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Sak GF 05/21

Saken gjelder:
Forslag til lovendringer i Normisjon

Saken legges frem av:
Lovkomitéens leder Svein Granerud

Vedlagt:
Notat fra generalsekretær Kjetil Vestel Haga, datert 30. april 2021 og Normisjons 
grunnregler, vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på 
generalforsamlingene i Grimstad 10. juli 2006, i Trondheim 26. juni 2009, i 
Stavanger 6. juli 2012, i Grimstad 30. juni 2015, i Grimstad 10.juli 2018 og med 
Landsstyrets åtte forslag til endringer av lovverket. 

Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag til vedtektsendringer, og 
vedtar de framlagte endringene av Normisjons grunnregler.
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Til: Generalforsamlingen
Fra: Landsstyret ved generalsekretær 
 Kjetil Vestel Haga

Sak: Lovendringer

En lovkomité oppnevnt av Landsstyret har på bakgrunn av innkomne endringsforslag  
gjennomgått Normisjons grunnregler og Lover for NN Region.

I sin innstilling til Generalforsamlingen foreslår Landsstyret åtte endringer:

FORSLAG 1:
Sikre Acta mulighet til å fremme saker for Normisjons generalforsamling 
(Grunnregler for Normisjon § 10) 

Bakgrunn:
1)  Å sikre at Acta kan fremme saker for generalforsamlingen også dersom Actas  
 landsmøte eller Normisjons generalforsamling endrer arrangementstidspunkt.
2)  Å gjøre en sovende formulering mer aktiv.

Landsstyrets innstilling:
Det foreslås følgende endring av § 10 i Grunnregler for Normisjon. 
Per dags dato lyder paragraf 10 slik (det som foreslås endret er markert i halvfet):

Regionstyret - §10
I et rundskriv som sendes foreningene og direktemedlemmene senest fire måneder før general- 
forsamlingen skal avholdes, gir landsstyret en foreløpig orientering om de saker som skal behand-
les. Forslag til andre saker må sendes inn til landsstyret senest tre måneder før generalforsam- 
lingen 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 saksdokumenter gjøres tilgjengelig for de påmeldte deltakerne minst én  
måned før generalforsamlingen.

Det foreslås at det som er markert i halvfet erstattes med:
Saker som innen denne fristen foreslås fra årsmøtet i minst én region, minst to regionstyrer eller 
fra Actas landsråd, skal fremmes for generalforsamlingen.
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FORSLAG 2: 
Sikre god kjønnsbalanse i landsstyret 
(Grunnreglene for Normisjon § 13) 

Bakgrunn:
Bakgrunnen for forslaget er å sikre en god kjønnsbalanse i Normisjons landsstyre og presisere at nedre 
aldersgrense også gjelder for Actas representant.

Landsstyrets innstilling:
Per dags dato lyder paragrafen slik (det som foreslås endret er markert i halvfeit):

Landsstyret - § 13
Normisjon har et landsstyre hvor syv medlemmer med tre varamedlemmer er valgt av generalforsamlin-
gen, 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 landsstyret 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 generalforsamlingen, 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.

Det foreslås at det som er markert i halvfet erstattes med:
Blant de syv medlemmene valgt av generalforsamlingen må det være minimum tre medlemmer av hvert 
kjønn. Alle styrets medlemmer må være fylt 18 år. Dette gjelder også representant fra Acta, valgt av  
Actas landsråd (jf. §14). 

Det forslås at følgende overgangsregel gjøres gjeldende for valget på generalforsamlingen i 2021, for å  
sikre at man ved valget i 2024 når målet om minimum tre medlemmer av hvert kjønn:

«Av de tre faste medlemmene som skal velges til landsstyret, skal det være to kvinner og én mann».

Ved valget i 2021 kan en gjennomføre separate valg for kvinner og menn, for å tydeliggjøre antall av hvert 
kjønn som skal velges. Men det er også forsvarlig å ha samlet valg, forutsatt at det er gjort tydelig at de to 
kvinner som har flest stemmer, er valgt inn i LS.
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FORSLAG 3: 
Presisere forhold knyttet til Acta-representant i regionstyret 
(Lover for NN region av Normisjon §8) 

Bakgrunn:
Bakgrunnen for forslaget er å presisere at Actas representant til regionstyret velges på Actas 
årsmøte og at samme krav til alder ikke gjelder for Actas representant i regionstyret som for 
øvrige representanter.

Landsstyrets innstilling:
Det foreslås følgende endring i § 8 i Lover for NN region av Normisjon.
Per dags dato lyder paragraf 8 slik (det som foreslås endret er markert i halvfet):

 Regionstyret - § 8 
Regionstyret består av:
a) Styreleder
b) Fem styremedlemmer
c) Én representant fra de ansatte i regionen
d) Én 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 regionstyret. 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 representant 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.

Det foreslås at det som er markert i halvfet erstattes med:
Én representant fra regionens Acta-styre, valgt på Actas årsmøte. 
Alle representanter i regionstyret må være fylt 18 år. Dette gjelder ikke representant fra 
Acta.
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FORSLAG 4: 
Åpne opp for færre medlemmer i regionstyret  
(Lover for NN region av Normisjon § 8 og § 9)

Bakgrunn:
Bakgrunnen for forslaget er å åpne opp for at mindre regioner av hensiktsmessighets-
årsaker kan ha færre regionstyremedlemmer.

Landsstyrets innstilling:
Det foreslås følgende endring av §8 og §9 i Lover for NN region av Normisjon.
Per dags dato lyder paragraf 8 slik (det som er markert i halvfet er foreslått endret):

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

Alle medlemmer av regionstyret må være fylt 18 år. Regionleder møter uten stemme-
rett. Regionstyret avgjør selv om andre skal få møte uten stemmerett. Ansatte i Nor-
misjon kan ikke av regionårsmøtet velges til regionstyret. 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 medlemmer, valgt av årsmøtet, velges 
for tre år. Første året går det ut to medlemmer, andre året går det ut to medlem-
mer, 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 representant 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.

Det foreslås at det som er markert i halvfet erstattes med:
• b. Tre, fire eller fem styremedlemmer.
• De øvrige medlemmer, valgt av årsmøtet, velges for tre år, med rullerende valg.

Av endringen vil det følge en endring også av § 9.
Per dags dato lyder paragrafen slik (det som er markert i halvfet er foreslått strøket): 

Regionstyret har møte minst fire ganger i året. Det er beslutningsdyktig når minst 
seks av dets medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør styrelederens 
stemme utslaget.

Det foreslås at det som er markert i halvfet erstattes med:
• Det er beslutningsdyktig når minst 3/4 av dets medlemmer er til stede.
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FORSLAG 5: 
Endre til bruk av kjønnsnøytrale betegnelser  
(Grunnregler for Normisjon § 14)

Bakgrunn:
Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å ha kjønnsnøytrale betegnelser.

Landsstyrets innstilling:
Det foreslås at «formannens stemme» erstattes med «styreleders stemme».
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FORSLAG 6: 
Normisjonsmenigheter innlemmes i Rådsmøtet  
(Grunnregler for Normisjon § 21)

Bakgrunn:
Bakgrunn for forslaget er innspill om å åpne for at representanter for Normisjonsmenigheter kan innkalles 
til Rådsmøtet.

I grunnreglenes § 21 står følgende om hvem som innkalles til rådsmøtet: «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) Kontrollkomitéens 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.»

Landsstyrets innstilling: 
Det foreslås at følgende tillegg tas inn i pkt. B g):
og inntil ti representanter fra organisasjonens menigheter og foreninger.

§ 21 B g) vil etter endringen lyde slik (tillegget i halvfet):
«I tillegg kan landsstyret invitere inntil fire representanter fra organisasjonens øvrige skoler, barnehager eller 
andre institusjoner og inntil ti representanter fra organisasjonens menigheter og foreninger.»
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FORSLAG 7: 
Ta bort muligheten til å fremme vedtakssaker for Rådsmøtet   
(Grunnregler for Normisjon § 21 siste ledd)

Bakgrunn:
Bakgrunnen for forslaget er innspill om å fjerne en formulering § 21 siste ledd, slik at landsstyret ikke skal 
ha myndighet til å legge vedtakssaker fram for Rådsmøtet.

Landsstyrets innstilling:
I gjeldende lovtekst lyder leddet slik (det som foreslås strøket i halvfet):

«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».

Etter endringen vil §21 siste ledd lyde slik:
«Drøftinger og vedtak i rådsmøtet er av rådgivende karakter. Rådsmøtet har besluttende myndighet kun i 
saker som er forelagt av generalforsamlingen.
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FORSLAG 8: 
Tillegg knyttet til stemmerett i forening   
(Lovverk for Normisjons foreninger § 5) 

Bakgrunn
Erfaringer fra enkelte lokalforeninger gjør at det bør vurderes å lovfeste krav til frist for medlems- 
registrering i forkant av foreningens årsmøte. I dagens lover for foreninger står det intet om dette. I  
konkrete tilfelle har noen ment at en måtte være innmeldt før siste årsskifte for å ha stemmerett på  
årsmøtet, mens andre viste til at lovene ikke sier noe om dette, og at det dermed må være adgang til å bli 
medlem helt fram til årsmøtet.

Å registrere medlemsskap helt fram til årsmøtet kan gi adgang til å mobilisere for særskilte formål helt 
inn til behandlingen av omstridte saker. Det er ikke en sunn og ønsket kultur. Når årsmøtene ofte kan  
legges helt ut i april, kan det samtidig være utfordrende å kreve medlemsregistrering før årsskiftet for å ha 
stemmerett. Det foreslås derfor å lovfeste at en for å ha stemmerett ved lokalforeningens årsmøte, må være 
registrert som medlem innen fire uker før årsmøtedato.

Når en tar stilling til forslaget, bør en være oppmerksom på at det i Grunnreglenes § 7 annet ledd og  
Regionlovene § 5 fremgår at man for å ha stemmerett på regionårsmøtet må ha tegnet medlemsskap  
senest 31.desember året før. Det samme gjelder for dem som skal kunne stemme/være utsendinger på GF 
(Grunnreglene § 9 annet ledd) og for dem som velges som utsending på GF fra direktemedlemmene 
(Grunnreglene § 9 bokstav e).

Selv om det ville vært enklest og mest oversiktlig å ha samme regel (innmelding før siste årsskifte) på alle 
tre nivåer (GF, regionalt og lokalt), mener LS at lokale behov taler for en mer fleksibel løsning som en 4 
ukers-frist vil være.

Landsstyrets innstilling:
Det foreslås følgende endring i § 5 i Lovverk for Normisjons foreninger:
For å ha stemmerett ved årsmøtet, må en være innmeldt som medlem innen fire uker før årsmøtedato.

§ 5 i Lovverk for Normisjons foreninger vil da lyde (foreslått tillegg i halvfet):

Årsmøtet – § 5
Foreningen holder årsmøte hvert år der en foretar de nødvendige valg og legger fram årsmelding og  
revidert regnskap for godkjenning. Alle medlemmer av hovedforeningen som har fylt 15 år har stemmerett 
på årsmøtet. For å ha stemmerett ved årsmøtet, må en være innmeldt som medlem innen fire uker før 
årsmøtedato. Det velges et styre på 4, 6 eller 8 medlemmer og formann, som alle må være fylt 18 år.  
Formannen velges hvert år ved direkte valg. De øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at 
halvparten går ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Et styremedlem som går ut, kan gjenvelges to  
ganger. Etter dette kan vedkommende bli valgt til formann, men kan forøvrig ikke velges på nytt før tidligst 
på neste årsmøte. Enhver stemmeberettiget kan kreve skriftlig valg.


