Lover for Skogn Normisjon
§1 Basis
Skogn Normisjon står tilsluttet Normisjon og arbeider i samsvar med ”Grunnregler for
Normisjon.” Foreningens basis er angitt i grunnreglenes §2.
§2 Formål
Foreningens formål er:
 å gjøre evangeliet om Jesus Kristus kjent i foreningens område slik at mennesker bli
frelst.
 å hjelpe medlemmene til å bli bevart i troen.
 å hjelpe medlemmene til å vitne om Jesus i ord og handling.
 å bidra til Normisjon`s arbeid hjemme og ute.
Formålet er å forstå som en utdyping av grunnreglenes §3.
Dette søkes oppnådd ved å:
- samles til bønnemøter, oppbyggelsesmøter, studiearbeid, søndagsskole, barne- og
ungdomsarbeid og andre samvær om Guds ord.
- oppmuntre til kristen vitnetjeneste og annen bruk av nådegavene på stedet.
- forberede møtevirksomhet og annen tjeneste ved å få skikkede medarbeidere til å virke
i foreningen.
- drive diakonalt arbeid.
- støtte opp under spredning av Bibelen, kristen litteratur, traktater, Normisjon`s blader osv.
- på Guds Ord og vår kirkes bekjennelses grunn, virke i åpen og respektfull forståelse med de
andre virksomhetene i vår kirke og andre kirkesamfunns menigheter.
- arbeide for å fremme kunnskap om og engasjement for misjon til folkeslagene og at forbønn
og tjeneste for misjon preger arbeidet.
- informere om Normisjon`s arbeid blant andre folkeslag og bidra til å formidle kallet til
tjeneste som misjonær.
- eie og drive Fokusbygget.
§3 Medlemmene:
Enhver som gir sin tilslutning til foreningens basis og formål, kan bli medlem av foreningen.
Også medlemmer i foreninger og grupper tilsluttet hovedforeningen, bør få tilbud om å melde
seg inn. For at et medlem skal ha stemmerett, må han/hun være registrert som medlem senest
3 mnd. i forkant av årsmøter og kontingenten må være betalt. Alle medlemmer har uttalerett.
§4 Tilhørighet:
Foreningen tilhører Normisjon region Trøndelag. Dersom foreningen etter samråd med
regionstyret skulle finne å måtte innstille virksomheten, tilfaller alle midler og rettigheter
denne region. Vedrørende utmeldelse av Normisjon gjelder grunnreglenes §6.
§5 Årsmøte:
Foreningen holder årsmøte hvert år der en foretar de nødvendige valg, og legger fram
årsmelding og revidert regnskap for godkjenning. Innkalling til årsmøter må sendes ut senest
1 mnd før årsmøtet skal holdes. Saker som ikke omhandler lovendring og ønskes tatt opp på
årsmøtet, må meldes styret innen 2 mnd før årsmøtet holdes.

Alle medlemmer av hovedforeningen som har fylt 15 år og fyller kriteriene i paragraf 3, har
stemmerett på årsmøte. Det velges et hovedforeningsstyre på 6 medlemmer og leder, som alle
må være fylt 18 år. Leder velges hvert år ved direkte valg. Det velges også to varamedlemmer
for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at halvparten går ut hvert
år.
Et styremedlem som går ut, kan gjenvelges en gang. Etter dette kan vedkommende bli valgt til
leder, men kan for øvrig ikke velges på nytt før tidligst på neste årsmøte.
Leder kan gjenvelges tre ganger.
Årsmøte velger leder, 4 medlemmer og ett varamedlem til styre for Fokusbygget, kalt
husstyret. Leder velges for ett år, medlemmene for to år, slik at to går ut hvert år. Varamedlem
velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. I tillegg består husstyret av et medlem i
økonomikomiteen. Hovedforeningens styre oppnevner en kontaktperson som har tale- og
stemmerett. Den siste med personlig varamedlem.
Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer. Årsmøtet velger ett medlem til
valgkomiteen hvert år. Hvert medlem velges for tre år, og det tredje året er man leder av
valgkomiteen. I tillegg velger årsmøtet to revisorer for hovedforeningens og undergruppenes
regnskap for ett år.
Enhver stemmeberettiget kan kreve skriftlig valg. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten
fra år til år.
Det år Normisjon holder generalforsamling, velger årsmøte utsendinger til denne, eventuelt
kan dette delegeres til foreningens styre.
§6 Lojalitet i lære og liv for tillitsvalgte og ansatte:
For valgbarhet til styret i hovedforeningen og for ansatte medarbeidere gjelder grunnreglenes
§22. I samråd med regionstyret skal foreningen treffe nødvendige tiltak dersom en
medarbeider finnes uskikket til tjenesten på grunn av liv eller lære. Dersom styret forsømmer
dette har regionstyret myndighet til å underkjenne tillitsvalgtes fullmakter og til å kreve en
arbeider oppsagt.
§7 Innsamlede midler:
Det skal føres regnskap over innsamlede midler. Regnskapet skal revideres hvert år og legges
fram for årsmøtet til godkjenning. Det pålegger styret å arbeide for at foreningens bidrag
hjemme og ute blir størst mulig. Foreningens bidrag bør sendes inn regelmessig.
§8 Hovedforeningens styre:
Hovedforeningens styre har ansvar for å søke å virkeliggjøre foreningens formål (jfr. §1 og
§2) og for at foreningen arbeider i samsvar med foreningens lover og med Normisjonens
Grunnregler.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved
stemmelikhet avgjør formannens stemme utslaget. Styret kan oppnevne og gi instrukser til de
komiteer og arbeidsgrupper som de ser behov for, slik at foreningens arbeid blir ivaretatt best
mulig. Hovedforeningens styre har ansvar for å utarbeide og vedta instruks for husstyre.
Styret er ansvarlig for forvaltningen av foreningens midler. Vedrørende ansettelser og andre

langsiktige økonomiske disposisjoner gjelder grunnreglenes §5, femte og sjette ledd. Fast
tilsetting av arbeidere og andre langsiktige økonomiske disposisjoner, så som kjøp og salg av
fast eiendom, opptagelse av lån og lignende, skal godkjennes av årsmøtet.
§9 Forpliktende underskrift:
Leder av hovedforeningens styre sammen med nestleder forplikter i fellesskap foreningen
med sine underskrifter.
§10 Husstyrets ansvar:
Husstyre har ansvar for drift, vedlikehold og utleie av Fokusbygget i følge instruks. Instruksen
utarbeides av hovedforeningens styre i samarbeid med husstyret.
§11 Endringer:
Forslag til endringer av denne lov må leveres styret skriftlig senest tre måneder før årsmøtet
og vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet. Slike endringer må ikke være i strid med Grunnreglene
for Normisjon eller hovedprinsippene i normalregler. I tvilstilfelle forelegges spørsmålet
regionstyret for avgjørelse. Normalreglene kan endres av landstyret etter at regionstyrene har
hatt anledning til å uttale seg. Den enkelte forening kan tilpasse normalreglene til lokale
forhold.
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