VEDTEKTER FOR NLM UNG
§1 FORMÅL OG BASIS
1.1. NLM ung er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) barne- og ungdomsarbeid og har til
formål å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og internasjonalt, ved å lære dem den
treenige Gud å kjenne og gjøre Jesus kjent som Veien, Sannheten og Livet.
1.2. NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes
bekjennelsesskrifter.
1.3. NLM ung vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retning som Norsk
Luthersk Misjonssambands generalforsamling, hovedstyre og rådsmøte legger for arbeidet.
§2 MEDLEMSKAP
2.1 NLM ung består av
1
a. fellesskap som forplikter seg på å arbeide etter organisasjonens formål og basis og som
er innmeldt i NLM ung.
b. direktemedlemmer som betaler en fastsatt kontingent til organisasjonen.
Alle foreningsmedlemmer betaler en lokalt fastsatt kontingent til sitt lokale fellesskap.
Landsstyret i NLM ung kan fastsette en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten.
Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i NLM ung. Alle medlemmer som
har fylt 12 år er valgbare til NLM ungs landsmøte.
§3 NLM UNG LANDSMØTE
3.1. NLM ung holder landsmøte hvert år på det stedet landsstyret bestemmer.
3.2. NLM ungs landsmøte består av:
a. Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer
kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire
utsendinger. Fellesskap med 50-75 kan sende seks utsendinger osv.
b. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung.
c. Landsstyret i NLM ung.
d. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av
de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det
kan ikke delta flere direktemedlemmene på landsmøtet enn det totale antallet
utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor
antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre
en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.
e. Ledermøtet i NLM kan møte med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Alle ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon har tale- og forslagsrett, men uten
stemmerett.
f. Inntil to representanter fra NLM hovedstyre møter med tale- og forslagsrett, men uten
stemmerett.
g. Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- og stemmerett.
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3.3. Landsmøtets oppgaver:
a.
b.
c.
d.
e.

Godkjenne dagsorden. Endring i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall.
Velge dirigenter, referenter og to til å undertegne protokollen.
Godkjenne årsmelding og regnskap.
Vedta strategiplan.
Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges hvert
år for to år. Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for ett år
ved eget valg.
f. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for to
år, idet to og tre velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.
g. Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen. Medlemmene velges
for to år, idet en og to velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.
h. Vedta og/eller endre vedtekter for NLM ung.
i. Behandle saker fremmet av landsstyret.
j. Behandle saker fremmet av fellesskap som er innmeldt i NLM ung.
k. Behandle beretning fra kontrollkomitéen.
l. Vedta instrukser for NLM ungs kontrollkomité og valgkomité
Valg av medlemmer i landsstyre, herunder valg av styreleder og varamedlemmer,
valgkomité og kontrollkomité foretas skriftlig.
Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret finner det nødvendig eller minst
10 % av felleskapene forlanger det.
§4 LANDSSTYRE
4.1 Landsstyret består av fem valgte medlemmer med stemmerett og fire varamedlemmer. 1.
varamedlem møter fast i styret, men har ikke stemmerett når alle medlemmene er til stede.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder NLM ung møter fast med tale- og
forslagsrett, men uten stemmerett. Generalsekretær i NLM og én representant for NLMs
hovedstyre har møte- og talerett. Landsstyret avgjør om andre skal få delta i møtene uten
forslags- og stemmerett. Landsstyret velger én representant med møte- og talerett i NLMs
hovedstyre og to representanter med tale- og stemmerett i NLMs rådsmøte. Ansatte i NLM
ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlem av landsstyret.
4.2 Landsstyret skal lede arbeidet i NLM ung og vedta handlingsplan mellom landsmøtene i
samsvar med de linjene landsmøtet trekker opp. Det avholdes minst fire møter hvert år, et av
møtene bør holdes sammen med NLMs hovedstyre. Referat fra møtene sendes styrets
medlemmer og varamedlemmer, regionenes barne- og ungdomsråd og NLMs hovedstyre.
4.3.1 Landsstyret ansetter alle medarbeidere i faste stillinger i NLM ungs hovedadministrasjon på
bakgrunn av innstilling fra leder NLM ung.
4.3.2 Leder NLM ung ansettes på bakgrunn av innstillingen fra et innstillingsutvalg som består av
landsstyrets leder og nestleder samt generalsekretær i NLM. Hovedstyret i NLM har anledning til
å uttale seg om kandidatene før ansettelsen.
4.4 Landsstyret forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden.
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Landsstyret foreslår dirigenter og referenter. Innkallingen sendes senest tre måneder før
landsmøtet. Forslag til saker fra fellesskap må være innkommet til landsstyret senest to måneder
før landsmøtet. Sakspapirer, årsrapport og forslag til arbeidsplan sendes alle delegater senest én
måned før landsmøtet.
§ 5 KONTROLLKOMITÉ
5.1 Kontrollkomitéen består av tre medlemmer og to varamedlemmer valgt av landsmøtet.
Komitéen konstituerer seg selv.
5.2 Komitéen skal føre tilsyn med at landsstyret i NLM ungs virksomhet er i samsvar med NLM
ungs vedtekter og handlingsplaner samt relevante lover og forskrifter. Komitéen skal gjennomgå
landsstyrets referater/protokoller, landsstyrets melding til landsmøtet og NLM ungs regnskap.
Kontrollkomitéens beretning forelegges landsmøtet som fatter beslutning i sakens anledning (jfr.
§ 3.3). Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen.
§ 6 VALGKOMITÉ
6.1 Valgkomitéen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet.
Komitéen konstituerer seg selv.
6.2 Komitéen fremlegger forslag til valg av styreleder, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité,
valgkomité.. Forslaget inneholder antall kandidater til valg i henhold til instruks for NLM ungs
valgkomité. Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer i valgkomitéen.
§7 LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE
7.1 Alle ansatte og tillitsvalgte i NLM ung representerer organisasjonen, og må lære og leve i
samsvar med organisasjonens gjeldende vedtak.
§8 ENDRING
8.1 Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. §1 og §8 kan kun endres ved 9/10 flertall.
8.2 Dersom NLM ung oppløses, tilfaller organisasjonens eiendeler Norsk Luthersk
Misjonssamband, som også overtar ansvaret for å videreføre virksomheten.
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Fellesskap brukes her som samlebetegnelse for alle foreninger, lag, grupper og forsamlinger
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