
LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND, REGION SØR 

1.0 Navn  

Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sør. 

2.0 Bekjennelse og tilhørighet  

Regionen står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og er dermed forpliktet på Bibelen, 
Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler. 

3.0 Formål 

3.1 
Regionen vil arbeide for å vinne mennesker for Kristus, nære og styrke kristenlivet, formidle 
misjonskall og tjenesteglede til nye generasjoner. 
 

3.2 For å virkeliggjøre dette (3.1) settes det primært fokus på følgende:  
1. forkynne Guds Ord til vekkelse, omvendelse og frelse, og legge til rette for 

systematisk bibelundervisning slik at de som er kristne kan vite hva de tror på, få 
konkret hjelp til å leve som kristne i hverdagen og bli utfordret til å delta i en aktiv 
tjeneste for misjonen. 

2. vekke og kalle til ansvar for ytremisjon. 
3. utbygge og styrke forenings- og forsamlingsarbeidet, slik at det kan være et åndelige 

hjem hvor de troene får vokse seg trygge i tjenesten og på den måten bli en base for 
det øvrige arbeidet i Norge og på misjonsfeltene. 

4. vekke, veilede og ta i bruk nådegaver som Gud gir. 

4.0 Regionårsmøte 

4.1 
Regionens ordinære årsmøte holdes normalt hvert år i tidsrommet april – juni. 
4.2 
Regionårsmøtet er normalt sammensatt av utsendinger fra foreninger, forsamlinger og 
misjonslag som står tilsluttet regionen. 
 

4.3 
Misjonsfellesskap kan velge 2 utsendinger til regionårsmøtet. Utsendingene må være fylt 15 
år. Oversikt over utsendingene og hvilke misjonsfellesskap de enkelte representerer, skal 
gjennomgås og godkjennes av administrasjonen. 
 

4.4 
Regionstyret og barne- og ungdomsrådet sine medlemmer har stemmerett på regionårs-
møtet.  
 

4.5 
Regionårsmøtet behandler følgende saker:  

1. Regionstyrets årsmelding og årsmelding fra barne- og ungdomsrådet og eventuelt 
andre styrer, nemnder og utvalg nedsatt av regionmøtet. 
Regionens regnskap er et avdelingsregnskap, og tas derfor kun til etterretning. 



2. Valg av regionstyre, barne- og ungdomsråd, valgnemnd, rådsmøtedelegater og 
eventuelt andre råd og utvalg. 

3. Orientering med korte resyme fra institusjonene hvor regionen er eier/medeier uten 
formell avgjørelsesmyndighet. Alternativt kan dette gjøres ved å la institusjonene få 
informere/reklamere gjennom en «stand-plass» i forbindelse med regionmøte. 

4. Evt. andre saker framlagt av regionstyret. Jfr.§4-6. 
 

4.6 
Regionårsmøtet drøfter og avgjør de saker som styret tar opp og legger fram for det. 
Framlegg til regionårsmøtet fra misjonsfellesskap og enkeltpersoner må være regionstyret i 
hende senest 3 måneder før regionårsmøtet. Saker som skal behandles på regionårsmøtet 
må være kunngjort på vanlig måte og minst fire uker før regionårsmøtet holdes.  
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Unntatt er lovendringer og saker som er kommet 
for sent til å bli med i innkallingen. Disse sakene må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer for å 
bli vedtatt. 
 

4.7 
I tillegg til å samtale om arbeidsperioden som årsmeldingen gjelder for, er det viktig at 
regionårsmøtet får anledning til å drøfte og gi signal om hvilke hovedlinjer arbeidet skal følge 
i tiden framover. 
 

4.8 
Når regionstyret finner det nødvendig, kan det innkalles til ekstraordinært regionårsmøte 
med minst fire ukers varsel. Et ekstraordinært regionmøte kan bare behandle og gjøre 
vedtak i saker som er framlagt av regionstyret. 
 
5.0 Regionstyret 
5.1 
Regionen ledes av et styre på 6 medlemmer. 5 av disse medlemmene velges av årsmøtet, 1 
velges av og blant de ansatte i Region Sør, inklusiv ansatte ved leirstedene. Styret velger seg 
imellom styreleder og nestleder for ett år om gangen. Ansattes representant kan ikke velges 
som leder/nestleder/settelder. 
Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år og kun menn kan velges til styreleder (jfr. HS-
dokumentet «Sammen i tjeneste» fra 2013). 
Regionstyrets medlemmer har en funksjonstid på to år. Det velges 2 varamedlemmer for ett 
år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved 
stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Er styreleder og nestleder fraværende, 
velges en stedfortreder for møtet. 
 

5.2 
Av regionstyret går det ved hvert valg ut vekselvis 3 og 2 medlemmer. Dersom et medlem av 
regionstyret får et varig forfall, trer varamedlem inn i medlemmets sted for det tidsrom 
medlemmet er valg. Valgperioden for de ansattes representant og det personlige 
varamedlemmet er 2 år. 
 

5.3 
Regionleder, administrasjonsleder og leder NLM Ung har møte- og talerett i regionstyret, 
men uten stemmerett. 
 



6.0 Regionstyrets ansvar 
1. Regionstyret får et strategisk ansvar. Dette innebærer mellom annet prioritering av 

ulike oppgaver i regionen, herunder ansettelse av nye medarbeidere i samsvar med 

ansettelsesprosedyrer i NLM.  

2. Overordnet ansvar for de deler av virksomheten som det ikke er naturlig å legge 

verken sentralt eller lokalt, eksempelvis leirarbeid, nærmiljøsentra og media.  

3. Ansvar for tiltak som kan virke samlende og inspirerende for regionen, for eksempel 

samlinger for hele eller store deler av regionen. 

4. Regionstyret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonen og til regionens 

institusjoner, forvaltes og underlegges en regnskapsføring som er i samsvar med 

gjeldende økonomireglement fastsatt av hovedstyret.  

5. Regionstyret vedtar forslag til budsjett for kommende år. Budsjettforslaget 

oversendes hovedstyret for godkjenning innen den frist som hovedstyret fastsetter. 

6. Regionstyret forbereder regionmøtet og legger fram årsmelding og resultatregnskap. 

7. Regionstyret påser at det føres protokoll/møtebok over drøftinger i regionmøtet, 

regionstyremøtene og andre styre- og nemndsmøter. 

7.0 Styreleder og regionleder 

7.1 
Regionleder er regionens daglige leder. Han skal legge planer for arbeidet og skal i samråd 
med styreleder sette opp saksliste og kalle inn til styremøte. Innkallingen skal være skriftlig 
og utsendt minst én uke på forhånd ledsaget av sakliste. Regionleder har ansvar for at alle 
styrevedtak iverksettes. Han skal føre regionens korrespondanse, ha hovedansvaret for å 
representere misjonen utad og gi uttalelser til media på vegne av regionstyret. 
 

7.2 
Styreleder leder styremøtene. Så langt han har anledning til det, representerer han misjonen 
utad i samråd med regionleder. Styreleder er nærmeste overordnet for regionleder og har 
medarbeidersamtale med ham. 

8.0 Barne- og ungdomsrådet 

8.1 
Regionens barne- og ungdomsarbeid ledes av et råd på 5 medlemmer valgt av regionmøtet. 
Barne- og ungdomsrådet velger selv leder og nestleder for ett år om gangen. Barne- og 
ungdomsrådets medlemmer har funksjonstid på to år. Av barne- og ungdomsrådet går hvert 
år ut vekselvis 3 og 2 medlemmer. 
 

8.2 
Barne- og ungdomsrådet har ansvaret for å lede regionens barne- og ungdomsarbeid mellom 
hvert regionårsmøte etter de retningslinjer og strategier barne- og ungdomsrådet sentralt, 
regionens lover, regionårsmøtet og regionstyret trekker opp, og etter vedtak i generalfor-
samling og hovedstyre. 
 

8.3 
Leder NLM Ung Region Sør er den daglig ansvarlige leder av barne- og ungdomsarbeidet, og 
har møte og talerett i rådet. Han/hun legger planer for arbeidet i samråd med regionens 
barne- og ungdomsråd. Leder NLM Ung region har ansvar for at referat fra barne- og 



ungdomsrådets møter oversendes regionstyret. Saker av prinsipiell karakter må godkjennes i 
regionstyret før vedtak settes i verk. 
 

8.4 
Leder i barne- og ungdomsrådet leder rådets møter. 
8.5 
Regionleder har møte- og talerett i barne- og ungdomsrådet. 
8.6 
Møtereferat og årsmelding sendes hovedkontorets barne- og ungdomsavdeling til 
orientering. 

9.0 Valgnemnd 

Valgnemnda består av 5 medlemmer som velges for 2 år. Hvert år går det ut 3 og 2 
medlemmer. Det velges 2 varamedlemmer for 1 år. I sitt arbeid med å finne kandidater til 
regionstyre og barne- og ungdomsråd skal valgnemnda ta hensyn til nådegaver, kompetanse, 
alder, kjønn og geografi. 

10.0 Eiendom 

Eiendom kan ikke kjøpes, selges eller pantsettes uten skriftlig forhåndsgodkjenning av 
hovedstyret. Større byggeprosjekter/ombygninger(>kr.500.000,-) og låneopptak skal 
godkjennes av hovedstyret. 

11.0 Endring av lovene 

11.1 
Forslag til endring av regionens lover behandles på regionårsmøtet og må ha 2/3 flertall av 
avgitte stemmer for å bli vedtatt. 
 

11.2 
Forslag til endring av regionens lover må være innkommet til regionstyret senest tre 
måneder før regionmøtet for å kunne bli behandlet på førstkommende regionårsmøte. 
 

11.3 
Endring av regionens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk 
Misjonssamband. 
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