 50 prosent av
avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke).
3. Ved personvalg må minst to tredeler av de delegerte i samsvar med § 9.2 avgi stemme for at
valget skal godkjennes, og det kreves dessuten at mer enn femti prosent av de avgitte stemmene er
for.
4. Avstemning foregår ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte forlanger skriftlig
avstemning. Blanke stemmesedler teller ikke.
5. Delegerte må være personlig til stede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme.
6. 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.

SDA-NND – generalforsamling 2015

11

KAPITTEL 3. STYRET OG EMBETSPERSONER
§ 15 - DISTRIKTSSTYRET
Distriktsstyret velges på ordinær generalforsamling og består av 9 medlemmer inkludert distriktets
leder. Generalforsamlingen velger også tre varamedlemmer som innkalles i prioritert rekkefølge.
Sakspapirer og protokoller sendes dem på samme måte som til faste medlemmer. Medlemmene skal
representere alle regioner i distriktet. Styret organiseres som et team, der distriktslederen er
teamleder, men møteleder velges internt i styret.
§ 16 - MØTER OG BESLUTNINGSDYKTIGHET
1. Distriktets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Dersom minst tre
styremedlemmer krever det, skal styret sammenkalles. Unionens styre kan oppfordre til at styret
sammenkalles.
2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret.
3. Styret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til stede etter vanlig innkalling.
4. Styret treffer sine beslutninger med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller
ikke). Ved personvalg kreves støtte fra mer enn 50 prosent av styrets medlemmer.
§ 17 - 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 fram et
forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til arbeidermøtet og
menighetene i NND senest seks, 6, mnd. før generalforsamlingen avholdes med en høringsfrist på to,
2, mnd. Distriktsstyret vurderer høringsutspillene og utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for
neste periode slik at det kan utsendes i henhold til §7.
3. Ved konstituering av ny distriktsleder skal Unionens leder eller den han utpeker, innkalle styret og
valgnemnd i henhold til § 13.4 a, tredje ledd. I perioden fram til konstituering er gjennomført skal
Unionens leder eller den han utpeker lede distriktet i henhold til distriktets vedtekter.
§ 18 - SIGNATUR
Styret representerer Distriktet utad og tegner dets signatur. Styret kan bestemme at lederen og
økonomisjefen i fellesskap skal tegne Distriktets signatur. Dersom generalforsamlingen har fattet
vedtak i samsvar med § 12, 3.ledd, kan Distriktets signatur kun tegnes av lederen og Unionens
økonomisjef i fellesskap.
§ 19 - 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. Distriktsleder kan kun gjenvelges i 2 sammenhengende perioder hvis ikke spesielle omstendigheter
gjør det ønskelig med en tredje periode.
KAPITTEL 4. ØKONOMI OG REVISJON
§ 20 - ØKONOMI
1. Distriktets pengemidler er tiende mottatt fra menigheter og enkeltpersoner, samt andre gaver og
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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 lov og generelle
retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.
§ 21 - 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 § 12, 3. ledd, påhviler styrets plikter
etter 1. og 2. ledd Unionens styre og generalforsamling.
§ 22 - REVISJON
Distriktets regnskaper skal revideres av the General Conference of Seventh-day Adventists Auditing
Service i henhold til god revisjonsskikk.
KAPITTEL 5. VEDTEKTSENDRING OG OMDANNING
§ 23 - VEDTEKTSENDRINGER
Tillegg til eller endringer i distriktets vedtekter kan bare skje med to tredels flertall av de
tilstedeværende delegerte ved en lovlig innkalt generalforsamling. Om slike endringer blir foreslått for
en ekstraordinær generalforsamling, skal melding om slike endringer bli gitt sammen med
innkallingen.
§ 24 - OPPLØSNING
Oppløsning av Distriktet kan bare finne sted med tre firedels flertall blant de tilstedeværende delegerte
på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Dersom et forslag om oppløsning skal behandles
på en generalforsamling, må melding om dette sendes ut med innkallingen.
Etter at alle krav mot organisasjonen er oppfylt, skal resten av midlene overføres til Unionen.
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