Nedenfor ligger utkast til normalvedtekter for barne- og ungdomslag som er innmeldt i NLM og NLM
ung. Disse vil behandles i NLMs hovedstyre og NLM ungs landsstyre før de vil bli offisielle
normalvedtekter. Hvert lokallag kan utarbeide egne vedtekter, men §2 og 3 må være med.

UTKAST TIL NORMALVEDTEKTER FOR BARNE- OG UNGDOMSLAG HVOR FÆRRE ENN FIRE
MEDLEMMER HAR FYLT 15 ÅR

§1.0 NAVN:
Lokallagets navn er ____________________________________

§2.0 BEKJENNELSE OG TILHØRIGHET
______________________________ (lokallagets navn) er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband
(NLM), region_______________________(regionens navn) og NLM Ung og er dermed forpliktet på
Bibelen, den evangeliske-lutherske kirkes bekjennelse, grunnregler for NLM og vedtekter for NLM
ung.

§3.0 FORMÅL:
______________________________(lokallagets navn) formål er å arbeide for 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. Dette gjøres i samsvar med regionens lover, NLMs grunnregler
og NLM Ungs vedtekter.

§4.0 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan tegnes av personer i alderen _____ til _____ år, og som betaler den fastasatte
medlemskontingenten. Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen. Ved innbetaling må
det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.

§5.0 ÅRSMØTE
Hvis laget ønsker å avholde årsmøte, gjøres det på følgende måte:
1) Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar
2) Bare medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett
3) Årsmelding og regnskap for året før legges fram
4) Årsmøtet velger styre, fastsetter kontingenten

§6.0 LEDELSE
Lokallaget ledes av en eller flere voksne, unge eller barn.
Det skal være én hovedleder.
Hovedleder må være bekjennende kristen og gi sin tilslutning til lokallagets formål og vedtekter.
Hovedleder har ansvar for at det blir ført regnskap og medlemslister.

Hovedleder har ansvar for at årsrapport og medlemslister årlig blir sendt NLM Ung via NLMs
regionkontor
Ledere kan knytte til seg medhjelpere eller medledere som er villige til å arbeide i samsvar med
lagets vedtekter
Lokallaget kan sende representanter til regionårsmøte for NLM, landsmøtet i NLM Ung og NLMs
generalforsamling i samsvar med gjeldende vedtekter.

§7.0 ÅRSMELDING OG MEDLEMSLISTER
Ved årsskiftet sendes årsmelding og medlemslister videre til NLM-regionen laget tilhører.

§8.0 ENDRING AV LOVENE
8.1
Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt til styret
minst én måned før årsmøtet. §§2 og 3 kan ikke forandres med mindre regionsstyret, hovedstyret
eller generalforsamlingen i NLM og/eller landsstyret i NLM Ung åpner for det.
8.2
Endring av lokallagets lover må ikke komme i strid med grunnreglene for NLM og vedtektene for NLM
Ung.

UTKAST TIL NORMALVEDTEKTER FOR BARNE- OG UNGDOMSLAG HVOR FIRE ELLER FLERE AV
MEDLEMMENE ER 15 ÅR ELLER ELDRE

§1.0 NAVN:
Lokallagets navn er ____________________________________

§2.0 BEKJENNELSE OG TILHØRIGHET
______________________________ (lokallagets navn) er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband
(NLM), region_______________________(regionens navn) og NLM Ung og er dermed forpliktet på
Bibelen, den evangeliske-lutherske kirkes bekjennelse, grunnregler for NLM og vedtekter for NLM
ung.

§3.0 FORMÅL:
______________________________(lokallagets navn) formål er å arbeide for 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. Dette gjøres i samsvar med regionens lover, NLMs grunnregler
og NLM Ungs vedtekter.

§4.0 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan tegnes av personer i alderen _____ til _____ år, og som betaler den fastsatte
medlemskontingenten. Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen. Ved innbetaling må
det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.

§5.0 ÅRSMØTE (kan strykes i lag der færre enn tre medlemmer er over 15 år)
5.1
Ordinært årsmøte avholdes hvert år, normalt innen utgangen av februar.
5.2
Årsmøtesaker:
1) Årsmelding fra styret, revidert regnskap og eventuelt budsjett for kommende år
2) Fastsettelse av kontingenten
3) Valg av styre med varamedlemmer og eventuelt valgnemnd for neste årsmøte
4) Valg av revisor
5.3
Årsmøtet skal gi plass til samtale om arbeidet i året som gikk og drøfte målsettinger og strategi for
arbeidet fremover.
5.4
Alle medlemmer i laget over 12 år som har betalt medlemskontingent har stemmerett.

§6.0 STYRET (kan strykes i lag der færre enn tre medlemmer er over 15 år)
6.1
Lokallagets ledes av et styre på minimum _____ medlemmer over 12 år. Styret konstituerer seg selv
med leder, kasserer og eventuelt andre funksjoner som sekretær og nestleder. Valgperioden for
styremedlemmene er ____ år (maks 2 år). Hovedleder må være bekjennende kristen og gi sin
tilslutning til lokallagets formål og vedtekter.
6.2
Med fokus på formålet skal styret:
1. Utarbeide semesterplan og møteprogram for lokallaget
2. Innkalle lokallagets medlemmer til årsmøte og legge fram årsmelding og regnskap for
årsmøtet
3. Føre medlemslister og ha oversikt over kontingentinnbetaling
4. Føre referat fra årsmøtet og styrets vedtak og sette vedtakene i verk
5. Årlig sende årsrapportskjema og medlemslister til NLM Ung via NLMs regionkontor
6.3
Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonsarbeidet, forvaltes og underlegges en
regnskapsføring som er i samsvar med gjeldende regler.

§7.0 ÅRSMELDING OG MEDLEMSLISTER
Ved årsskiftet sendes årsmelding og medlemslister videre til NLM-regionen laget tilhører.

§8.0 ENDRING AV LOVENE
8.1
Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt til styret
minst én måned før årsmøtet. §§2 og 3 kan ikke forandres med mindre regionsstyret, hovedstyret
eller generalforsamlingen i NLM og/eller landsstyret i NLM Ung åpner for det.
8.2
Endring av lokallagets lover må ikke komme i strid med grunnreglene for NLM og vedtektene for NLM
Ung.

