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Misjonskirken UNGs lover
§1

ORGANISASJONEN

1.1

Organisasjonens navn er Misjonskirken UNG.

1.2

Organisasjonen består både av lokale, selvstendige barne- og ungdomsgrupper i
Misjonskirken Norges menigheter og sentrale medlemmer. Barne- og ungdomsgrupper
utenfor Misjonskirken Norge kan søke medlemskap, jf § 8.2.

1.3

Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon.

§2

VISJON OG MÅL

2.1

VISJON
Barn og unge for Kristus og menigheten.

2.2

MÅL
Misjonskirken UNG vil:
- Gjøre disipler
- Utvikle ledere.
- Formidle evangeliet.

2.3

BASIS
Bibelen anerkjennes som overordnet norm for tro, liv og lære.

§3

STRUKTUR

3.1

LOKALLAG
Med lokallag menes søndagsskoler, foreninger, klubber, kor, speidergrupper og andre
enheter som omfatter arbeid for barn og ungdom i Misjonskirken Norges menigheter.
Lokallagene er selvstendige og organiserer selv sin virksomhet på demokratisk vis.

3.2

DISTRIKT
Organisasjonen er inndelt i fem geografiske distrikter:
Nord:
Nordland, Troms og Finnmark
Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Vest:
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Sør:
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Øst:
Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold og Buskerud
Lokallagene står fritt til å organisere samarbeidet innen distriktet. Arbeidet i distriktet skal
skje i overensstemmelse med organisasjonens visjon og mål, landsmøtets vedtak og i
forståelse med landsstyret.

3.3

SENTRALE INSTANSER

3.3.1 Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og avholdes hvert annet år. Hvis ikke
Landsmøtet ser det hensiktsmessig å forskyve eller fremskynde inntil et år.
3.3.2 Landstyret er organisasjonens øverste valgte organ.
3.3.3 Daglig leder er leder for Misjonskirken UNGs daglige virksomhet, ansatt av landsstyret.
Daglig leder ansettes på åremål for seks år. Åremålet kan forlenges med inntil en periode
på fire år.
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3.3.4 Misjonskirken UNGs speiderkorps er organisert som et korps tilsluttet Norges
speiderforbund. Korpstinget er korpsets øverste organ og velger korpsstyret. Både
korpsstyret og korpstinget er underliggende organisasjonsledd av landsstyret.
§4

LANDSMØTET

4.1

INNKALLING
Senest fire måneder før landsmøtet avholdes, sendes skriftlig innkalling til alle lokallag og
sentrale medlemmer. Innkallingen skal opplyse om frist for innsending av forslag, jf § 4.5.

4.2

REPRESENTASJON
Stemme-, forslags- og talerett har:
- tre representanter fra hvert registrerte lokallag, for de første påbegynte femti registrerte
medlemmer, deretter to representanter for hvert påbegynt femtiende medlem.
- landsstyret
- 10 % av de sentrale medlemmer har stemmerett, men disse kan ikke utgjøre mer enn
25 % av det totale antallet stemmeberettige på landsmøtet. Ønsker flere enn 10 % av de
stemmeberettigede sentrale medlemmer å stemme på landsmøtet, fastsettes
utvelgelseskriteriene av landsstyret for disse.
Landsmøtet er åpent for observatører i den grad det er plass for det. Landsmøtet kan
innvilge observatører tale- og/eller forslagsrett.

4.3

VEDTAKSMYNDIGHET
Lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter
som er frammøtt. Votering i ordinære saker avgjøres med simpelt flertall. Ved
stemmelikhet har landsstyrets leder dobbeltstemme.

4.4

ANSVARSOMRÅDE
Landsmøtet behandler:
-

konstituering, med følgende punkter:
• godkjenning av delegater
• valg av ordstyrere
• godkjenning av forretningsorden
• valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen
• valg av tellekorps

-

kontrollkomiteens rapport
årsberetning for de siste to år
årsregnskap for de siste to år
rammebudsjett for de neste to år.
planer for arbeidet i de neste to år
øvrige saker landsstyret legger fram
innsendte forslag
valg
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4.5

SAKER TIL LANDSMØTET
Sakspapirer med landsstyrets innstilling til vedtak sendes lokallagene og de sentrale
medlemmene senest en måned før landsmøtet.
Alle medlemmer, landsstyret, korpsstyret og Misjonskirken Norges hovedstyre har
forslagsrett til landsmøtet. Forslag til landsmøtet må være sendt landsstyret minst tre
måneder før landsmøtet.

4.6

VALG

4.6-1 Landsstyret
Landsmøtet velger landsstyre for to år.
Ved særskilt valg velges:
-

landsstyrets leder
landsstyrets nestleder

Deretter velges:
-

ett medlem som representerer Midt- og Nord-Norge.
fire medlemmer (geografisk uavhengig)
ett varamedlem (geografisk uavhengig)

Styrets øvrige medlemmer framgår av § 5.1.
4.6-2 Øvrige valg
Landsmøtet velger:
4.7

leder for og tre medlemmer av valgkomiteen for to år
leder for og to medlemmer av kontrollkomiteen for to år
revisor for to år

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Det innkalles til ekstraordinært landsmøte hvis:
-

§5

landsstyret vedtar det
mer enn en tredjedel av lokallagene krever det. Kravet fremmes skriftlig til landsstyret
med redegjørelse for hvilke lokallag som krever det.

STYRER OG KOMITEER

5.1
LANDSSTYRET
5.1-1 Landsstyret består av:
- leder
- nestleder
- fem medlemmer
- ett varamedlem
- en representant for Misjonskirken UNGs ansatte, med personlig vararepresentant
- en representant fra Misjonskirken Norges hovedstyre, med personlig vararepresentant
Landsstyret supplerer seg selv etter rammene gitt i lovene.
LS kan invitere inn representanter fra andre råd og styrer i UNG på fast eller midlertidig
basis som observatører med tale og forslagsrett.
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Landsstyrets arbeidsutvalg består av:
-

styreleder eller nestleder
to landsmøtevalgte medlemmer av landsstyret, utpekt av dette

Daglig leder møter i landsstyret og arbeidsutvalget, uten stemmerett.
5.1-2 Ansvarsområde
Landsstyret skal:
-

Lede Misjonskirken UNGs virksomhet
utarbeide og følge opp Misjonskirken UNGs strategier
innstille i alle saker til landsmøtet
utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett
forberede valg av daglig leder og ansette daglig leder
forberede valg av valgkomité for landsmøtet
forberede valg av revisor for landsmøtet
forvalte Misjonskirken UNGs eiendom og øvrige midler i samsvar med landsmøtets
forutsetninger
ivareta arbeidsgiveransvaret for Misjonskirken UNGs ansatte

Arbeidsutvalget skal:
-

behandle saker i den grad landsstyret delegerer
forberede landsstyremøtene
fatte avgjørelser i saker som på grunn av uforutsette hendelser ikke kan avvente
landsstyrets avgjørelse

Leder av landsstyret leder landsstyrets/arbeidsutvalgets arbeid og tilrettelegger sakene for
landsstyret/arbeidsutvalget i samarbeid med daglig leder.
Landsstyrets leder eller nestleder sammen med daglig leder tegner for organisasjonen.
5.1-3 VEDTAKSMYNDIGHET
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er til stede.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Votering
avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
5.2

VALGKOMITEEN

5.2-1 Valgkomiteen består av:
-

leder
tre medlemmer

5.2-2 Ansvarsområde
Valgkomiteen skal i sin innstilling søke å ivareta det samlede behov for kompetanse,
kjønnsmessig fordeling, alders fordeling og geografisk spredning, hvis ikke annet er
nevnt.
Valgkomiteens foreløpige orientering om valgene sendes ut sammen med sakspapirene til
landsmøtet. Komiteens endelige innstilling framlegges for landsmøtet.
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Valgkomiteen leder de valg den forbereder.
Avstemmingsresultatene skal opplyses for landsmøtet.
For valg på landsmøtet forbereder valgkomiteen valg av:
5.3

landsstyrets leder
landsstyrets nestleder
ett medlem som representerer Midt- og Nord-Norge
fire medlemmer til landsstyret
ett varamedlem til landsstyret
leder for kontrollkomiteen
to medlemmer til kontrollkomiteen

KONTROLLKOMITEEN

5.3-1 Kontrollkomiteen består av:
-

leder
to medlemmer

5.3-2 Ansvarsområde
Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan for arbeidet i landsstyret og
arbeidsutvalget. Komiteen skal føre tilsyn med at arbeidet utføres i samsvar med
gjeldende regelverk og landsmøtets vedtak og forutsetninger.
Kontrollkomiteen avgir skriftlig rapport til landsmøtet.
5.3-2 Vedtaksmyndighet
Komiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Vedtak er gyldige når
minst to av medlemmene stemmer for forslaget.
§6

DAGLIG LEDER
Daglig leder er leder for Misjonskirken UNGs daglige virksomhet og arbeider i samsvar
med Misjonskirken UNGs lover og forskrifter samt landsmøtets vedtak og landsstyrets
vedtak.
Daglig leder rapporterer til landsstyret. Landsstyrets leder representerer landsstyret
overfor daglig leder.
Daglig leder har prokura.
Daglig leder har møterett i alle styrer, utvalg og råd.

§7

MØTEPROTOKOLLER
Det skal føres protokoll fra landsmøtets forhandlinger og møter i landsstyret, landsstyrets
arbeidsutvalg og kontrollkomiteen. Utskrift av protokoll fra landsmøtet sendes lokallagene
senest fire uker etter landsmøtets slutt, med to ukers frist for innsigelser.
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Utskrift av protokoll fra møter i landsstyret og landsstyrets arbeidsutvalg sendes
kontrollkomiteens medlemmer løpende.
§8

MEDLEMSKAP

8.1

LOKALLAG/FORENINGER/GRUPPER I MENIGHETER SOM TILHØRER
MISJONSKIRKEN NORGE
Alle barne- og ungdomsgrupper i Misjonskirken Norges menigheter regnes automatisk
som medlemmer av Misjonskirken UNG.

8.2

FRITTSTÅENDE LOKALLAG/FORENINGER/GRUPPER
Barne- og ungdomsgrupper som står fritt eller tilhører menigheter utenom Misjonskirken
Norge kan søke medlemskap, jfr. § 1. Søknaden sendes landsstyret. Vedlagt søknaden
skal UNGs registreringsskjema i utfylt stand sendes sammen med lokallagets
vedtekter.

8.3

MEDLEM LOKALT
Et medlem lokalt er en person som frivillig og individuelt har meldt seg inn i en UNGgruppe lokalt. Tellende medlem i lokallaget blir man først når man har betalt minimum 50
kroner i medlemskontingent til lokallaget for grunnlagsåret (ett kalenderår) og er under 26
år, og står i medlemsregisteret med navn, bostedsadresse og fødselsår. Et ikke tellende
medlem er man når man har frivillig meldt seg inn i lokallaget men mangler en eller flere
av følgende kriterier: ikke er under 26 år, ikke har betalt medlemskontingent i
grunnlagsåret, mangler adresse i Norge eller mangler fødselsår. Medlemmer under 15 år
kan være innmeldt av foresatte eller verge.

8.4

SENTRALT MEDLEM
Sentralt medlem regnes man som når man som person frivillig og individuelt har meldt
seg inn i organisasjonen Misjonskirken UNG sentralt, og ikke har et medlemskap i en
lokal UNG-gruppe. Disse medlemmene registreres i et sentralt medlemsregister. Her
gjelder de samme kriterier som i §8.3 når det gjelder tellende og ikke tellende
medlemmer. Sentrale medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatte eller verge.

8.5

REGISTRERING AV LOKALLAG
Misjonskirken UNGs lokallag registreres sentralt ved innsending av elektronisk årsrapport
skjema en gang i året i vår medlemsportal.

8.6

DEMOKRATISKE RETTIGHETER
Alle medlemmer har rett til full deltakelse på lokalt og sentralt plan, når det gjelder
forslag- og tale og stemmerett. Medlemmer som har fylt 15 år, har mulighet for å velges
til tillitsverv i Misjonskirken UNG. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for
medlemskap i organisasjonen.

§9

LOVENDRINGER
Forslag til forandringer av gjeldende lover må sendes landsstyret minst tre måneder før
landsmøtet. Lovforslag, med landsstyrets innstilling, sendes lokallagene senest to måneder
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før landsmøtet. Lovforslag må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt på
landsmøtet.
§ 10

OPPLØSNING/FUSJON
Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon fremmes som forslag til lovendring som
foreskrevet i § 9. Dersom landsmøtet slutter seg til forslaget med to tredjedels flertall,
sendes forslaget til uravstemning blant Misjonskirken UNGs lokallag.
Lokallagene har en svarfrist på tre måneder. I uravstemningen har lokallagene samme
antall stemmer som ved landsmøtet, jf § 4.2. For at forslaget skal anses for vedtatt, må det
få minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.
I tilfelle oppløsning av Misjonskirken UNG, tilfaller dets eiendeler Misjonskirken Norge.
Dersom Misjonskirken Norge også er oppløst, eller ikke er i stand til å ivareta
Misjonskirken UNGs eiendeler, vedtar et ekstraordinært landsmøte fordelingen av
eiendelene.
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