
 
Normisjon Agder trossamfunn 
 

Medlemsnr.:

r 
 

(Fylles ut av Normisjon Agder trossamfunn) 

Innmelding av barn i Normisjon Agder trossamfunn 
Skjema for barn under 15 år.  For voksne, bruk skjemaet «Innmelding i Normisjon Agder trossamfunn» 
 

Jeg vil med dette melde følgende barn under 15 år inn i Nomisjon Agder trossamfunn.                 
(Ved innmelding gis det samtykke til at disse opplysninger kan lagres i trossamfunnets database) 

 
En kan ikke være medlem i flere registrerte tros- eller livssynssamfunn i Norge samtidig. Normisjon Agder 
trossamfunn skal ved innmelding forespørre om eventuelt medlemskap i annet tros- eller livssynssamfunn i Norge er 
brakt til opphør. Det er ditt ansvar å melde barnet ut av andre trossamfunn før du melder det inn i Normisjon Agder 
trossamfunn*  

 

□ 
Jeg/vi bekrefter at barnet ikke er medlem i Den norske kirke (Dnk) eller annet 

tros- eller livssynssamfunn i Norge og har mottatt utmelding på eventuelle tidligere 
medlemskap 

 
Informasjon om barnet (Fyll inn med blokkbokstaver) 

Fornavn   Etternavn   Fødselsnummer (11 siffer) 

          

Adresse           

            

Postnummer Poststed         

            

Dåpsdato Dåpssted         

            
Menighet/ /forsamling/hovedforening/region i Normisjon som kommunalt tilskudd skal gå til (kun ett 
alterantiv)   

            

 
Foreldreansvar 1/verge** 

Fornavn   Etternavn   Fødselsnummer (11 siffer) 

         

Adresse        Mobiltelefon   

            

Postnummer Poststed         

            

Sted og dato Underskrift         

            

 
Foreldreansvar 2/verge** 

Fornavn   Etternavn   Fødselsnummer (11 siffer) 

         

Adresse        Mobiltelefon   

            

Postnummer Poststed         

            

Sted og dato Underskrift         

            

 
Skjemaet sendes til Normisjon Agder trossamfunn, Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad. (Merkes innmelding) 
 
*) Vær oppmerksom på at alle barn født av foreldre som er medlem i Dnk automatisk er innmeldt i Dnk ved fødsel. 
**) Begge med foreldreansvar må signere skjemaet 



 
Normisjon Agder trossamfunn 
 

Vedtekter for Normisjon Agder trossamfunn 

Opprettet 25. mars 2017 etter vedtak i Normisjon region Agders årsmøtet sak 7.1 og 7.2 

§ 1. Navn og hovedkontor 

Normisjon Agder trossamfunn er opprettet i samsvar med Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 

nr 25. Normisjon Agder trossamfunn er tilknyttet Normisjon region Agder og har sitt hovedkontor i Grimstad 

kommune. 

§ 2. Formål 

Normisjon Agder trossamfunn er opprettet for dem som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet. Normisjon region 

Agders arbeid utgjør trossamfunnets virksomhet for sine medlemmer. All virksomhet i Normisjon Agder trossamfunn 

skal drives i overensstemmelse med Normisjons grunnregler. 

§ 3. Bekjennelsesgrunnlag 

Normisjon Agder trossamfunn bygger sitt arbeid på Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser samt Confessio 

Augustana (CA) og Luthers lille katekisme. Trossamfunnet er forpliktet på Normisjons grunnregler. 

§4. Medlemskap 

Medlemskap i Normisjon Agder trossamfunn forutsetter at man identifiserer seg med trossamfunnets formål (§ 2) og 

bekjennelsesgrunnlag (§ 3). 

De formelle krav til å bli tatt opp som medlem i Normisjon Agder trossamfunn følger av Lov om trussamfunn og 

ymist anna §§ 5, 6 og 7. 

Medlemmer i trossamfunnet føres inn i eget register. 

§ 5. Innmelding 

Innmelding i trossamfunnet skjer skriftlig. Søker må gi de opplysninger som trossamfunnet krever, for å bli medlem. 

§ 6. Årsmøte 

Normisjons regionstyre i region Agder er årsmøte for trossamfunnet. Årsmøtet skal avholdes innen første kvartal og 

behandle følgende: 

-godkjenne årsmelding, regnskap og budsjett 

-velge styreleder, som velges hvert år 

-velge styremedlemmer, som velges for to år av gangen 

-velge valgkomite 

-velge revisor 

§ 7. Styre 

Normisjon Agder trossamfunn ledes av et styre som består av tre til fem medlemmer som alle er medlemmer i 

trossamfunnet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 

Styret avholder møter ved behov, men minst to ganger pr år. 

Styret skal lede trossamfunnet i samsvar med retningslinjer som vedtas av årsmøtet. 

§ 8. Daglig ledelse 

Styret sørger for at det er nødvendig kompetanse som skal 

-utføre nødvendige administrative oppgaver for styret 



 
Normisjon Agder trossamfunn 
-ha det daglige ansvar for føring av medlemsregister 

-se til at trossamfunnets regnskap føres i tråd med gjeldende regler 

§ 9. Økonomi 

Tilkjent tilskudd fra stat og kommune er det økonomiske grunnlaget for drift av trossamfunnet. Et eventuelt 

overskudd i trossamfunnet forvaltes av styret og skal komme Normisjon til gode. Det skal føres eget regnskap for 

trossamfunnet, og det skal legges frem for og godkjennes av årsmøtet. 

Regnskapet revideres av revisor som er valgt av årsmøte. 

§ 10. Utmelding 

Utmelding må skje i samsvar med Lov om trussamfunn og ymist anna § 9, 2. og 3. ledd. 

§ 11. Vedtektsendring 

Endringer av vedtektene for Normisjon Agder trossamfunn skal skje i og av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringene må 

ikke bryte med Normisjons grunnregler. 

§ 12. Oppløsning 

Årsmøtet kan vedta å oppløse trossamfunnet når grunnlaget for å opprettholde det ikke lenger er til stede. 

Fylkesmannen skal få tilgang til trossamfunnets arkiv og registre ved oppløsning. 

 

Vedtatt: 25.03 2017 på Normisjon region Agders årsmøte i sak 7.2 

Endring: 11.05.2017 av Normisjon Agder trossamfunns årsmøte i sak 03/17 

Endret 24.10.2017 av Normisjon Agder trossamfunns årsmøte i sak09/17 

 


