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Protokoll fra den 9. generalforsamling 

Syvendedags Adventistkirken 
Den norske union 

Tyrifjord Videregående Skole 
27.-29. mai 2022 

 
 

Delegerte 

91 av 102 delegerte var registrert ved Syvendedags Adventistkirken – Den norske union (DNU) sin 
generalforsamling 27.-29. mai 2022. Følgende var delegert til generalforsamlingen: 
 
Østnorsk distrikt (ØND): 
Linndis Rasmussen, Johnas Singo, Reidun Sivertsen Kvinge, Roald Guleng, Trygve Andersen, 
Øystein Hogganvik, Ziemek Pawlucki, Gry Haugen, Torgeir Lundquist Mathiesen, Daniel Riley, Anders 
Taraldset, Molalign Hailu, Karoline Stølen, Kari Helene Holm, Silja Leknes, Sigrun Eckhoff, Thorvald 
Guleng, Stein Bøhmer, Eldbjørg Lundström, Allan Jensen, Svein Holanger, Rolf Angelsen, Lars 
Jørgen Stølen, John Hernehult, Morten Fjelmberg, Mathias Christensen, Solveig Haugnes, Torbjørn 
Holm, Torgunn Skoglund, Per Erik Dekkerhus, Tore Wollan, Daniel Pel, Widar Ursett, Joachim Fosse, 
Simon Martin, May Anette Tallini, Tony Rydland. 
 
Vestnorsk distrikt (VND): 
Arne-Henrik Hammersland, Astrid Hovden, Per Torfin Andersen, Erling Åserud, Bertil Blomkvist, Odd 
Mæland, Kenneth Lie, Leonard Løvoll, Kjell Knutsen, Arne Bredesen, Ragnar Holm Aasan, Ragnhild 
Hogganvik Eidså, Sigrid Steffensen, Torbjørn Fors. 
 
Nordnorsk distrikt (NND): 
Kenneth Bergland, Anne-Siri Gustafsson, Kakule Kisunzu, Turid Lien, Sharon Wallner, Linda Helen 
Ness, Fredrik Schneider. 
 
Unionsstyret 2015 - 2020 og 2020 - 2025 
Victor Marley, Finn F. Eckhoff, Marianne Dyrud, Jóhann E. Jóhannsson, Rolf Andvik, Claes 
Lundström, Øyvind Gjengstø, Tom Angelsen, Anders Wiik, Anett Andersen, Anna Kornienko, 
Annemay Gjedrem Lie, Atle Fonn Aluwini, Atle Haugen, Hilde Thorkildsen Huru, Linn Helene Stølen, 
Liv Fønnebø, Anne-Lise Krey, Arne-Kristian Andersen, Benjamin Gustavsen, Esther Rocha, Paul 
Aaserud, Per Håkon Solberg 
 
Avdelingsledere 
Birgit Philipsen, Gry Beate Marley, Kjell Aune, Nina Myrdal, Svanhild Stølen, Tor E. Tjeransen, Vidar 
Hovden, Willy Aronsen. 
 
Administrative ledere for institusjoner 
Alf Magne Foss, Anita Hagler, Erik Steinsvåg, Styrkår Dramstad, Terje Wollan Dahl 
 
Vedtektsnemnden 
Bjørn Knutsen, Rolf Angelsen (reg. under ØND), Torbjørn Halvorsen, Hilde Thorkildsen Huru (reg. 
under DNUs styre), Miyuki Andvik  
 
Lekmedlem i styret for Transeuropeisk divisjon (TED) 
Hilde Thorkildsen Huru (reg. under DNUs styre) 
 
Embetspersoner fra TED 
Audrey Andersson, Raafat Kamal 
 
Ekstraordinær delegert, jf. sak 08/22 
Bjørn Haugen (foreslått som parlamentariker, jf, sak 09/22) 
 
Talerett 
Jan Paulsen ble gitt talerett, jf. sak 08/22 
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01/22 VELKOMMEN OG ANDAKT  
Victor Marley ønsket de delegerte velkommen til Den norske unions 9. generalforsamling, fredag 
27. mai, kl. 09.00. Lederen for Transeuropeisk divisjon, Raafat Kamal, holdt andakt over Joh 17 og 
«enhet». 
 
02/22 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 
Victor Marley åpnet generalforsamlingen. 
 
 
03/22 ORIENTERINGER  

Generalforsamlingen avholdes fredag 27. mai kl. 09.00 – 17.30 og søndag 29. mai kl. 09.00 – 
16.00. 

 
04/22 DELEGERTE TIL STEDE VED ÅPNINGEN/FORTSETTELSEN AV DEN 9. 

GENERALFORSAMLING 
Embetspersoner, avdelingsledere, institusjonsledere og styremedlemmer fra både den forrige 
og nåværende valgperiode er foreslått som delegerte. Dette er et tiltak som er ekstraordinært, 
og gjøres av hensyn til generalforsamlingens integritet i en ekstraordinær situasjon. 

 
Vedtak: Den framlagte listen over delegerte godkjennes. Det protokolleres at 91 av de 

delegerte var til stede ved åpningen av generalforsamlingen. 
 
05/22 VI MINNES 
Generalforsamlingen minnes i takknemlighet ansatte og deres ektefeller som har gått bort i perioden 
2015-2022, og som nå hviler i vente på Jesu snare komme. 
Pastorer/administrasjon: Maj-Britt Fønnebø, Esther Gjertsen, Gunnar Gustavsen, Solveig 
Gustavsen, Anna Johansen, Elin Klaussen, Melkior Klaussen, Rolf H. Kvinge, Ingrid Nordnes, Kari 
Paulsen, Jan Rognlie, Alf Ulland og Sigrid Wollan 
Institusjoner: Gerd Elise Aune, Berit Irmelin Aune, Gunnar Aune, Kjell Bokle, Kari Eriksen, Inger 
Marie Fagerås, Harry Havstein, Inger- Johanne Hogganvik, Edel Holseng, Othilie Jevne, Turid Keyn, 
Kåre Løver, Gunvor Vally Opsahl, Anna M. Sandmark, Torstein Stavdal, Georg Sture Wiik og Anny 
Åsheim 
Kontor/administrasjon: Kari Lisle og Gunvor Wollan 
Litteraturevangelister: Gjertrud Cederstrøm, Signy Didriksen, Gustav Draget, Perla Draget, Elling 
Holter Ellingsen, Mary Ellingsen, Olaf Erlandsen, Elsie Louise Keyn, Toralv A. de Lange, Sigrid de 
Lange, Olly Svendsen og Dagny Søgaard 
Lærere: Ada Bøhmer, Bjørn Keyn, Alf Margido Steen, Arnold Søreide og Sverre Johan Kvale. 
Vi lyser fred over deres minne og viser takknemlighet for deres innsats i Syvendedags 
Adventistkirkens tjeneste. 
 
06/22 GODKJENNING AV INNKALLING 
I § 7 i DNUs vedtekter finnes retningslinjene for gjennomføring av en ordinær generalforsamling. 
Pandemien gjorde det umulig å gjennomføre hele generalforsamlingen i 2020 i tråd med vedtektene. 
Personvalgene ble gjennomført i 2020. Fortsettelsen av generalforsamlingen i 2022 tar opp de sakene 
som ikke kunne behandles i 2020. DNUs vedtekter hadde ingen retningslinjer for situasjonen vi sto 
overfor i 2020. Ved gjennomføringen av denne generalforsamlingen i 2022 er det helt nødvendig å 
gjøre tilpasninger med utgangspunkt i den ekstraordinære situasjonen vi har stått overfor. 
 
§ 7 i vedtektene sier følgende:  
(1) Generalforsamling avholdes hvert femte år, til den tid og på det sted styret bestemmer. Generalforsamlingen 
innkalles av styret. Innkalling formidles 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. 
 
Den formelle innkallingen til generalforsamlingen sto i Adventnytt 4-2022 side 23. 
 

Vedtak:  Innkallingen til DNUs 9. generalforsamling 2022 godkjennes. 
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07/22 VALG AV ORDSTYRERE 
Det vises til vedtektene § 7.2. Nina Myrdal og Anders Taraldset er foreslått av unionsstyret som 
ordstyrere for DNUs 9. generalforsamling. 
 
Ziemek Pawlucki foreslo avstemming over navnene hver for seg. 
 
 Vedtak:  Ja: 2 Forslaget falt 
 

Vedtak: Nina Myrdal og Anders Taraldset velges som ordstyrere for DNUs 9. 
generalforsamling 2022. 

 
08/22 VALG AV EKSTRAORDINÆRE DELEGERTE 
I henhold til vedtektene § 9, andre ledd kan generalforsamlingen velge inntil tre ekstraordinære 
delegerte. 
 
 Vedtak:  Bjørn Haugen velges som ekstraordinær delegert. 
 
Tidligere verdensleder Jan Paulsen var til stede deler av søndag 29. mai. Forslag fra ordstyrer ved 
åpningen av forhandlingene søndag 29. mai om å gi han talerett. 
 
 Vedtak:  Jan Paulsen gis talerett ved generalforsamlingen. 
 
09/22 VALG AV PARLAMENTARIKER/RÅDGIVER 
 

Vedtak: Bjørn Haugen velges som parlamentariker/rådgiver for DNUs 9. 
generalforsamling 2022. 

 
10/22 VALG AV MØTESEKRETÆR 
 

Vedtak: Terje Wollan Dahl velges som møtesekretær for DNUs 9. generalforsamling 
2022 

 
11/22  VALG AV PERSON/ER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 
Ifølge vedtektenes § 7.3 skal generalforsamlingen utpeke minst en annen person i tillegg til 
møtelederen og møtesekretæren til å undertegne protokollen. 
 

Vedtak: Ragnhild Hogganvik Eidså (VND) og Roald Jarl Guleng (ØND) velges til å 
underskrive protokollen for DNUs 9. generalforsamling 2022 sammen med 
møteleder og møtesekretær. 

 
11 B/22 RESSURSGRUPPE 

 
Vedtak: Hilde Thorkildsen Huru, Torbjørn Halvorsen og Rolf Angelsen utgjør en 

ressursgruppe med oppgave å sortere forslag og gjøre redaksjonelle 
endringer. 

 
12/22  GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
 

Vedtak: Utsendt saksliste for SDA-DNUs 9. generalforsamling med sakene 1-28 
godkjennes. 

 
13/22  GODKJENNING AV STRØMMING AV DNUS GENERALFORSAMLING 
Victor Marley poengterte viktigheten av åpenhet og å være tilgjengelig. 
 
Forslag fra Trygve Andersen at vi måtte ha enstemmighet for å kunne strømme. Tor E. Tjeransen 
fremholdt at man kan reservere seg mot å bli strømmet. 
 

Forslag: Ordstyrer foreslår at det skal være ¾ flertall i denne saken. 
 
Vedtak:  Ja: Stort flertall Nei: 4 Forslaget om ¾ flertall vedtatt 
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Forslag:  Generalforsamlingen godkjenner at forhandlingsmøtene under DNUs 9. 

generalforsamling strømmes og gjøres tilgjengelig på internett. 
 
Vedtak: Ja: 25 (79,5 %) Nei: 16 (20,5%)  Forslaget vedtatt 

 
 
14/22  GODKJENNING AV PROSEDYREREGLER  
I prosedyrereglene henvises det til vedtektsforslag som ennå ikke er behandlet av 
generalforsamlingen i DNU. Vedtaket her forutsetter at enkelte av forslagene til endringer av 
vedtektene godkjennes. Om dette ikke skjer, sendes forslaget til prosedyreregler tilbake til 
vedtektsnemnda for justering og nytt vedtak før denne saken avsluttes. 
 

Vedtak:  Utsendte prosedyreregler godkjennes til bruk under DNUs 9. 
generalforsamling 2022. 

 
15/22  ORIENTERING OG PROTOKOLLERING AV FREMGANGSMÅTE VALGT VED TODELT 
GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGEN 2022 
§ 7 i DNUs vedtekter gir retningslinjene for gjennomføring av en ordinær generalforsamling. I 2020 
gjorde pandemien det umulig å gjennomføre hele generalforsamlingen i tråd med vedtektene. 
Personvalgene ble derfor gjennomført i 2020 ved elektronisk avstemning blant delegatene. Rapporten 
fra valgobservatørene er blitt gjort tilgjengelig. De fant ingen problemer med valget og bekrefter at 
valget fungerte tilfredsstillende. 
 
Fortsettelsen av generalforsamlingen i 2022 tar opp de sakene som ikke kunne behandles i 2020. 
DNUs vedtekter hadde på det tidspunktet ingen retningslinjer for situasjonen man sto overfor.  
 
Ved gjennomføringen av denne generalforsamlingen i 2022 vil det være helt nødvendig å kunne gjøre 
tilpasninger med utgangspunkt i den ekstraordinære situasjonen som samfunnet og menigheten har 
stått overfor de siste to årene. 
 

Vedtak: Generalforsamlingen i DNU protokollerer at orientering er gitt om 
fremgangsmåte valgt ved todelt gjennomføring av generalforsamlingen som 
delvis ble gjennomført i 2020 med personvalg og med fortsettelse i 2022. 

 
16/22  STYRETS BERETNING OM VIRKSOMHETEN I ORGANISASJONEN 
Det vises til vedtektene § 10.2 og Rapporter side 3-9. Victor Marley redegjorde for hovedlinjene i 
rapporten. 
 

Vedtak:  Unionsstyrets rapport for perioden 2015 – 2020 godkjennes. 
 
17/22  ÅRSREGNSKAPENE OG RAPPORT FRA ØKONOMISJEFEN OG 

FORVALTNINGSAVDELINGEN 
Det vises til vedtektene § 10 andre ledd, bokstav b og Rapporter side 10-33. 
Jóhann E. Jóhannsson redegjorde for den økonomiske utviklingen i organisasjonen.  
  

Vedtak:  Økonomisjefens rapport for perioden 2015-2020 godkjennes.  
Årsregnskapene for 2015-2020 godkjennes.  
Rapporten fra forvaltningsavdelingen tas til orientering. 

 
18/22  RAPPORT FRA EIENDOMSFORENINGEN (SDA–EF)  
Det vises til Rapporter side 34-35. Jóhann E. Jóhannsson redegjorde for foreningens arbeid. 
 

Vedtak:  Rapporten fra Syvendedags Adventistkirkens Eiendomsforening (SDA-EF) for 
perioden 2015-2020 tas til orientering. 

 
19/22  AVDELINGSRAPPORTER  
Rapporter fra følgende avdelinger blir presentert. Se heftet Rapporter. 
 
a) Barne-, speider-, familie-, og ungdomsavdelingen (SABU) 
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Gry Beate Marley rapporterte for avdelingen. 
  

Vedtak:  Rapporten tas til orientering 
 
b) Informasjons- og medieavdelingen/Hope Channel Norge 
Tor E. Tjeransen rapporterte for avdelingen og viste en video fra arbeidet. 
 

Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
 
c) Samfunnskontakt og religionsfrihet 
Tor E. Tjeransen rapporterte for avdelingen. 
  
 Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
d) Skoleavdelingen 
Nina Myrdal rapporterte for avdelingen. 
 

Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
 
e) Sabbatsskoleavdelingen 
Nina Myrdal rapporterte for avdelingen. 
 

Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
 
f) Menighetsmisjonen 
Willy Aronsen rapporterte for avdelingen. 
 

Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
g) Pastoravdelingen 
Willy Aronsen rapporterte for avdelingen. 
 

Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
h) Norsk Bibelinstitutt 
Kjell Aune rapporterte for avdelingen. 
 

Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
 
i) Helse- og avholdsavdelingen/Helse- og miljøavdelingen 
Svanhild Stølen rapporterte for avdelingen, inkl. Sunnhetsbladet og Syvendedags Adventistkirkens 
Helse- og Avholdsforening (SAHA). 
 

Vedtak:  Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
20/22  LIKEBEHANDLING PASTORER – DNU  
Forslag til vedtak finnes i heftet Likebehandling pastorer. Se spesielt side 4-8 som omhandler 
resymé om saken. Victor Marley innledet. 
 
Marianne Dyrud la fram vedtak i denne saken fra generalforsamlingene i de tre norske distriktene 
avholdt de siste ukene. 86,85% stemte for likebehandling av pastorer. 
 
Finn F. Eckhoff la fram rapporten. 
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 Avvisning 

Forslag fra Morten Fjelmberg at forslagene 3 – 6 avvises på prinsipielt grunnlag da han 
oppfatter at de bryter med egne vedtekter 
 
Forslag fra ordstyrer/rådgivningskomiteen at forslaget fra Morten Fjelmberg avvises. 

 
 Vedtak:  Forslaget fra Morten Fjelmberg avvises  
 
 Tillegg 
 Forslag fra Miyuki Andvik om presiseringer i forslag 1, 2, 4 og 6. 

Tillegg til punkt 1: «i Norge, samtidig som våre mannlige pastorer ikke blir 
fratatt sine rettigheter utenfor Norge.» 
Tillegg til punkt 2: «like rettigheter og annerkjennelse innenfor Norge» 
Tillegg til punkt 4: «og fortsette å jobbe med å gi like rettigheter til   mannlige 
og kvinnelige pastorer.» 
Tillegg til punkt 6: «til å tjenestegjøre i SDA generelt, brukes ordet ordinasjon 
for menn. Ordet innsettelse brukes for kvinner, men både kvinnelige og 
mannlige pastorer behandles likt innenfor Norge.» 

 
Parlamentariker Bjørn Haugen redegjorde for utfordringer med tilleggene. 
Forslag fra ordstyrer/rådgivningskomiteen at forslaget fra Miyuki Andvik avvises. 

 
 Vedtak:  Forslaget fra Miyuki Andvik avvises 
 
  
Skriftlig avstemning 
 Ordstyrer foreslo skriftlig avstemning i forslag 1 – 6 i saken. 
 Forslaget tatt til etterretning uten merknader fra generalforsamlingen. 
 

Forslag 1:  Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske Union 
pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide for at kvinnelige 
og mannlige pastorer skal behandles likt med hensyn til rettigheter og plikter.  

 
Vedtak: Ja: 75 Nei: 12 

 
  

Forslag 2:  Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union 
pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide ut fra at kvinnelige 
og mannlige pastorer ikke skal tildeles like rettigheter og plikter.  

 
Vedtak: Ja: 11 Nei: 83 

 
 

 
Forslag 3:  Generalforsamling i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union 

godkjenner at norske pastorer inndeles i kategorier som gir like rettigheter og 
annerkjennelse inntil Generalkonferansen vedtar et regelverk som ivaretar 
likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.  

 
Vedtak: Ja: 71 Nei: 16 
 
 
Forslag 4:  Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken - Den norske union 

pålegger styret og administrasjon i unionen om å dele norske 
adventistpastorer inn i kategorier (credentials) som er i samsvar med 
regelverket vedtatt i Generalkonferansen, selv om dette gir ulike rettigheter til 
mannlige og kvinnelige pastorer.  

 
Vedtak: Ja: 19 Nei: 69 
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 Innsettelse 
 Forslag fra May Anette Tallini som tillegg til Forslag 5 

Ordet innsettelse kan brukes inntil videre, men DNUs generalforsamling ber 
styret for DNU om å vurdere muligheten for å bytte ut ordet innsettelse med 
ordet velsignelse eller et annet egnet ord, til neste generalforsamling. 
 
Ja: Stort flertall Nei: 9 Forslaget vedtatt 

 
Forslag 5: Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union 

godkjenner at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, 
brukes ordet innsettelse for både kvinnelige og mannlige pastorer i stedet for 
ordet ordinasjon. 

 
 
Vedtak: Ja: 71 Nei: 16 
 
 
Forslag 6:  Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union 

vedtar at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, 
brukes ordet ordinasjon for menn og innsettelse for kvinner.  

 
Vedtak: Ja: 14 Nei: 72 
 

 
 

 
21/22  ADRA NORGE – RAPPORT  
Birgit Philipsen redegjorde for ADRA Norges virksomhet. Det vises til Rapporter side 64-68. 

 
Vedtak:  Rapporten fra ADRA Norge tas til orientering. 

 
 
 
22/22  HANDLINGSPLAN – RAPPORT 2020-2025  
Se eget hefte - Handlingsplan. Victor Marley orienterte om disippelskap, et åpent og levende 
fellesskap, og om å engasjere seg i lokalsamfunnet. 
 
Pandemien har medført store endringer i arbeidet og justeringer av mål for perioden. Vi må tenke 
langsiktig og samtidig ta ett skritt av gangen. 
 
 

Vedtak:  DNUs handlingsplan for perioden 2020-2025 godkjennes. 
 
 
23/22  VEDTEKTSNEMND – RAPPORT 
Se vedlegg nummer 2, side 20-31. 
 
Vedtektsnemnda som har arbeidet med forslag til DNUs 9. generalforsamling, har inkludert 
medlemmer fra vedtektsnemnda valgt for perioden 2015-2020 og 2020-2025. 
 
 
Samsvar med Divisjonens vedtekter. Forslag fra Morten Fjelmberg 
 

Forslag: Generalforsamlingen ber vedtektsnemnda vurdere ordlyden i vedtektenes § 5, 
spesielt 2. setning. En redegjørelse for vedtektsnemndas vurdering og 
eventuelle forslag til endringer legges fram på neste generalforsamling. 

 
Vedtak:  Nei 1  Forslaget vedtatt 
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Inhabilitet. Forslag fra vedtektsnemnda 

Endringsforslag § 20:  
Styremedlemmer må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse for vedkommende eller nærstående. 

 
Vedtak:  Nei 1  Forslaget vedtatt 
 

Generalkonferensen 
Forslag fra Widar Ursett å beholde nåværende navn. 
Forslag fra vedtektsnemnda. 

Endring fra «generalkonferensen» til «generalkonferansen» er vedtatt i alle de tre distriktenes 
generalforsamlinger. Det er derfor ikke støtte i vedtektsnemnda for å beholde begrepet, da det 
er hensiktsmessig å ha mest mulig like vedtekter i distriktene og unionen. 
 
Forslag:  Spørsmålet om norsk navn på The General Conference oversendes 

vedtektsnemnda for rapportering til generalforsamlingen i 2025.   
 

Vedtak:  Nei 1  Forslaget vedtatt 
 
 
Endringer av substans 
 

Vedtak: Følgende forslag til substansielle endringer vedtas dersom de ikke er i konflikt 
med ovenstående vedtak i saken.  

 
§ 2 Formål  
Foreslått endret i samsvar med forslag fra VNDs og ØNDs vedtektsnemnder og ønske om å 
ha en hovedsakelig likelydende formålsparagraf for DNU. 
 
§ 7 Generalforsamling  
Forslag til endringer er gjort ut fra behovet for oppdatering, og åpning av teksten til å 
innbefatte dagens elektroniske kommunikasjonsvirkelighet og eventuelle kriser som skulle tilsi 
at generalforsamlinger må utsettes eller ikke kan avholdes fysisk.  
 
Pandemien har medført at det nå sannsynligvis er bred enighet om at alle enhetene i Norge 
bør utforme overordnede retningslinjer i vedtektene knyttet til bruk av elektroniske 
møter/fjernmøter og elektroniske avstemninger i forbindelse med gjennomføring av 
generalforsamlinger i union og distrikter under spesielle forhold. 
 
Det vil være en fordel at alle enhetene har tilsvarende prinsipielle retningslinjer i sine vedtekter 
rundt dette temaet. 
 
Det fjerde leddet er et forslag for å vedtektsfeste den praksis som har vært gjennomført siden 
90-tallet vedrørende tiltredelse av valgt styre og administrasjon. 
  
(2) Ordstyrer kan foreslås også utenfor gruppen av delegerte, for å ha en større gruppe å 
velge mellom for å finne en habil, villig og kompetent ordstyrer. 
 
§ 9 Sammensetning 
b) økning av antall delegater foreslåes for å styrke representasjon og demokratisk påvirkning i 
generalforsamlingen, ved å ekspandere antall delegerte fra distriktene fra per 75 til per 50 
medlemmer. 
 
g) presisering av hvilke rettigheter representanter fra administrasjonen i Divisjonen og 
Generalkonferansen har på en generalforsamling. 
 
§ 25 Budsjett 
Divisjonen er en del av Generalkonferansen og har samme regelverk. 
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§ 29 Revisor  
Revisor i punkt en, skal i henhold til revisorloven være statsautorisert. Registrert revisor faller 
derfor bort fra punktet. 
 

 
Vedtekter for 
Syvendedags Adventistkirken – Den norske union (Unionen) 
Med endringer vedtatt på dens 9. generalforsamling 2022 
 
Kapittel 1. Om organisasjonen 
 
§ 1 Navn 
Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Den norske union (Unionen) 
 
§ 2 Formål 
Unionens formål er å kalle mennesker innenfor sitt område til å bli Jesu Kristi disipler, Mt 28,19.20, 
ved å forkynne det evige evangeliet som løftes fram i de tre englebudskapene i Åp 14,6-12, og 
forberede dem til Kristi snare komme. 
 
§ 3 Hovedkontor 
Organisasjonens verneting er i Hole kommune. 
 
§ 4 Ansvar 
Organisasjonen hefter alene for sin gjeld. 
 
§ 5 Tilhørighet 
Organisasjonen er tilsluttet General Conference of Seventh-day Adventists, Trans-European Division, 
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 hovedforsamlingen i General Conference of Seventh-
day Adventists, heretter kalt Generalkonferansen. 
 
§ 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 ordinært alle kalenderår med 0 eller 5 som siste siffer, til den tid og på 
det sted styret bestemmer. Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling formidles 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 formidles til de delegerte minst to uker før generalforsamlingens åpning.  
 
(2) Unionsleder, eller i dennes fravær nestlederen, er ordstyrer for generalforsamlingen inntil 
generalforsamlingen har valgt møteleder.  
 
(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, møtesekretæren og minst en annen person som utpekes av 
generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens medlemsblad og holdes tilgjengelig 
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for organisasjonens medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet distrikter i 
Syvendedags Adventistkirken. 
 
(4) Ved en ordinær generalforsamling avviklet i løpet av 1. halvår, tiltrer valgt styre, administrasjon og 
avdelingsledere den 1. august. Skjer valget først etter 1. august, settes tiltredelsesdatoen til den 1. i 
måneden etter at valgene er gjennomført i både Unionen og distriktene. 
 
(5) Som hovedregel skal ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger avholdes med delegerte 
fysisk samlet der styret har valgt å avholde generalforsamlingen. Delegerte kan imidlertid etter vedtak i 
styret delta ved hjelp av et fjernmøte, der alle delegerte kan høre hverandre samtidig og ha anledning 
til å komme med innlegg. Begrunnelsen for deltakelse via fjernmøte skal angis i protokollen. 
Deltakelse på denne måten godkjennes som personlig tilstedeværelse på den aktuelle 
generalforsamlingen. Stemmer avgitt via fjernmøte skal gjennomføres på en betryggende måte og ha 
samme gyldighet som om delegerte møttes og stemte på stedet (jf. § 12 fjerde ledd). 
 
(6) Styret kan treffe vedtak om at selve valget av nytt styre, administrasjon, avdelingsledere og 
nemnder kan skje ved en ren elektronisk avstemning, uten at de delegerte møtes, under forutsetning 
av at valgprosessen er gjennomført i tråd med vedtektene og prosedyrereglene, og at kun 
avstemningen gjenstår (jf. § 12 fjerde ledd). Begrunnelsen for å gjennomføre avstemningen via 
fjernmøte, skal angis i protokollen. 
 
(7) Hvis spesielle forhold, som force majeure, pandemier eller andre alvorlige hendelser gjør det 
nødvendig, kan styret bestemme å utsette hele eller deler av generalforsamlingen med inntil ett år av 
gangen. Vurderingen av omstendighetene og begrunnelsen for utsettelsen skal angis i protokollen.  
Den utsatte generalforsamlingen skal om mulig avholdes samme år som generalforsamlingene for 
distriktene. 
 
(8) Er det fattet vedtak om utsettelse av generalforsamlingen (jf. syvende ledd) og det er valgt styre, 
administrasjon, avdelingsledere og evt. nemnder, skal både de som fratrer og de nyvalgte være 
delegerte ved den utsatte generalforsamlingen (jf. § 9 første ledd bokstav b, c og e). 
 
(9) Ingen bestemmelser gjort under denne paragraf skal endre på hovedintervallene for ordinære 
generalforsamlinger. Dette vil bety at hvis et styre og administrasjon, jfr. sjette ledd, får forlenget sin 
periode, vil nytt styre og administrasjon tilsvarende få forkortet sin virketid. Generalforsamlingen kan 
imidlertid gjøre særskilt vedtak som midlertidig setter dette leddet til side. 
 
§ 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. Bestemmelsene i § 7 to til fem 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 50 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. 
 
Ved utsettelse av deler av en generalforsamling (jf. § 7 syvende ledd), skal delegerte fra distriktene 
være medlemmer i det distriktet de representerer på det tidspunkt den utsatte delen av 
generalforsamlingen åpner. 
 
b) medlemmer av styret (jf. § 7 åttende ledd) 
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c) avdelingsledere i Unionen (jf. § 7 åttende ledd) 
 
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 fungerende nemnder med stående mandat nedsatt av Unionens generalforsamling 
(jf. § 7 åttende ledd) 
 
f) lekrepresentanter fra Norge i styrene i Divisjonen og Generalkonferansen. 
 
g) representanter fra administrasjonen i Divisjonen og Generalkonferansen uten stemmerett, men med 
tale- og forslagsrett. 
 
(2) Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret velge ekstraordinære delegerte i et antall 
svarende inntil fem prosent av delegerte etter første 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, administrasjon, 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 formidlet, 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 på 
bedømmelsen av saker som generalforsamlingen skal avgjøre, såfremt det kan skje uten å skade 
organisasjonen. 
 
§ 11 Nemnder 
(1) Ei innstillingsnemnd skal foreslå sammensetningen av vedtektsnemnda og velge de øvrige 
nemnder for generalforsamlingen. Til innstillingsnemnda velges en representant for hvert distrikt og 



Protokoll fra den 9. generalforsamling for Syvendedags Adventistkirken – Den norske union, 27. – 29. mai 2022 Side 12 av 19 

 

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 
første ledd bokstav b - e. Innstillingsnemnda ledes av Divisjonens leder eller den vedkommende 
utpeker. 
 
(2) Generalforsamlingens nemnder er: 
a) ei valgnemnd 
 
b) ei 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 vedkommende utpeker. 
 
c) være bredt sammensatt, og det skal være et rimelig forhold mellom distriktenes medlemstall og 
representasjon i nemnda. Administrasjon og avdelingsledere (jf. § 10 andre ledd bokstav d) er ikke 
valgbare til å sitte i valgnemnda. 
 
d) ha minst to representanter fra de ansatte. 
 
e) foreslå styremedlemmer, administrasjon og avdelingsledere for den femårsperioden som følger 
neste generalforsamling på grunnlag av styrets utarbeidede budsjett for antall stillinger i 
administrasjon og avdelinger (jf. § 19 femte 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 på egnet måte. 
 
(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 første ledd før neste ordinære generalforsamling. 
 
§ 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 etter § 9 første ledd bokstav a, må være til stede ved åpningen 
av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig. 
 
(4) Delegerte må være personlig til stede for å kunne avgi stemme. Er det fattet vedtak om 
gjennomføring av fjernmøte/avstemning i tråd med § 7 femte og/eller sjette ledd, gjelder ikke kravet til 
personlig tilstedeværelse. 
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(5) Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredjedeler av de 
registrerte delegerte være til stede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig. 
 
(6) Det skal ved innledningen av generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som ikke er 
dekket i 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 
granskingsråd når egne forhold i tilfelle omfattes av granskingen, eller om noe spørsmål som har slik 
betydning for han vedkommende selv eller nærstående at vedkommende må anses for å ha en 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 
 
Kapittel 3. Styret, administrasjon, 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 pastorer med lokal eller 
nasjonal fullmakt, 
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 andre 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 Generalkonferansen har møte- og talerett.  
 
§ 15 Funksjonstid 
(1) Styremedlem valgt av generalforsamlingen tiltrer etter samme bestemmelser som for valgt 
administrasjon (jf. § 7 fjerde ledd).  
 
(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 foretas av styret. For distriktenes representanter foretas valget av styret for det 
velgende distrikt. Ved eventuell konstituering av ny leder, skal Divisjonsleder eller den vedkommende 
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. 
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(2) Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret. Styremedlem eller representant 
for Divisjonen/Generalkonferansen 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 og etter de forskrifter 
og pålegg som generalforsamlingen eller andre organer har gitt (jf. § 5). 
 
(2) Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av organisasjonens virksomhet, herunder 
velge styre og føre protokoll med institusjoner som eies av organisasjonen og 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, 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, 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 
Styremedlemmer må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse for vedkommende eller nærstående. 
 
§ 21 Administrasjon 
(1) Lederen forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen 
og styret har gitt, og være i samsvar med 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 vedkommende 
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, og være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder 
for Divisjonen. 
 
(3) Økonomisjefen forvalter organisasjonens og andre pengemidler etter de retningslinjer og pålegg 
generalforsamlingen og styret har gitt, og være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder 
for Divisjonen. 
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(4) Lederen, organisasjonssekretæren og økonomisjefen kan representere organisasjonen utad i 
anliggender som faller innenfor deres myndighet etter første, andre og tredje ledd. 
 
(5) Organisasjonens embetspersoner kan velges første og andre gang med mer enn 50 % av 
stemmene, deretter med to tredjedelers flertall. 
 
(6) Til administrasjonen 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 
virksomheter og i harmoni med gjeldende lover. 
 
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. 
 
§ 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.  
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§ 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 granskning 
 
§ 29 Revisor  
(1) Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres i henhold til revisorloven av en statsautorisert 
revisor i Norge, valgt i henhold til Divisjonens retningslinjer. 
 
(2) Policy-revisjon gjennomføres av General Conference of Seventh-day Adventists Auditing Service i 
henhold til 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. 
 
§ 31 Ansvar 
(1) Styremedlem plikter å erstatte skade som vedkommende 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 granskingsråd. 
 
(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 
tredjedelers flertall av de avgitte stemmer. 
 
§ 34 Omdanning 
(1) Oppløsning av organisasjonen kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tre 
fjerdedelers 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 tredjedelers flertall av de avgitte 
stemmer på generalforsamlingen. 
 
 
 
 
24/22  RAPPORTER FRA ORGANISASJONER/INSTITUSJONER  
Se heftet Rapporter, side 69-76.  
 
a) Norsk Bokforlag 
Tidligere og nåværende forlagsleder Terje Wollan Dahl og Kjell Aune rapporterte for institusjonen. 
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 Vedtak:  Rapporten tas til orientering 
 
b) Mosserødhjemmet  
Daglig leder Anita Hagler rapporterte for institusjonen. 
 
 Vedtak:  Rapporten tas til orientering 
 
c) Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 
Styreleder Geir Olav Lisle rapporterte for institusjonen 
 
 Vedtak:  Rapporten tas til orientering 
 
d) Tyrifjord videregående skole   
Rektor Styrkår Dramstad rapporterte for skolen 
 
 Vedtak:  Rapporten tas til orientering 
 
e) Kurbadet i Oslo 
Styreleder Jóhann E. Jóhannsson rapporterte for institusjonen. 
 
 Vedtak:  Rapporten tas til orientering 
 
  
 
25/22  ORGANISASJONSSTRUKTUR – RAPPORT  
Rapporter, forslag til prosess og vedtak finnes i Rapporter side 77-103. 
Victor Marley la fram rapporten. Marianne Dyrud la fram resultater fra avstemninger i distriktene. 
 
 

Forslag 1: Organisasjonsstruktur 
Generalforsamlingen i DNU ber DNU-styret om å anmode 
Generalkonferansen om å sette i gang prosessen med å vurdere om DNU kan 
organiseres som en union av menigheter, under forutsetning av at det er 2/3-
flertall i både unionens og distriktenes generalforsamlinger i 2022. 

 
Vedtak:  Ja: 1 Nei: Stort flertall Forslaget falt 

 
 
 

Forslag 2: Organisasjonsform i DNU 
Med utgangspunkt i at Adventistkirken i Norge fortsetter som en Union av 
distrikter, bes unionsstyret om å gjøre en vurdering av en ny inndeling av 
distriktene i DNU, med tanke på antall distrikter og/eller en jevnere fordeling 
av antall medlemmer i distriktene, og så eventuelt å anmode TED om å starte 
den nødvendige prosessen for mulig å kunne gjennomføre en slik justering. 
 

Vedtak:  Ja: 20 Nei: 49   Forslaget falt 
 

 
 

Forslag 3: Personalansvar  
All personaladministrasjon samles i DNU, herunder ansettelse, plassering og 
daglig personalansvar. Distriktsleder er DNUs representant i oppfølgingen av 
pastorene og rapporterer til Utvidet ADMIN. 

 
Vedtak:  Ja: 70 Nei: 13   Forslaget vedtatt 

 
 

Forslag 4: Forslag fra Organisasjonskomiteens rapport del 1  
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Forslagene i del 1 av rapporten til Organisasjonskomiteen oversendes til 
unionsstyret for videre behandling og vurdering før beslutning om eventuell 
implementering fattes av unionsstyret og eventuelt distriktsstyrene. 
 

Vedtak:  Ja: 62 Nei: 1   Forslaget vedtatt 
 
 

 
Forslag 5: Implementering 

Generalforsamlingen tar til orientering at implementering vil måtte ta en del tid 
for å få til gode og smidige overganger fra en form til en annen. På noen av 
sakene kreves også saksbehandling i instanser på divisjons- og GC-nivå i 
verdensorganisasjonen. 

 
Vedtak:  Ja: 70 Nei: 0   Forslaget vedtatt 

 
 
Taletid 
 

Vedtak:  Taletid settes heretter til 2 minutter 
 
 
Strategiråd 
Forslag fra Kenneth Bergland 
 

Forslag: DNUs styre etablerer et strategiråd med tverrfaglig styrke til å evaluere 
eksisterende erfaring og klargjøre vårt strategiske potensiale som en menighet 
nasjonalt. Denne skal foreslå prinsipielle føringer i det strategiske 
misjonsarbeidet fremover, og være et ressursgrunnlag i fordelingen av 
personalressurser og tildeling av evangelismemidler i unionen og distriktene. 

  
 Vedtak:  Ja: 10 Nei: 57  Forslaget falt 
 
Pastorteam 
Forslag fra Kenneth Bergland 
 

Forslag: DNU skal i inneværende periode utarbeide en plan for etablering av flere 
pastorteam nasjonalt, samt fatte vedtak for å etablere slike. Pastorteam som 
etableres skal tilbys opplæring og ressurser i utviklingen av det respektive 
team og utarbeide en arbeidsplan som evalueres årlig i samråd med det 
aktuelle distriktsstyre 

 
 

Vedtak:  Ja: 42 Nei: 19  Forslaget vedtatt 
 
26/22  INNSENDTE FORSLAG IFØLGE § 10.3 
 Det er ikke innkommet saker fra norske SDA-menigheter. 
 

Vedtak:  Det tas til orientering at det ikke er meldt inn skriftlig noen saker fra norske 
SDA-menigheter. 

 
 
27/22  OPPLØSNING AV GENERALFORSAMLINGEN 
 

Vedtak:  DNUs 9. generalforsamling vedtas hevet. 
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28/22  SLUTTORD  
 
Victor Marley takket generalforsamlingen. Raafat Kamal takket DNUs administrasjon for 
gjennomføringen og ba om Guds ledelse for det videre arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
Nina Myrdal (møteleder)  Anders Taraldset (møteleder) 
 
 
 
 
Ragnhild Hogganvik Eidså (VND)    Roald Jarl Guleng (ØND) 
 
 
 
 
Terje Wollan Dahl (møtesekretær) 


