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Lover for Normisjon Mandal 

Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 

§5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. §5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 
§5c samt §8 og §9 endret på årsmøtet 27.februar.13. 

På ekstraordinært årsmøte 02.des.15 ble det foretatt generell oppdatering av lover samt mer vesentlige endringer i 

§§ 5 og 8 

Navneendring fra Normisjon Mandal til Norkirken Mandal vedtatt på årsmøte 14.03.18. På e.o. årsmøte ble reviderte 

lover gjennomgått. Lover for Norkirken Mandal er revidert med tanke på oppdatering fra fra Normisjon til Norkirken 

og forsamling til menighet. 

 

 

BASIS 
§1 
Norkirken Mandal står tilsluttet Normisjon og arbeider i samsvar med denne organisasjonens grunnregler. 
Menighetens basis er gitt i grunnreglenes § 2 og dens formål er å forstå som en utdyping av grunnreglenes § 3. 
 
NOTE: §§ 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 

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

 

§ 3 Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både ute og hjemme 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. 

 

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. 
 
 
FORMÅL 
§2 
Norkirken Mandal vil formidle evangeliet om Jesus Kristus slik at mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et 
kristent fellesskap og i ord og gjerning vitne om Guds kjærlighet. 

Gjennom et variert arbeid som retter seg mot ulike mennesker og aldersgrupper vil menigheten utfordre til tro og 

tjeneste for Guds sak både lokalt og globalt. 

 
 
MEDLEMMENE 
§3 
Enhver som gir sin tilslutning til menighetens basis og formål kan bli medlem av Norkirken Mandal. Også betalende 
medlemmer i foreninger og grupper tilsluttet menigheten regnes som medlemmer. 
 
NOTE: Med «..foreninger og grupper tilsluttet menigheten..» menes medlemmer i Acta-lag (13-19) gitt at de er over 15 år, dvs at 

de har stemmerett ved årsmøter ihht §5 i Lover for Norkirken Mandal. 

  

Medlemmer i Acta-lag er medlemmer i Normisjon, og når slike medlemmer er over 15 år har de stemmerett ved 

Generalforsamling og på regionårsmøter. Dette er beskrevet i Normisjons grunnregler §4. 

 
 
TILHØRIGHET 
§4 
Norkirken Mandal er tilsluttet Agder region av Normisjon.  
 
 
ÅRSMØTET 
§5 
Norkirken Mandal holder hvert år sitt ordinære årsmøte innen utgangen av mars. Alle medlemmer over 15 år har 
møte- og stemmerett. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en ha tegnet medlemskap minst 3 måneder 
forut for årsmøtet. 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår styrets økonomiske disposisjoner. Årsmøtet er Norkirken 

Mandals høyeste myndighet. Det skal se til at styret arbeider i samsvar med disse lover og årsmøtevedtak. 
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Årsmøtet har til oppgave å: 
a) godkjenne og eventuelt gi merknader til styrets årsmelding, revidert regnskap og budsjett for 

menigheten 
b) godkjenne menighetens overordnede arbeidsplan for neste 2-års periode 
c) velge leder og øvrige styremedlemmer til styret 
d) velge revisor 
e) velge valgkomite med minst 3 medlemmer 
f) behandle de saker som styret legger fram 
g) velge utsendinger til generalforsamling i Normisjon de år denne holdes i samsvar med grunnreglenes § 9 

 

Tidspunkt for årsmøtet gjøres kjent minst 6 uker før møtet holdes. Forslag til saker fra medlemmene må 
være kommet til styret 3 uker før årsmøtet. Årsmelding, regnskap og årsmøtesaker gjøres tilgjengelig for 
medlemmene senest 2 uker før møtet. 
 
Valg i henhold til ovenstående gjøres ved akklamasjon dersom ikke årsmøtet vedtar noe annet. 

 
NOTE: Antall utsendinger som velges framgår av lovverk for Normisjon § 9 som sier at generalforsamlingen blant 

annet består av: 

 

to utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer, tre utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer, fire 

utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer, fem utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer. 
 
 
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
§6 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når dette finner det nødvendig, og skal innkalles når minst 
1/3 av medlemmene ber om det. 

 
 
LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE. 
§7 
Styrets medlemmer og eventuelt ansatte må leve og lære i overensstemmelse med organisasjonens basis, som er 
Guds ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. I samråd med regionsstyret skal styret treffe nødvendige tiltak 
dersom en medarbeider finnes uskikket til tjenesten på grunn av liv eller lære. Dersom styret forsømmer dette har 
regionsstyret myndighet til å underkjenne tillitsvalgtes fullmakter og til å kreve en arbeider oppsagt. 

 

Alle tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med kristen etikk og vise lojalitet mot 
organisasjonens egenart og retningslinjer. 
 
NOTE: Lovverk for Normisjon § 22 lyder: 

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 bekjennelsesskrifter. 

 

Alle ansatte og tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med kristen etikk og vise lojalitet mot 

organisasjonens egenart og gjeldende retningslinjer. 

 
 
STYRET 
§8 
Styret består av leder og seks styremedlemmer. Leder velges for to år av gangen. De øvrige medlemmer velges 
for tre år slik at det hvert år går ut to medlemmer.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør 
lederens stemme utslaget. 

 

Styret oppgave er å lede arbeidet i Norkirken Mandal. Det innebærer å: 
a)  sette i verk årsmøtets vedtak 
b)  være bindeledd mellom menigheten og regionsleddet 
c)  støtte og veilede grupper og medlemmer innen menigheten og bidra til at deres arbeid fremmes i 

samsvar med basis og formål (§ 1 og 2) 
d) I henhold til § 5 - innkalle til årsmøte, og utarbeide årsmelding, legge fram revidert regnskap og 

forslag til budsjett til årsmøtet, samt forslag til overordnet arbeidsplan  



 
Lover for Norkirken Mandal, rev 15.05.18    Side 3 av 3 

 

e)  skrive referater fra sine møter  
f) forvalte menighetens midler 
g) utarbeide og iverksette handlingsplan i tråd med overordnet arbeidsplan vedtatt på årsmøtet  
h) oppnevne nødvendige underutvalg for drift av menigheten 
i) arbeide for at bidrag til Normisjons arbeid ute og hjemme blir størst mulig 

 
Vedrørende ansettelser og langsiktige økonomiske disposisjoner gjelder grunnreglenes § 5, femte og sjette 
ledd. 

 

NOTE: Lovverk for Normisjon § 5, femte og sjette ledd lyder: 

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 (jf § 22). 

 

Fast tilsetting av arbeidere og andre langsiktige økonomiske disposisjoner, 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 foreningens eiendommer skal omsettes, har 

Normisjon, ved den regionen foreningen tilhører, forkjøpsrett. Dette bør gå fram av tinglysingspapirene. 
 
 
FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT 
§9 
Styrets leder sammen med ett annet styremedlem forplikter i fellesskap menigheten med sine underskrifter. 

 

 

OPPHØR / UTMELDELSE 
§10 
 
Dersom menigheten etter samråd med regionsstyret skulle finne det nødvendig å nedlegge virksomheten, tilfaller 
alle midler og rettigheter denne regionen. Vedrørende utmeldelse av Normisjon gjelder grunnreglenes § 6. 
 
Nedleggelse/opphør av menigheten krever vedtak med 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter.  
 
NOTE: Lovverket § 6 lyder: 

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 av en forening tilfaller foreningens eiendeler vedkommende region av Normisjon, eventuelt 

hovedforeningen, for foreninger som er tilsluttet en slik. 

 

Opptrer en forening slik at det skader organisasjonen, kan regionstyret 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 og fra 

foreningens styre. 

 

 

FORANDRING AV LOVENE 
§ 11 
§§1-11 kan bare forandres av årsmøtet i Norkirken Mandal. Til slik endring kreves 2/3 av årsmøtets avgitte stemmer 
og endringen må ikke være i strid med grunnreglene for Normisjon eller hovedprinsippene i disse. I tvilstilfelle 
forelegges spørsmålet regionsstyret til avgjørelse.  
 

 

 

  


