
 Protokoll fra den 38. generalforsamlingen i  
Syvendedags adventistsamfunnet 

Vestnorsk distrikt 
Avholdt i Adventkirken i Bergen, 5. – 7. juni 2015 

 
Registrerte delegerte 
71 delegerte var registrer ved Vestnorsk distrikts (VNDs) generalforsamling 5. – 7. juni 2015 
 
Delegerte som møtte frem 
 
Delegerte fra menighetene (51) 
§ 9.1.a: Arendal: Torbjørn Fors, May Karin Holanger, Rein Holanger, Ne He Miah, Bergen: Christian Arildsen, 
Janicke Birkeland, Benny Blomkvist, Tone Edmonds, Anne Kjersti Gjengstø, Carl-Fredrik Hammersland, 
Werner Heiberg, Arne Holm, Melissa Packer Hope, Tone Kverndalen, Steinar Stigum Olsen, Werner Olsen, 
Arli Subi, Kai Sunde, Karen Wergeland, Eidså: Andreas Klungsør, Haugesund: Jan Leknes, Kjell Arvid 
Åsheim, Liss Åsheim, Kristiansand: Toril Fast, Christine Govertsen, Rita Torkelsen, Roald Torkelsen, Mandal: 
Dan Viggo Jensen, Heidi Jensen, Molde: Bertil Blomkvist, Sandnes: Tee Abbay, Anne Brit Bjerga, Kurt 
Skogland, Odd Fuglestad, Keth Linda Holm, Bjørn Knutsen, Kjell Knutsen, Peder Særheim, Stavanger: Anne 
Mette Jakobsen, Stein-Terje Jakobsen, Annemay Gjedrem Lie, Kenneth Lie, Henriette Aarsand, Leif Aarsand, 
Grete Aaserud, Paul Aaserud, Damiano Tallini, Sør-Karmøy: Hjørdis Holm, Ålesund: Kjell Brotnow, Ingrid 
Brotnow, Leonard Løvoll 
 
Andre grupper delegerte: 
§ 9.1.b: VNDs styre: Øyvind Gjengstø, Wenche Hayton, Vidar Hovden, Anita Nicolaysen, Sindre Særheim, 
 
§ 9.1.c: Distriktets representanter i unionsstyret: Bjørn Eivind Holm 
 
§9.1.d: DNU embedsmenn: Reidar J. Kvinge, Finn F. Eckhoff, Jóhann E. Jóhannsson 
 
(Etter at endringer i § 9 ble vedtatt – punkt e og f) 
 
§ 9.1.e: tilstedeværende embetspersoner for Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen, samt Unionens 
avdelingsledere: Kjell Aune, Per de Lange, Philip Philipsen, Victor Marley, Nina Myrdal, Tor Tjeransen 
 
§ 9.1.f: ordinerte og ikke-ordinerte predikanter som har bevilling fra Unionen og som arbeider i Distriktet: 
Bengt Fjellberg, Sven-Inge Frantzen, Kåre Kaspersen, Melissa Myklebust, May Anette Tallini 
 
Fredag, 5.juni 2015 
Til stedet 63 stemmeberettigede delegerte, 40 av dem fra menighetene – det vil si mer enn 50 % av de mulige 

(55) valgt etter § 9.1.a. 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling til VNDs 38. generalforsamling 
 Vedtak:  
 Innkallingen til VNDs 38. generalforsamling godkjennes. Vedtatt med 1 stemme imot. 
 
Sak 2. Godkjenning av revidert saksliste til VNDs 38. generalforsamling 
 Vedtak: 
 Det er kommet inn en ny sak, endring av navn på organisasjonen. Tidligere sak nr.5 er ikke 
nødvendig. 
Den reviderte sakslisten godkjennes. Vedtatt med 1stemme imot. 
 
Sak 6. Rapport fra fullmaktsnemnden i flg. Vedtektenes § 11 
 Vedtak: 
 Rapporten fra fullmaktsnemnden tas til etterretning. Vedtatt enstemmig. 
 
Sak 3. Valg av ordstyrere og parlamentariker ved generalforsamlingen 



 Vedtak: 
 Vidar Hovden og Sven-Inge Frantzen velges til ordstyrere. Vedtatt enstemmig. 
 Finn F. Eckhoff velges til parlamentariker. Vedtatt enstemmig. 
 Antra Sunde og Carl-Fredrik Hammersland velges til sekretærer. Vedtatt enstemmig. 
 
Sak 4. Godkjenning av Prosedyrereglene 
 Vedtak: 
 De utsendte prosedyrereglene godkjennes til bruk under VNDs 38. generalforsamling. 
 Vedtatt enstemmig. 
 
Sak 11. Rapport fra vedtektsnemnden 
 Vedtektsnemnden la frem et forslag til endring for § 9 
 Vedtak: 
 § 9 - DELEGERTE 
 1. Tale- og stemmerett ved generalforsamlingen har: 
 a. delegerte valgt av menighetene. Hver menighet har rett til én delegert for hver tyve eller del av 

tyve medlemmer, basert på medlemstallet pr. 31. desember foregående år. Delegerte skal være 
medlemmer av den menigheten de representerer. 

 b. medlemmer av distriktsstyret, 
 c. Distriktets representanter i unionsstyret, 
 d. medlemmene av stående nemnder, 
 d.e. tilstedeværende embetspersoner for Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen, samt Unionens 

avdelingsledere, 
 e.f. ordinerte og ikke-ordinerte predikanter som har bevilling fra DNU Unionen og som arbeider i 

VND Distriktet. 
 
Forslag om å stemme for alle endringer i paragraf 9 samlet. Bokstav d er nytt punkt.  
  
Vedtatt med 5 stemmer imot.   
 
Sak 15. Tiltredelsestidspunkt for styret og leder. 
 Vedtak: 

Valgperioden for styret og leder og representant i DNU som velges ved VNDs generalforsamling er 
fra og med 1. august 2015.  
Vedtatt enstemmig. 

 
Sak 7. Valg av distriktsleder, distriktsstyre og VNDs representant i DNUs styre (skriftlig avstemning § 14.2). 
 Vedtak: 
 Øyvind Gjengstø velges til distriktsleder for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2020.  
 

Følgende personer velges til styremedlemmer, i tillegg til distriktsleder, for perioden 1. august 2015 
til 31. juli 2020: 

 Benny Blomkvist, Molde 
 Arne Henrik Hammersland, Bergen 
 Vidar Hovden, Pastor 
 Annemay Gjedrem Lie, Stavanger 
 Anita Nicolaysen, Haugesund 
 Britt Helene Sunde, Bergen 
 Sindre Særheim, Sandnes 
 Rita Tungodden Torkelsen, Kristiansand 
 
 Britt Helene Sunde velges som VNDs representant til styret i DNU. 
 
Leder for Valgkomiteen Reidar Kvinge informerer om arbeidet.  
 
Forslag til prosedyren for avstemming - velge distriktsleder for seg, styret samlet, representant i DNU for seg, 
om enkeltpersoner stemmes det skriftlig.  
 
Stemmeseddel 11 om distriktsleder. Vedtatt ved at 7 stemte nei, 52 - ja, 1 - blankt.  
3 ønsker skriftlig avstemning for styret, men kravet er minst 10, altså avstemning ved å vise stemmeseddel.  



Distriktsstyret vedtatt enstemmig. 
VND representant i DNU styret: skriftlig avstemming med stemmeseddel 12. Vedtatt ved at 7 stemte nei, 54 – 
ja, 1 – blankt.  
 
 
Sak 16. Endring av navn på organisasjonen 
 Vedtak: 

Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken - Vestnorsk distrikt, med kortformen 
Adventistkirken.  
Vedtatt enstemmig. 

 
Møtet heves.  
 
Søndag, 7.juni 2015 
 
71 delegerte til stede. 
 
Sak 11. Rapport fra vedtektsnemnden 
 Vedtak: Vi går prinsipielt for nedlegging av Forslagsnemnd.  
 Vedtatt enstemmig. 
 
 Vedtak: Vi går prinsipielt inn for en stående Vedtektsnemnd.  
 Vedtatt enstemmig. 
 
Forslag til endring  
§ 17 - STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER 
2. Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere Distriktets virksomhet og legge frem 
forslag til langtidsprogram handlingsplan for kommende periode. Utkastet sendes til de delegerte 
sammen med sakspapirene. Forslaget sendes ut på høring til Distriktets pastorer og til menighetene i 
Distriktet. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et endelig forslag til handlingsplan 
for neste periode, slik at det kan sendes til de delegerte sammen med sakspapirene. 
 
Vedtak: Forandringene til §17-2 godtas. 
Vedtatt enstemmig. 
 
§ 13 - GENERALFORSAMLINGENS NEMNDER 
 
2.  En INNSTILLINGSNEMND skal velge neste generalforsamlings nemnder valgnemnd og eventuelle 
andre nemnder. Til denne innstillingsnemnda innkalles en 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. 
 
6.  Innstillingsnemnda velger: 
  a.  en VALGNEMND som skal bestå av tretten ni medlemmer inkludert nemndas leder. To 
suppleanter skal utnevnes. Unionens leder, eller den han utpeker, leder nemndas arbeid. Nemndas 
medlemmer bør representere ulike grener av arbeidet og komme fra forskjellige deler av Distriktets 
område. Embetspersoner (§ 12.2.c) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda. Nemnda møtes senest fire 
uker før generalforsamlingen. Dato og sted for nemndas første møte kunngjøres på forhånd til 
menighetene og på organisasjonens hjemmeside. 
  Valgnemnda foreslår: 
  -embetspersoner,  
  -avdelingsledere (kan foreslå at unionens avdelingsledere ivaretar avdelingsarbeidet også på 

distriktsplan) 
  -styremedlemmer for kommende periode 
  -distriktets representant til unionsstyret, som også er medlem i distriktsstyret. 

  - en stående vedtektsnemnd på fem medlemmer med mandat fra og med generalforsamlingens 
slutt, til og med neste ordinære generalforsamling. 

Valgnemndas forslag kunngjøres når resultatet foreligger og sendes også ut med saksdokumentene til 
generalforsamlingen. 



 b.  en VEDTEKTSNEMND bestående av fem medlemmer. Vedtektsnemnda møtes senest åtte uker 
før generalforsamlingen. Dens forslag sendes ut med saksdokumentene til generalforsamlingen. 
  c. en FORSLAGSNEMND bestående av syv medlemmer. Forslagsnemnda møtes senest 

åtte uker før generalforsamlingen for å behandle distriktsstyrets utkast til langtidsprogram for den 
kommende periode, samt eventuelle forslag fra de delegerte. Nemndas forslag sendes ut med 
saksdokumentene til generalforsamlingen. 

 
 d.b. ANDRE NEMNDER som generalforsamlingen/innstillingsnemnda finner å ville nedsette. 
7.  Følgende skal i god tid bekjentgjøres ved brev/oppslag til menighetene (de delegerte): 
 - nemndenes sammensetning,  
 - nemndenes ledere og hvordan de kan kontaktes 
 - tidspunkt og sted for nemndenes møter 
8.7. I tillegg til å arbeide på forhånd møtes nemndene under generalforsamlingen dersom det er 
behov. 
 
(Forslag til vedtak: Forandringene til §13 godtas med tillegg «To suppleanter skal utnevnes.» i § 13.6.a 
Avstemming for slik ordlyd «To suppleanter skal utnevnes.» i § 13.6.a. 10 nei-svar. Flertallet er for. ) 
 
Vedtak: Forandringene til § 13 godtas.  
Vedtatt med 1 stemme imot. 
 
§ 12 - MYNDIGHETER OG PLIKTER 
1. Den øverste myndighet i organisasjonen utøves av generalforsamlingen. 
1.2.  På ordinær generalforsamling behandles: 
  a.  meldinger om virksomheten i Distriktet for perioden fra forrige ordinære generalforsamling, 
  b.  årsoppgjør for perioden fra siste generalforsamling, jfr. § 21. Dersom generalforsamlingen har 
fattet vedtak i samsvar med § 12, 4. ledd legges årsoppgjør fram som orientering 
  c.  valg av styremedlemmer, embetspersoner, vedtektsnemnd, samt andre nemnder som 
generalforsamlingen finner det nødvendig å opprette i tillegg til valg-, vedtekts- og forslagsnemnda, 
som velges nemnder valgt av innstillingsnemnda. 
  d.  overordnede bestemmelser for Distriktets virksomhet 
  e.  andre saker som hører under generalforsamlingen. 
2.3.  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. 
3.4.  Dersom generalforsamlingen finner at Distriktets formål bedre kan fremmes ved et nærmere 
samarbeid mellom de norske distrikter av Syvendedags Adventistsamfunnetkirken, 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 saken er utsendt i samsvar med § 7. Dersom minst en menighets styre og forretningsmøte 
fremsetter et slikt forslag skal forslaget sendes ut med sakspapirene i samsvar med § 7. 
 
Vedtak: Forandringene til §12.1 og 2.c godtas.  
Vedtatt enstemmig. 
 
De endringene som allerede er gjort i Vedtektene, gjør at det må foretas en del redaksjonelle endringer.  
 
Vedtak: Navnebytte, endrede paragrafnumre og redaksjonelle endringer som foreslått av 
vedtektsnemnden foretas.  
§ 7- Generalforsamling 
§ 12 – Myndighet og plikter (generalforsamling) 
§ 18 – Signatur 
§ 22 – Revisjon 
Vedtatt enstemmig. 
 
Sak 14. Rapport fra forslagsnemnden 



 
Orientering av Tor Tjeransen. Rapporten leses opp fra side 32 i saksdokumentene. Arbeidet har vært et godt 
samarbeid mellom Forslagsnemnda og Styret i VND, forslaget er helhetlig.  
 
Vedtak: Rapporten godkjennes.  
Vedtatt enstemmig.    
 
 
Sak.8. Styrets og leders rapport 
 Vedtak: Styrets og leders rapport godkjennes 
 
Ny sak: Som en følge av endringene i § 13.6.a må det velges en stående vedtektsnemnd til neste periode 2015-
2020. 
  
Vedtak: Følgende velges til vedtektsnemnden 2015 – 2020.  
Finn f. Eckhoff (Leder) 
Anne Kersti Gjengstø (Bergen) 
Bjørn Knutsen (Sandnes) 
Silje Røyland (Mandal) 
Steinar Stigum-Olsen (Bergen) 
 
Avstemming foregikk om gruppen i sin helhet da det var enstemmig støtte til det. Vedtatt enstemmig. 
 
 
Sak 9. Organisasjonssekretærens rapport 
 Vedtak: Organisasjonssekretærens rapport tas til orientering. 
Finn Eckhoff orienterer og kommer med tilleggsinformasjon til det som står i saksdokumentene: 
Medlemstallet er fortsatt en stor utfordring i hele organisasjonen. Det er nedgang i medlemstallet i alle 
distriktene, VND har minst nedgang.  
Innvandrere til norske menigheter – positivt, men menighetene må tenke på god integrering. Typiske 
nasjonaliteter for landet: Myanmar, Romania, Filipinene, Latvia, Polen.  
Frammøtetelling i norske menigheter – en temperaturmåler. DNU ønsker at vi fortsetter med det. Ca. 80 - 92% 
av menighetene har rapportert inn fremmøtestatistikken. Det er ca 2000 - 2500 som kommer på 
sabbatsgudstjenesten (det inkluderer også besøkende) på landsbasis. D 
 
Kommentarer: 
Det er uklarheter hvordan medlemstallet registreres og hva det inneholder. 
Det er behov for bedre registreringssystemer, blant annet for å ha mulighet til å se hvem som ikke kommer i 
kirken. Det er de personene vi har lettest å få tilbake, og dermed påvirke fremmøte i kirken. 
 
Vedtatt enstemmig. 
 
 
Sak 10. Økonomisjefens rapport 
 Vedtak: Økonomisjefens rapport tas til orientering. 
Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson rapporterer.  
Inntekter: 81% kommer fra tiende. Tiendeinntektene har en sakte økende utviklingskurve. 
Samfunnet får også momskompensasjon.  
Kostnader: Lønn- og personalekostnader ligger på 77% av samlede inntekter.  
Samfunnet har fortsatt langsiktig pensjonsgjeld.  
Misjonsfond er i aktivt bruk. 
Samfunnet jobber med en del tekniske løsninger i administrasjonen – regnskap, media, websider, løsninger for 
kollekt i framtiden (kontantløst samfunn).  
Samfunnets økonomiske utfordringer:   
- Kurbadet i Oslo,  
- Tyrifjord vgs, 
- Sunnhetsbladet  
Forvaltning og finansieringsdugnad – testamenter er et utviklingsområde for framtiden.  
 
Spørsmål og kommentarer: 



Avklaringer og spørsmål rundt fordelingen av tiendeinntekter, behov til pastor. 
Forslag og kommentar til Sunnhetsbladet. 
 
Vedtatt enstemmig.  
 
Sak 12. Rapporter fra avdelingslederne 
 Forslag til vedtak: 
 Avdelingsledernes rapporter tas til orientering. 
Orientering fra avdeling for helse og avhold ved Per de Lange 
Orientering fra avdeling for barne- og ungdomsarbeid ved Victor Marley. 
 
ADRA er formelt ikke en avdeling i VND, men det åpnes for spørsmål til ADRA. Forslag om at ADRA 
representant får talerett på dette møte.  
Vedtak: Vi gir Birgit Phillipsen talerett på dette møte. Vedtatt enstemmig.  
 
Forslag til neste generalforsamling at rapportene fra avdelingsledere settes opp som enkeltsaker slik at det er 
tydelig at generalforsamlingen skal bruke tid på rapportene og presentasjon om arbeidet. 
 
Orientering fra Informasjons- og medieavdeling ved Tor Tjeransen. Oppmuntring til å bruke «like» og «del» 
funksjonene aktivt i hverdagen. Det fremmer informasjons- og misjonsarbeid.  
 
Orientering fra avdeling for menighetsmisjon ved Kjell Aune. Arbeidsoppgaver: inspirere – utruste – undervise.  
Det har vært minimal interesse fra menighetene om å tale på sabbatene, holde seminarer osv. Det er også lite 
etterspørsel etter materiell. Det har vært satset en del på elektronisk materiell. Det planlegges også en større 
evangelismepakke – møteserier m.m. Det er viktig for avdelingen å vite om hva menighetene ønsker seg. Ta 
kontakt! 
NBI: har fått nytt logo, ny nettside, tilbud på en rekke nettkurs, facebook-side, ny brosjyre.   
 
Orientering fra avdeling for sabbatskole ved Nina Myrdal. Det er mange muligheter til å bruke sabbatskolen til 
alternative tiltak – temaserier, kurs osv. 
 
Orientering fra skoleavdeling ved Nina Myrdal.  
 
Spørsmål til predikantavdelingen.  
SDA Kvinneforum – ingen representanter eller spørsmål. 
 
Tor Tjeransen informerer om arbeidet i Norges kristne råd der SDA har observatørstatus.  
Musikkavdelingen er ikke representert her i dag. 
 
Birgit Phillipsen informerer om ADRA sitt arbeid. Spørsmål og forslag til ADRA. 
 
Rapport fra avdeling for litteraturevangelisme og Norsk Bokforlag ved Philip Philipsen. Det ønskes med tid til 
opplæring og inspirasjon til å gå dør-til-dør. Det er behov for mer oppdaterte bøker, utgivelser. Det er et ønske 
om at litteraturevangelisme skal inngå i menighetens misjonsaktiviteter. Det er nye hjemmesider, facebook-side, 
bokklubb, Sunnhetsbladet selges på Narvessen i løssalg.  
 
 Vedtak: Avdelingsledernes rapporter tas til orientering. 
 
Avstemming over alle avdelingsrapportene under ett.  
Vedtatt enstemmig.  
 
 
Sak 13. Rapporter fra menighetene 
 Vedtak: Rapportene fra menighetene tas til orientering. 
 
Mulighet til å stille spørsmål.  
 
Vedtatt enstemmig. 
 
Sak 17. Ansvarsfrihet for distriktsstyret 



 Vedtak: Ansvarsfrihet for styret godkjennes. 
Endring i forslaget: Dette er en sak som er nødvendig av formelle grunner. Kan vedtektsnemnda jobbe videre 
med å fjerne eller presisere innholdet i vedtaket.  
 
Vedtatt med 4 stemmer imot.  
 
Sak 18. Generalforsamlingen heves 
 Vedtak: Generalforsamlingen heves. 
Vedtatt enstemmig.  
 
 
 
 
 
                               __________________                                                                  _____________________ 
 
                                   Øyvind Gjengstø                                                                                  Antra Sunde 
                                      Distriktsleder                                                                                       Referent 


