
Innkalling til Årsmøte i NLM Molde misjonsforsamling  

søndag 19. mars etter forsamlingens søndagsmøte. 

 

Saksliste 

1. Konstituering 

a. Valg av møteleder 

b. Referent 

c. To personer til å signere protokoll 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Årsmelding forsamling 

4. Regnskap forsamling 

5. Valg 

a. Styre for forsamlinga 

b. Valgkomite 2024 

c. Revisorer 

6. Revisjon av lover 

Se vedlagt forslag om innføring av eldsteråd i forsamlinga. 

Dersom dette blir vedtatt gis styret myndighet til å arbeide med å starte et 

eldsteråd. 

7. Samtale om arbeidet 

 

 

  



Forslag til endringer  

LOVER FOR NLM MOLDE MISJONSFORSAMLING 

Endringer er uthevet 

1.0 Navn   

Misjonsforsamlingens navn er NLM Molde Misjonsforsamling. 

2.0 Bekjennelse og tilhørighet 

Misjonsforsamlingen står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband, region Nordvest og er 

dermed forpliktet på Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs 

grunnregler.  

3.0 Formål 

3.1 Misjonsforsamlingens formål er å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets 

misjonsfelter, i samsvar med regionens lover og NLMs grunnregler.  

3.2 For å virkeliggjøre dette (3.1) settes det primært fokus på følgende: 

a) regelmessig møtevirksomhet med tilbud til ulike aldersgrupper 

b) utadrettet virksomhet  

c) forkynnelse 

d) informasjon om NLMs misjonsvirksomhet 

e) nådegavebasert tjeneste 

f) givertjeneste 

g) fellesskap og diakoni 

h) nattverd og dåp 

i) styrking av smågruppearbeid 

j) danning av nye smågrupper 

k) trosopplæring for barn, ungdom og voksne 

l) ledertrening                                                                                 

4.0 Medlemskap 

Medlemskap i misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som: 

a) bekjenner seg til den kristne tro og er døpt. 

b) vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som 
kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonsforsamlingens lover  



c) betaler gjeldende medlemskontingent                                                                                       

                                                                                                                                                                                           

 

5.0 Årsmøte  

5.1 Misjonsforsamlingens årsmøte bør holdes så tidlig som mulig på nyåret, seneste innen 

utgangen av mars. 

5.2   Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år. 

5.3   Årsmøtesaker: 

a) årsmelding og revidert regnskap 

b) valg:  

• styreleder  

• styre med varamedlemmer  

• eldsteråd 

• revisorer (ikke krav om revisor som er statsautorisert eller registrert) 

• styre for Norrøna Radio 

• valgnemnd for neste årsmøte                                                                                                                                                                                                                                                       

c) samtale om arbeidet i året som ligger bak, drøfting av visjon, målsetting og arbeidsplan 

for arbeidet framover.                                                                                                                                                                             

5.4   Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på vanlig måte og minst tre 

uker før årsmøtet holdes. Saker som medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet, 

må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.  

6.0 Ledelse 

6.1 Styre 

6.1.1   Misjonsforsamlingens styre er valgt til å lede arbeidet i forsamlingen. Styret er 

ansvarlig for det åndelige arbeidet, økonomien, møtevirksomheten og kontakten med 

regionledelsen. Styret har ansvar for å lede arbeidet i forsamlingen i samsvar med NLMs 

grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøte, regionårsmøte, 

generalforsamling og hovedstyre.  

6.1.2   Styret består av fem medlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder, 

sekretær og eventuelt andre funksjoner. Valgperioden for styremedlemmene er to år. 

Styrets leder som velges direkte på årsmøtet, er i styret ett år om gangen. Styret har to 

varamedlemmer valgt for ett år om gangen. Eldste kan også velges til styret. 

6.1.3   Styret fremmer forslag til budsjett som oversendes regionstyret for godkjenning.  



6.1.4   Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til NLM, forvaltes som NLMs midler 

og underlegges en regnskapsføring som er i samsvar med gjeldende økonomireglement 

fastsatt av hovedstyret. 

6.1.5   Styret nedsetter eventuelle underkomiteer. 

6.1.6   Styret forbereder misjonsforsamlingens årsmøte og legger fram sakliste, årsmelding, 

revidert regnskap og eventuelt andre saker. Styret presenterer også budsjettet til 

orientering.   

6.1.7   Styret for misjonsforsamlingen samarbeider med regionstyret når det skal ansettes 

arbeider i misjonsforsamlingen. (Jf. gjeldende ansettelsesprosedyre i NLM).  

6.2 Eldsteråd 

6.3.1   Eldsterådets primære oppgave er å være åndelige veiledere og rådgivere for enkeltpersoner, 

styret og forsamlingen. 

6.3.2   Eldsterådet består a minst tre menn som er åndelig modne og har tillit i forsamlingen. Jamfør 

1.tim3,1-7 og titus 1,6-9. 

6.3.3   Funksjonstiden er 3 år, men en eldste kan gjenvelges. 

6.3.4   Forsamlingsleder er medlem av eldsterådet i kraft av sin stilling. 

6.3.5   Eldsterådet innstilles av styret og eldsteråd sammen. Forslag til eldsteråd kan meldes til styret 

og eldsterådet. Kandidater som får 2/3 flertall framlegges til valg i årsmøtet. Det fremmes samme 

antall kandidater som det antall eldste som skal velges. 

6.3.6   Styret og eldsterådet møtes regelmessig (minst to ganger årlig) for å samtale om arbeidet og 

for å sørge god samhandling i forsamlingen. 

6.3.7 Eldsterådet tjener ut fra de ordninger og strukturer som er gjeldene i NLM 

6.3 Forsamlingsleder  

6.3.1   Forsamlingsleder er forsamlingens daglige leder og har ansvar for forkynnelsen. 

6.3.2   Forsamlingsleder tillegges et særskilt hyrde- og læreansvar. 

6.3.3   Forsamlingsleder har tale- og forslagsrett i styret, men er uten stemmerett. Han skal 

legge planer for arbeidet og skal i samråd med styrelederen sette opp sakliste og kalle inn til 

styremøte. Innkallingen skal være skriftlig utsendt ei uke på forhånd ledsaget av sakliste. 

6.4   Regionleder har et overordnet hyrde- og læreansvar.  

7.0 Endring av lovene 

7.1 Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt til 

styret minst tre uker før årsmøtet. Paragrafene 2.0 og 3.1 (bekjennelse og formål) kan ikke 

endres av misjonsforsamlingen med mindre regionstyret, hovedstyre eller generalforsamling 

i NLM åpner for det.    



7.2 Alle justeringer og endringer av lovene skal godkjennes av regionstyret. Endring av 

misjonsforsamlingens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk 

Misjonssamband. 

  

 


