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Grunnregler for Normisjon
Vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på 
gen. fors. i Grimstad 10. juli 2006, gen. fors. i Trondheim 26. juni 2009, 
gen. fors. i Stavanger 6. juli 2012 og gen. fors. i Grimstad 29. juni 2015 
og gen. fors. i Grimstad 10. juli 2018.

Selvforståelse

§ 1
Normisjon er en fortsettelse av det frie lekmannsarbeid i vår kirke som 
startet med Hans Nilsen Hauge, slik det senere ble organisert i Det 
norske lutherske Indremisjonsselskap, og av det misjonsarbeid som ble 
startet i India av Lars Olsen Skrefsrud og Hans Peter Børresen, som 
senere ble organisert i Den norske Santalmisjon. Organisasjonen er 
åpen for tilslutning av andre foreninger og organisasjoner som bygger 
på samme basis og som identifiserer seg med formålet.

Normisjon består av foreninger og direktemedlemmer som i ulike 
former for fellesskap arbeider for å fremme organisasjonens formål i 
samsvar med §§ 2 og 3.

Basis og formål

§ 2 
Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes 
bekjennelsesskrifter.

§ 3 
Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både ute og hjem-
me slik at mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap 
og selv bli disipler som i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet.

Dette vil vi gjøre ved å kalle og utruste medarbeidere til lønnet  
eller ulønnet tjeneste med Guds Ord her hjemme og ved å sende  
misjonærer ut til andre folkeslag.
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Vi gjør dette i takknemlighet for at evangeliet i mer enn 1000 år har fått 
lyde i vårt land, i lydighet mot Jesu misjonsbefaling  og i tro og tillit til  
løftet om Guds rike som kommer.

Medlemsskap

§ 4
Enhver som forplikter seg på Normisjons basis og formål, kan bli medlem 
ved å slutte seg til en forening som er innmeldt i organisasjonen, eller ved 
å tegne direktemedlemskap. Landsstyret fastsetter en kontingent for  
direktemedlemmer.

Normisjons foreninger der hovedtyngden av medlemmer er barn og/
eller unge, samt enkeltmedlemmer av barn og unge, har organisert seg 
som en selvstendig organisasjon med egne vedtekter og styringsorganer. 
Denne organisasjonen har tatt navnet Acta – Barn og unge i Normisjon og 
omtales heretter i disse grunnregler som Acta.  Alle som er medlemmer i 
Acta, er også medlemmer i Normisjon.

Medlemskap er en forutsetning for å kunne velges til tillitsverv i 
Normisjon.

Foreningene

§ 5
Ordet forening i disse grunnregler omfatter alle typer fellesskap som  
arbeider i samsvar med disse grunnreglers §§ 2 og 3, 5 og 6, så som 
hovedforeninger («bedehusforeninger»), misjonsforeninger, husfellesskap, 
kor, grupper og lag mv.

Enhver forening som slutter seg til Normisjon, er forpliktet til å ta inn en 
henvisning til disse grunnreglers §§ 2 og 3 som basis og formålsparagraf i 
sine vedtekter. Vedtektene for øvrig må ikke stride mot bestemmelsene i 
disse grunnregler.
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Landsstyret fastsetter veiledende normalregler for ulike typer  
foreninger. Den enkelte forening kan tilpasse disse til lokale forhold. 
Endringer av prinsipiell art skal forelegges regionstyret til godkjenning.

Den enkelte forening/gruppe avgjør selv om den vil være tilknyttet 
regionen direkte eller gjennom en hovedforening.

En forening har rett til å tilsette medarbeidere i lønnet tjeneste, 
men bør følge de lønns- og personalpolitiske retningslinjer 

som er fastsatt av Landsstyret, eller det organ som landsstyret 
bemyndiger. Dersom en medarbeider finnes uskikket til tjenesten på 
grunn av liv eller lære, skal foreningen i samråd med regionstyret  
iverksette nødvendige tiltak (jfr. § 22).

Fast tilsetting av arbeidere og andre langsiktige økonomiske dispo-
sisjoner, så som kjøp og salg av fast eiendom, opptagelse av lån o.l., 
bør skje i samråd med regionstyret. I dette samråd skal det legges vekt 
på foreningens økonomiske evne til også å bidra til organisasjonens 
felles økonomiske forpliktelser ute og hjemme. Om noen av forening-
ens eiendommer skal omsettes, har Normisjon, ved den regionen for-
eningen tilhører, forkjøpsrett. Dette bør gå fram av tinglysingspapirene.

§ 6
En forening kan melde seg ut av organisasjonen ved å vedta dette 
med 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter. 

Ved oppløsning eller nedleggelse av en forening tilfaller forening-
ens eiendeler vedkommende region av Normisjon, eventuelt hoved-
foreningen, for foreninger som er tilsluttet en slik.

Nedleggelse av en forening skjer primært ved årsmøtevedtak. Hvis 
det ikke er gjort en spesiell avtale med regionen, anses foreningen 
uansett som nedlagt dersom den ikke har hatt virksomhet på to år. 

Opptrer en forening slik at det skader organisasjonen, kan regi-
onstyret innstille overfor landsstyret at foreningen skal utelukkes. Før 
landsstyret fatter endelig vedtak i saken, oppnevner det en kommisjon 
på tre medlemmer som skal undersøke de omstridte forholdene og 
utarbeide en innstilling som legges fram for landsstyret, sammen med 
uttalelser fra regionstyret, fra foreningens styre og fra hovedforeningen 
dersom foreningen er tilknyttet en slik.
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Regionene

§ 7
Alle foreninger og direktemedlemmer innenfor et geografisk område  
tilhører en region (jfr. § 16 f ).

Regionårsmøtet er den høyeste myndighet for de saker som etter 
grunnreglene er underlagt regionen. Alle medlemmer som har fylt 15 år, 
har rett til å delta i og avgi stemme ved det årsmøtet som de geografisk 
hører til, såfremt de har tegnet medlemskap innen 31.desember året før 
årsmøtet. Medlemmer av samme forening eller hovedforening kan ikke 
stemme for mer enn 25 % av antall stemmeberettigede deltakere på  
årsmøtet. (jfr. regionlovene § 5). Årsmøtet velger et styre til å lede  
arbeidet i regionen mellom årsmøtene, i samsvar med reglene i Lover for 
NN region. Den som skal velges til regionstyret, må være fylt 18 år.

Generalforsamlingen

§ 8
Generalforsamlingen er Normisjons høyeste myndighet. Den skal se til at 
Normisjon arbeider i samsvar med sitt formål, med grunnreglene og 
med generalforsamlingens vedtak. 

Generalforsamlingen gjør vedtak i de viktigste sakene i 
Normisjon, slik som å:
a) godkjenne og eventuelt gi merknader til landsstyrets treårsmelding 

og revidert regnskap. Dersom landsstyrets melding ikke godkjennes, 
må hele landsstyret gå av.

b) vedta langsiktige hovedprioriteringer av personalmessige og økono-
miske ressurser nasjonalt og internasjonalt.

c) endre grunnreglene og regionlovene
d) gi retningslinjer for valg av samarbeidspartnere ute og hjemme
e) velge landsstyrets leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, 

ved særskilte valg
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f) velge valgkomité (jfr. § 19)
g) velge kontrollkomité (jfr. § 20)
h) gjenvelge eller velge ny revisor

§ 9
Generalforsamling holdes hvert tredje år på det sted landsstyret 
bestemmer.

Generalforsamlingen består av
a) To utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer
b) Tre utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer
c) Fire utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer
d) Fem utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer
e) Én utsending for hvert tiende direktemedlem i den enkelte region, 

valgt av regionårsmøtet eller etter en prosedyre fastsatt av region-
årsmøtet. For å være valgbar må medlemskapet ha blitt tegnet før 
31.desember året før generalforsamlingen holdes, jf § 7 andre ledd.

f) Landsstyret
g) Leder og en annen representant fra regionstyrene
h) Seks representanter fra Actas landsråd
i) Styrelederne og rektorene for Bibelskolen i Grimstad, Gå Ut Senteret, 

Gjennestad, Tomb og Øya videregående skoler.
j) Én representant for hver av Normisjons øvrige skoler, skoler som er 

egne stiftelser og barnehager.
k) Generalsekretæren og avdelingslederne ved hovedkontoret
l) Regionlederne
m) Daglig leder for Actas hovedkontor
n) En representant fra de ansatte i hver region og en representant fra 

de ansatte på hovedkontoret.
o) Lederen og to misjonærer valgt av misjonærene i hvert av  

samarbeidslandene.
p) To representanter fra hvert av de regionale styrene i Acta.
q) Kontrollkomiteens leder, som deltar uten stemmerett.
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Landsstyret kan i tillegg invitere inntil ti deltakere med talerett som 
representanter for organisasjonens øvrige virksomheter, for norske 
støtteorganisasjoner og for samarbeidstiltak i Norge. General-
forsamlingen kan innvilge talerett til ansatte i Normisjon som ikke 
møter med stemmerett. For å kunne avgi stemme må deltakerne være 
fylt 15 år, og tegnet medlemskap innen 31.desember året før general-
forsamlingen avholdes, jf § 7 andre ledd. Landsstyrets medlemmer og 
generalsekretæren har ikke stemmerett i saker som angår styrets  
disposisjoner.

§ 10
I et rundskriv som sendes foreningene og direktemedlemmene senest 
fire måneder før generalforsamlingen skal avholdes, gir landsstyret en 
foreløpig orientering om de saker som skal behandles. Forslag til andre 
saker må sendes inn til landsstyret senest tre måneder før general- 
forsamlingen skal holdes. Saker som innen denne fristen foreslås fra 
årsmøtet i minst én region, minst to regionstyrer eller fra landsmøtet 
for Acta, skal fremmes for generalforsamlingen. Landsstyret avgjør 
hvorvidt andre forslag skal fremmes.

Forslag til lovendringer, valgkomiteens innstilling og andre saks-
dokumenter gjøres tilgjengelig for de påmeldte deltakerne minst én 
måned før generalforsamlingen.

§ 11
Til å gjennomføre generalforsamlingens forhandlinger velges én  
dirigent, to varadirigenter, to referenter og en fullmaktskomité på tre 
medlemmer. Det velges også to personer, utenom landsstyret,  
som underskriver generalforsamlingens protokoll, sammen med  
referentene. Medlemmer av landsstyret eller administrasjonen kan  
ikke være dirigenter.

Generalforsamlingen avgjør selv, etter forslag fra Landsstyret og  
dirigentene, sin dags- og forretningsorden, herunder hvorvidt deler av 
forhandlingene skal avvikles i delte sesjoner (komiteer).
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Valgene skal avgjøres skriftlig. Andre saker som tas opp på general- 
forsamlingen, avgjøres skriftlig hvis minst ti av de stemmeberettigede 
forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling mm

§ 12
Hvis landsstyret finner det nødvendig, innkalles ekstraordinær  
generalforsamling etter de regler som er fastsatt i § 10.  

Et flertall av regionsstyrene kan også kreve at ekstraordinær  
generalforsamling innkalles for å omgjøre et vedtak i landsstyret.  
Landsstyret kan da enten etterkomme dette kravet eller la årsmøtene  
i regionene avgjøre den aktuelle saken.

Ved slik avstemming voteres over likelydende forslag i alle region-
årsmøter. Et forslag som får over 50 % av antall avgitte stemmer i alle 
årsmøtene til sammen, er like bindene som vedtak på general- 
forsamlingen.

Landsstyret

§ 13
Normisjon har et landsstyre hvor syv medlemmer med tre varamed-
lemmer er valgt av generalforsamlingen, og ett medlem med to  
personlige varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Styret 
består av både kvinner og menn, som alle må være fylt 18 år.

Ansatte i Normisjon kan ikke av generalforsamlingen velges som 
medlemmer av landsstyret. Dersom et landsstyremedlem, valgt av 
generalforsamlingen, blir ansatt i Normisjon eller annen stilling der det 
vil kunne oppstå tvil om habilitet, må vedkommende tre ut av lands-
styret så lenge ansettelsesforholdet varer.

Leder velges for tre år, og kan gjenvelges to ganger. Deretter kan 
vedkommende først velges inn igjen etter å ha vært ute av landsstyret 
i en treårsperiode. De øvrige seks medlemmer valgt av generalfor- 
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samlingen, har en funksjonstid på seks år, således at det hvert tredje år 
går ut tre. De uttredende medlemmer kan ikke gjenvelges før på neste 
generalforsamling. Varamedlemmene velges for tre år. Funksjonstiden 
som varamedlem begrenses til seks år om samme representant blir 
gjenvalgt. Landsstyret velger selv sin nestleder.

De ansattes representant, med vararepresentanter, velges for tre år, 
og kan gjenvelges én gang.

§ 14
Landsstyret har møter når landsstyret selv eller forretningsut valget  
finner det nødvendig, dog minst fire ganger hvert år. Landsstyret er 
beslutningsdyktig når minst fem av dets medlemmer er til stede.  
I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

I landsstyrets møter deltar generalsekretæren uten stemmerett.  
I tillegg har Actas landsråd rett til å møte med én representant uten 
stemmerett. For øvrig avgjør landsstyret om andre skal få delta i  
møtene uten stemmerett.

§ 15
Landsstyret skal sette i verk generalforsamlingens vedtak og sørge for 
at organisasjonens arbeid drives i samsvar med disse grunnregler og 
etter de målsettinger som generalforsamlingen har vedtatt. 

Landsstyret kan avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av general-
forsamlingen. Likevel bør landsstyret, før det avgjør særlig viktige saker, 
gi regionsstyrene og Actas landsråd anledning til å uttale seg.

Landsstyret velger et forretningsutvalg (jfr. § 17).

§ 16
Landsstyret kan generelt og i enkeltsaker overlate til forretnings- 
utvalget, regionstyrer eller generalsekretæren å avgjøre saker som 
landsstyret har myndighet til å avgjøre.
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Landsstyret må likevel selv behandle følgende saker:
a) saker av prinsipiell teologisk betydning
b) særskilte henvendelser fra misjonærkonferansene, årsmøtene i  

regionene og landsmøtet for Acta.
c) kall og ansettelse av generalsekretær, avdelingsledere og region-

ledere. Regionledere ansettes etter innstilling fra vedkommende 
regionstyre. Dersom landsstyret ikke finner å kunne følge region-
styrets innstilling, sendes saken tilbake til regionstyret

d) kall av misjonærer, enten disse sendes ut som ansatte eller som 
«teltmakere». Kall/ansettelse av personell til korttidstjeneste ute, 
samt til ulønnet tjeneste i områder der Normisjon ikke har fast  
misjonsvirksomhet, kan likevel delegeres

e) vedtak av og endringer i regelverk som utfyller grunnreglene og 
regionlovene

f) deling eller sammenslåing av regioner eller endring av region- 
grenser. Slike endringer kan ikke skje mot de(n) berørte  
regionen(e)s votum

g) budsjett for hovedkontoret og samarbeidslandene, her under 
eventuelle økonomiske overføringer til budsjett for Acta, enkelt-
regioner, skoler eller andre institusjoner i organisasjonen med  
selvstendig budsjettansvar

h) søknader om økonomisk støtte til formål utenfor Normisjon. Forslag 
om større regionale eller nasjonale ekstrainnsamlinger innenfor 
Normisjon, til formål utenom de ordinære budsjetter, kan likevel 
avgjøres av generalsekretæren, i samråd med landstyrets leder.

i) årsrapporter fra regionene og samarbeidslandene
j) inngåelse av avtaler om kjøp og salg av fast eiendom
k) eventuelle oppsigelser av ansatte, underkjennelse av tillitsvalgtes 

fullmakter eller andre tiltak som iverksettes i medhold av § 22
l) overordnende personalpolitiske retningslinjer og større endringer i 

de ansattes lønns- og arbeidsvilkår

Landsstyret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Utskrift av  
protokollen skal omgående sendes til landsstyrets medlemmer,  
varamedlemmer og medlemmene av kontrollkomiteen.
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Actas landsråd er rådgivere for landsstyret i saker som er viktige for 
barne- og ungdomsarbeidet.

Forretningsutvalget

§ 17
Forretningsutvalget består av landsstyrets leder og to andre av dets 
medlemmer. Det skal være et første og et andre varamedlem.

De ansattes representant i landsstyret er ikke valgbar til forretnings-
utvalget.

Generalsekretæren deltar uten stemmerett. Forøvrig avgjør for- 
retningsutvalget om andre skal få delta i møtene uten stemmerett.

Forretningsutvalget avgjør de saker som landsstyret generelt og for 
det enkelte tilfelle har overlatt til forretningsutvalget å avgjøre.

Forretningsutvalget står i samråd med regionstyrene i deres  
budsjettarbeid. Forretningsutvalgets ansvar er å se til at regionenes 
budsjetter blir i samsvar med generalforsamlingens prioriteringer og 
de økonomiske fellesforpliktelser som generalforsamlingen har vedtatt.

Forretningsutvalget er beslutningsdyktig med tre medlemmer til 
stede. Et mindretall eller generalsekretæren kan anke en avgjørelse til 
landsstyret. Anken må settes fram før forretningsutvalgets møte er 
hevet.

Forretningsutvalget skal føre protokoll over sine forhandling er. 
Utskrift av protokollen skal omgående sendes til landsstyrets  
medlemmer, varamedlemmer og medlemmene i kontrollkomitéen.

Forpliktende underskrift

§ 18
Landsstyrets leder og generalsekretær forplikter i fellesskap Normisjon 
ved sine underskrifter.
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Valgkomite

§ 19
Valgkomiteen skal bestå av seks medlemmer som velges slik:
a) Fire medlemmer med fire varamedlemmer valgt av general- 

forsamlingen
b) Ett av landsstyrets egne medlemmer oppnevnt av landsstyret
c) Én ansatt oppnevnt av landsstyret

Valgkomiteen skal forberede valg av landsstyrets leder øvrige  
medlemmer med varamedlemmer i landsstyret, kontrollkomiteen  
og valgkomiteen.

Til medlemmer av landsstyret med varamedlemmer foreslås mini-
mum tre kandidater utover det antall som skal velges. Til medlemmer 
av kontrollkomiteen og valgkomiteen foreslås to kandidater mer enn 
det antall som skal velges.

I tillegg til listen over kandidater skal valgkomiteen også gi  
generalforsamlingen råd om hvilke typer kvalifikasjoner det er særlig 
viktig å tilføre landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 

Valgkomiteens forslag kunngjøres i god tid i Normisjons organ.

Kontrollkomite

§ 20
For tilfredsstillende å kunne utføre sin kontrollerende gjerning overfor 
Normisjons landsstyre, velger hver generalforsamling en kontroll- 
komité på tre medlemmer og tre varamedlemmer. Kontrollkomiteens 
medlemmer velges for tre år og kan gjenvelges en gang. Medlemmer 
som går ut av landsstyret er først valgbare til kontrollkomiteen etter å 
ha vært ute av landsstyret i en treårsperiode.

Komiteen skal føre tilsyn med at Normisjons virksomhet i treårs-
perioden mellom hver generalforsamling er i samsvar med grunn-
reglene, regionlovene, med generalforsamlingens instruks og med 
relevante lover og forskrifter.
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Komiteen skal gjennomgå landsstyrets og forretningsutvalgets  
protokoller, Normisjons regnskaper for de forløpne tre år og lands-
styrets melding til generalforsamlingen. Kontrollkomiteens beretning 
forelegges generalforsamlingen, som fatter beslutning i sakens  
anledning (jfr. § 8 a).

Kontrollkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på gjenvalg 
eller valg av ny revisor.

Ansatte i Normisjon kan ikke være medlem av kontrollkomiteen.

Rådsmøte

§ 21
Et rådsmøte kan innkalles når landsstyret finner det nødvendig og skal 
innkalles når en tredjedel av regionstyrene forlanger det.
Rådsmøtet består av følgende tillitsvalgte (A) og ansatte (B):

A: 
a) Landsstyret
b) Leder og en annen representant fra regionstyrene
c) Seks representanter fra Actas landsråd
d) Styrelederne for Normisjons bibelskoler og misjonærskole(r).
e) Kontrollkomiteens leder, som deltar uten stemmerett.

B:
a) Generalsekretæren og avdelingslederne ved hovedkontoret
b) Regionlederne
c) Den daglige lederen for Acta.
d) Rektorene for Bibelskolen i Grimstad og Gå Ut Senteret.
e) Tre representanter, valgt av og blant de ansatte i Norge
f) Lederen eller en annen misjonær som lederen utpeker, fra de   

land der Normisjon har minst tre misjonærer i aktiv tjeneste
g) I tillegg kan landsstyret invitere inntil fire representanter fra   

organisasjonens øvrige skoler, barnehager eller andre institusjoner.
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Drøftinger og vedtak i rådsmøtet er av rådgivende karakter.  
Rådsmøtet har besluttende myndighet i saker som er forelagt av  
generalforsamlingen, og i saker som landsstyret velger å la Rådsmøtet 
avgjøre.

Lojalitet i lære og liv for ansatte, tillitsvalgte og 
andre ulønnede medarbeidere

§ 22
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle  
tillitsvalgte i landsstyret, regionstyrer og hovedforeninger og andre 
som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære 
i overensstemmelse med organisasjonens basis, som er Guds Ord og 
Den norske kirkes bekjennelses skrifter.

Alle ansatte og tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve  
i samsvar med kristen etikk og vise lojalitet mot organisasjonens  
egenart og gjeldende retningslinjer. 

§ 23
Oppløsning av Normisjon må vedtas av to på hverandre følgende 
generalforsamlinger med minst 2/3 flertall.

Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det  
ordinære Landsstyret kan velges til avviklingsstyre. Foreningens for-
mue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 
Normisjon arbeider for å fremme, jf § 3.

Endringer i grunnreglene

§ 24
Til forandring av disse grunnregler kreves 2/3 av generalforsamlingens 
avgitte stemmer.
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Lover for NN region  
av Normisjon

§ 1
N.N. region av Normisjon omfatter

............................................................................................................................................................
(Her bestemmes grensene så nøyaktig som mulig.)

Regionen består av de foreninger (jfr. grunnreglenes § 5, første ledd) 
og direktemedlemmer (jfr. grunnreglenes § 4, første ledd)  innenfor 
dette området som arbeider for Normisjon i samsvar med §§ 2 og 3 i 
Grunnregler for Normisjon.

Regionårsmøtet

§ 2
Regionen holder hvert år sitt regionårsmøte på det sted som region-
styret bestemmer. På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon, over 
15 år, møterett og stemmerett  (med de unntak som følger av grunn-
reglene § 7, jfr. også regionlovenes § 5 første ledd)

Regionstyrets medlemmer og regionlederen har ikke stemme rett 
på regionårsmøtet i saker som angår styrets disposisjoner.

I rammen av årsmøtet holdes en egen sesjon som er Actas årsmøte. 
Regler for stemmerett og saksbehandling på dette årsmøtet er fastsatt 
av landsmøtet for Acta. Regionstyret og det regionale styret for Acta 
kan i fellesskap vedta at denne sesjonen legges til en annen tid/sted 
enn det øvrige årsmøtet.

Vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på  
gen.fors. i Grimstad 10. juli 2006 og gen.fors. i Trondheim 26. juni 2009.
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§ 3
Regionårsmøtet er regionens høyeste myndighet i saker som etter 
Grunnregler for Normisjon er underlagt regionen. Det skal se til at regi-
onstyret arbeider i samsvar med grunnreglene og regionlovene, med 
generalforsamlingens vedtak og at regionstyret har forholdt seg til 
landsstyret slik det er bestemt i regionlovenes §11.

Regionårsmøtet har til oppgave å:
a) godkjenne og eventuelt gi merknader til regionstyrets årsmelding 

og revidert regnskap. Dersom regionstyrets melding ikke god- 
kjennes, må hele regionstyret gå av

b) velge styreleder, øvrige styremedlemmer, og tre varamedlemmer til 
regionstyret

c) gjenvelge eller velge ny revisor
d) velge valgkomité
e) behandle de saker som regionstyret forelegger det
f) behandle de saker som er oversendt fra landsstyret
g) velge utsendinger for regionens direktemedlemmer til Normisjons 

generalforsamling i samsvar med grunnreglenes § 9  (i det år det er 
generalforsamling), eller eventuelt vedta en prosedyre for hvordan 
dette valget skal foregå. 

§ 4
Innkalling til regionårsmøtet sendes til alle foreninger og direktemed-
lemmer, minst én måned før møtet skal holdes. Denne skal følges av 
årsmelding og regnskap for foregående år og orientering fra region- 
styret om de saker som skal behandles på regionårsmøtet.
Regionstyret oppnevner en fullmaktskomité på tre medlemmer.
Forslag til saker fra foreninger og direktemedlemmer må være  
innkommet til regionstyret to måneder før regionårsmøtet. 
Regionstyret avgjør hvorvidt andre saker skal fremmes.
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§ 5
De som ønsker å ha stemmerett ved årsmøtet, må ha meldt seg på 
forhånd, eller melde seg til fullmaktskomiteen senest en time før  
forhandlingsmøtet settes. De må gjennom referanser eller på annen 
måte kunne godtgjøre at de har vært medlem siden 31.desember året 
før. Dersom fullmaktskomiteen finner at mer enn 25% av de stemme-
berettigede deltakerne tilhører samme hovedforening (med tilknytte-
de underforeninger), sammenkalles disse deltakerne til en egen sesjon, 
før forhandlingene settes, der de avgjør seg imellom (eventuelt ved 
valg) hvem som skal utøve stemmeretten for dem.

Regionårsmøtet velger dirigent, varadirigent, to referenter og 
i tillegg til disse - to utenom regionstyret som underskriver møtets 
protokoll sammen med referentene.

Før forhandlingsmøtet settes, refereres de bestemmelser i lovene 
som angår regionårsmøtet, hvis ikke disse foreligger skriftlig for  
utsendingene.

§ 6
Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer foregår 
skriftlig ved særskilte valg. Regionårsmøtet kan likevel før valget, med 
simpelt flertall, bestemme at de tre som kommer nærmest de valgte 
representanter i stemmetall, skal gå inn som varamedlemmer.

Andre saker som tas opp på regionårsmøtet, avgjøres skriftlig hvis 
minst fem av de stemmeberettigede på regionårsmøtet forlanger det.

§ 7
Ekstraordinært regionårsmøte kan innkalles av regionstyret når dette 
finner det nødvendig, og skal innkalles når landsstyret eller minst 1/3 
av det samlede antall av regionens foreninger og direktemedlemmer 
forlanger det. I denne sammenheng teller 15 direktemedlemmer som 
en forening.
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Regionstyret

§ 8
Regionstyret består av: 
a. Styreleder
b.  Fem styremedlemmer
c.  Én representant fra de ansatte i regionen
d. En representant fra regionens Acta-styre.

Alle medlemmer av regionstyret må være fylt 18 år. Regionleder møter 
uten stemmerett. Regionstyret avgjør selv om andre skal få møte uten 
stemmerett.

Ansatte i Normisjon kan ikke av regionårsmøtet velges til region-
styret.

Styrelederen velges for to år og kan gjenvelges to ganger. Deretter 
kan vedkommende først velges inn i regionstyret etter å ha vært ute 
av dette i ett år. De øvrige fem medlemmer, valgt av årsmøtet, velges 
for tre år. Første året går det ut to medlemmer, andre året går det ut to 
medlemmer, tredje året går det ut ett medlem. De kan gjenvelges én 
gang. Deretter kan de ikke gjenvelges før på neste regionårsmøte. Tre 
varamedlemmer velges for ett år. 

De ansattes representant, med varamedlemmer, velges av og blant 
de ansatte. De ansattes representant velges for to år og kan gjenvelges 
én gang. Regionstyret velger selv sin nestleder. De ansattes represen-
tant er ikke valgbar som nestleder.

Dersom et regionstyremedlem, valgt av årsmøtet, blir ansatt i 
Normisjon, må vedkommende tre ut av regionstyret så lenge  
ansettelsesforholdet varer.

§ 9
Regionstyret har møte minst fire ganger i året. Det er beslutnings- 
dyktig når minst seks av dets medlemmer er tilstede. I tilfelle av  
stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget.
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§ 10
Regionstyrets hovedoppgaver er å:
a) lede organisasjonens arbeid innen regionen
b) sette i verk regionårsmøtets vedtak
c) være bindeledd mellom regionårsmøtet, landsstyret, foreningene 

og direktemedlemmene
d) støtte og veilede foreningene og bidra til at arbeidet fremmes i 

samsvar med grunnreglenes §§ 2 og 3, 5 og 6 og å arbeide for at 
det dannes nye foreninger

e) samle og inspirere direktemedlemme og arbeide for at flere melder 
seg som direktemedlemmer

f) arbeide for at regionens bidrag til Normisjons arbeid ute og  
hjemme blir størst mulig

§ 11
Regionstyret skal
a) Regionstyret skal avgi innstilling til Landsstyret ved ansettelse av 

regionleder (jfr. grunnreglenes § 16 c)
b) kalle og ansette regionens øvrige faste medarbeidere
c) kalle medarbeidere til ulønnet tjeneste i regionen
d) i samråd med landsstyret treffe nødvendige tiltak dersom en  

medarbeider finnes uskikket til tjenesten på grunn av liv eller lære. 
Hvis regionstyret ikke griper inn, kan landsstyret kreve ham oppsagt 
(jfr. grunnreglenes § 22)

e) årlig avholde minst ett fellesmøte med det regionale styret for Acta 
og regionens ansatte

f) vedta budsjett for regionen. I dette arbeidet samrår regionstyret 
seg med landsstyrets forretningsutvalg slik at budsjettet og hoved-
prioriteringene samsvarer med de fellesforpliktelser som regionen 
har i følge generalforsamlingens vedtak (jfr. grunnreglenes § 8b)

g) Regionstyret skal alltid legge forslag om større regionale eller  
nasjonale innsamlinger, til formål utenom de løpende budsjetter, 
fram for generalsekretæren i samråd med landstyrets leder.
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h) legge fram for regionårsmøtet en årsberetning om virksomheten i 
regionen sammen med revidert regnskap. Årsberetning og revidert 
regnskap sendes årlig til landsstyret

i) føre protokoll over sine forhandlinger. Utskrift av protokollen  
sendes omgående til regionstyrets medlem mer, varamedlemmer 
og landsstyret

j) Regionstyret skal vedta økonomiske rammer for Acta sitt arbeid i 
regionen. Acta-styret disponerer midlene ut i fra de strategiplaner 
Acta-styret eller årsmøtet selv har utarbeidet og vedtatt.

Det regionale styret for Acta er rådgiver for regionstyret i saker som er 
viktige for barne- og ungdomsarbeidet.

 
Eiendomsforvaltning

§ 12
Regionstyret skal i all sin eiendomsforvaltning, både i sin rådgivning  
til foreningene, når regionen selv står som hjemmelshaver og der  
regionstyret forvalter eiendom for landsstyret, medvirke til at all 
Normisjons eiendom innen regionen blir godt tatt vare på og anvendt 
slik som det best vil fremme Normisjons formål. 

Større økonomiske disposisjoner så som kjøp eller salg av fast  
eiendom, må bare foretas etter samråd med landsstyret.

Ved oppløsning av en region tilfaller alle regionens midler,  
eiendommer og øvrige rettigheter Normisjon.

Om noen av regionens eiendommer skal omsettes, har Normisjon 
forkjøpsrett. Dette bør gå fram av tinglysingspapirene.
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Forpliktende underskrift

§ 13
Regionstyrets styreleder og regionlederen forplikter i fellesskap  
regionen med sine underskrifter.

Forandring av lovene

§ 14
§§ 1-14 kan bare forandres av generalforsamlingen i Normisjon. Til slik 
endring kreves 2/3 av generalforsamlingens avgitte stemmer. Forslag 
til endringer av disse paragrafer sendes til landsstyret i samsvar med  
§ 10 i Grunnregler for Normisjon.

Regionårsmøtet kan føye til de paragrafer som det anser nødvendig på 
grunn av regionens spesielle forhold. Forandring av slike paragrafer 
krever 2/3 flertall på regionårsmøtet. Slike paragrafer må ikke være i 
strid med Grunnregler for Normisjon eller med hovedprinsippene i  
§§ 1-14 i disse regionlover. I tvilstilfelle forelegges spørsmålet 
Normisjons kontrollkomité til avgjørelse.
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Fusjonsvedtakene

Den Norske Santalmisjons vedtak om opprettelse av Normisjon
Protokollutskrift fra ekstraordinær generalforsamling i Kristiansand, 3. juli 2000: 
«Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte grunnlagsmate-
rialet til forslaget om å slå sammen Det norske lutherske Indremisjonsselskap og 
Den norske Santalmisjon. Generalforsamlingen anbefaler at de to organisasjone-
ne går sammen i Normisjon på konstituerende generalforsamling 4. juli 2000 og 
overfører sin virksomhet til denne fra 1. januar 2001. Dersom sammenslåingen 
av Den norske Santalmisjon og Det norske lutherske Indremisjonsselskap av 
skatte- og avgiftsmessige grunner teknisk gjennomføres ved at Santalmisjonen 
integreres i Indremisjonsselskapet, godkjenner generalforsamlingen dette.»

Det Norske Lutherske Indremisjonsselskaps (Indremisjonsselskapet) 
vedtak om opprettelsen av Normisjon
Protokollutskrift fra ekstraordinær generalforsamling i Vennesla 3. juli 2000:
«Indremisjonsselskapets generalforsamling vedtar at Indremisjonsselskapet går 
sammen med Den norske Santalmisjon og danner Normisjon»

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap om Normisjon
Protokollutskrift fra ekstraordinært årsmøte (=generalforsamling) i Skien, 
17. juni 2000:
«Så fremt det på ekstraordinær generalforsamling 3.-4. juli 2000 blir gjort et  
formelt vedtak om å slå sammen Det norske lutherske Indremisjonsselskap og 
Den norske Santalmisjon og å opprette en ny organisasjon, går Langesunds-
fjordens Indremisjonsselskap inn som region i Normisjon. Lover for Langesunds-
fjordens Indremisjonsselskap vil da bli erstattet med Lovverk for Normisjon og 
Normisjons Barne- og Ungdomsorganisasjon.»

Opprettelse av Normisjon
Protokollutskrift fra konstituerende generalforsamling i Normisjon  
i Vennesla 4. juli 2000:
«Generalforsamlingen vedtar, med grunnlag i vedtakene fra de ekstraordinære 
generalforsamlingene i Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den norske 
Santalmisjon 3. juli 2000, at de to organisasjonene går sammen i Normisjon og 
viderefører sin virksomhet i denne.»


