Vedtekter
Det Norske Baptistsamfunn
Vedtatt ved Landsmøtet i Trondheim 13. juli 1979
Ajourført med endringer 1986, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007,
2008, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2017
§ 1. Navn
Det Norske Baptistsamfunn.
§ 2. Formål
Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og
lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige
menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i
andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til
oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse.
§ 3. Organisasjonsforhold
a. Det Norske Baptistsamfunn er et registrert trossamfunn i samsvar med de regler som er fastlagt i
norsk lov.
b. Det Norske Baptistsamfunn administreres gjennom et sekretariat som ledes av en
generalsekretær.
c. Generalsekretæren velges av Landsmøtet for en periode på seks år. Gjenvalg kan finne sted,
men da for perioder på fire år.
d. Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Baptistenes Verdensallianse og Den Europeiske
Baptistføderasjon.
§ 4. Rettslig status
a. Det Norske Baptistsamfunn er en egen juridisk person. Det samme gjelder de enkelte
menigheter og arbeidsgrener innenfor Det Norske Baptistsamfunn som ved egne vedtekter er gitt
slik status.
b. Det Norske Baptistsamfunn rår over sin egen formue og faste eiendom og over de midler som
tilflyter det. Derimot rår det ikke over den formue, faste eiendom og inntekter som tilhører andre
juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn.
c. Det Norske Baptistsamfunn hefter for sin egen gjeld, og gitte garantier, ikke for gjeld stiftet av
andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn.
§ 5. Medlemskap
a. En menighet av baptistisk tro og ordning kan etter søknad bli medlem i Det Norske
Baptistsamfunn ved vedtak på Landsmøtet. Hovedstyret skal innhente synspunkter vedrørende
søknaden fra omkringliggende menigheter. Vedtak om medlemskap krever to tredels flertall.
b. De enkelte medlemsmenigheter er forpliktet til lojalt å støtte Det Norske Baptistsamfunns
arbeid, uten å være juridisk eller formelt bundet av de enkelte vedtak som fattes av Det Norske
Baptistsamfunn.
c. Dersom en menighets lære, liv eller lojalitetsforhold til Det Norske Baptistsamfunn er slik at
spørsmålet om dens fortsatte tilhørighet til Det Norske Baptistsamfunn blir aktuelt, kan den skilles
ut fra samfunnet ved vedtak på Landsmøtet. Slikt vedtak krever to tredels flertall. Vedkommende
menighets egne representanter har ikke stemmerett ved slik votering.
d. Menigheter som går ut eller skilles fra Det Norske Baptistsamfunn, har ingen lodd eller del i
samfunnets eiendeler, og kan ikke gjøre krav gjeldende av noen art.
§ 6. Landsmøtet
a. Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet.
b. Landsmøtet er årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes
Eiendomsdrift.
c. Landsmøtet består av menighetenes valgte representanter. Representantene må ha vært
medlemmer av menigheten i minst to måneder forut for Landsmøtet. Den som er pastor i en
menighet kan være representant fra menigheten, selv om vedkommende formelt er medlem i en
annen menighet i Det Norske Baptistsamfunn. Hver menighet har rett til å sende to representanter
for inntil 25 medlemmer, en representant for de neste 25 medlemmene, og videre en representant
for hvert påbegynt 50-tall. Antall medlemmer er det medlemstall den enkelte menighet har per 1/1
det gjeldende år.
Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn, styremedlemmene i
Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole samt de daglige ledere av Det Norske
Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett. Fellesskap med status som

menighetsplantinger i Det Norske Baptistsamfunn har observatørstatus med inntil to representanter
med talerett. Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett.
d. Landsmøtet er åpent dersom det ikke selv fatter vedtak om lukket møte.
e. Landsmøtet holdes normalt hvert år. Når særlige hensyn taler for det, kan styrene i Det Norske
Baptistsamfunn, Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift i samråd fatte vedtak om
at Landsmøtet kan utsettes et år. Funksjonstiden for alle tillitsvalgte og utvalg valgt av Landsmøtet
forlenges da tilsvarende.
f. Landsmøtet skal bekjentgjøres minst seks måneder før det holdes. Forslag til Landsmøtet må
sendes de respektive styrer senest tre måneder før møtet holdes. Hovedstyret skal sette opp
saksliste, i samråd med styrene i Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift og denne
skal sammen med saksdokumentene sendes menighetene senest to måneder før Landsmøtet
holdes.
g. Landsmøtet konstituerer seg selv under ledelse av hovedstyrets leder. Forretningsorden for
Landsmøtet vedtas og det velges ordstyrer, viseordstyrer, og to protokollsekretærer. Disse utgjør
Landsmøtets presidium. Andre tillitsvalgte velges i den utstrekning Landsmøtet finner det
nødvendig.
h. For Det Norske Baptistsamfunn tar Landsmøtet stilling til hovedstyrets årsrapport, regnskaper,
arbeidsplaner og budsjett.
I tillegg velger Landsmøtet:
1. Hovedstyrets leder.
2. Medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret.
3. Komité for Faste Fonds.
4. Baptistenes høyskoleråd iflg. § 11
5. Kontrollutvalget iflg. § 9 b.
6. Ansvarlig revisor (valg skjer bare ved bytte)
i. For Baptistenes Eiendomsdrift tar landsmøtet stilling til årsrapporter og regnskap, budsjetter og
arbeidsplaner/arbeidsmål i samsvar med vedtektene for Baptistenes Eiendomsdrift.
I tillegg velger Landsmøtet medlemmer og varamedlemmer til styret for Baptistenes Eiendomsdrift
ifølge dets vedtekter.
j. For Holtekilen Folkehøgskole tar landsmøte stilling til årsrapporter og regnskap, budsjetter og
arbeidsplaner/arbeidsmål i samsvar med vedtektene for Holtekilen Folkehøgskole.
I tillegg velger Landsmøtet medlemmer og varamedlemmer til styret for Holtekilen Folkehøgskole
ifølge Holtekilen Folkehøgskoles vedtekter.
k. Landsmøtet kan fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten, slik den er blitt sendt ut i
henhold til pkt. f. Dette krever dog fire femdels flertall i Landsmøtet.
l. Landsmøtet velger en valgkomité på fem medlemmer og tre varamedlemmer for neste års
årsmøter. Landsmøtet velger leder for valgkomiteen. I valgkomiteen skal geografisk spredning
ivaretas. Komiteen legger fram begrunnet skriftlig innstilling til landsmøtet.
m. Alle Landsmøtets beslutninger gjøres med alminnelig flertall blant de tilstedeværende
stemmeberettigede, dersom ikke annet er særskilt fastlagt i vedtekter.
n. Årsmøtene fører samlet protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal godkjennes av
landsmøtet og underskrives av Landsmøtets presidium. Protokollen danner juridiske bevis for de
vedtak som er gjort.
§ 7. Hovedstyret
a. Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og
fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
b. Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer
for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for
Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og
arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske
Baptistsamfunn.
c. Ansettelsesrådet forvalter Det Norske Baptistsamfunns godkjenningsordning for
baptistpredikanter i henhold til retningslinjer gitt av Hovedstyret.
d. Hovedstyret forplikter Det Norske Baptistsamfunn ved sine underskrifter. Hovedstyret kan gi
prokura. Hovedstyret kan bemyndige hovedstyrets leder sammen med generalsekretær til å handle
og undertegne på dets vegne angående kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom.
e. 1. Hovedstyret består av ni medlemmer valgt av Landsmøtet for tre år. Tre medlemmer trer ut
hvert år, men disse kan gjenvelges. Ved valg av representanter skal relevant kompetanse, erfaring,
mangfold og geografisk spredning ivaretas.
2. Lederen velges årlig av Landsmøtet blant hovedstyrets medlemmer ved skriftlig valg. Det
kreves absolutt flertall for å bli valgt.
3. Det velges årlig tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved valg av representanter skal
relevant kompetanse, erfaring, mangfold og geografisk spredning ivaretas.
f. Hovedstyret kan fatte vedtak når minst fem av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende.

g. Hovedstyret kan gjennom hele året avgi uttalelser i aktuelle saker som faller inn under
mandatene i disse vedtekter.
§ 8. Arbeidsgrener
a. Det Norske Baptistsamfunn har følgende arbeidsgrener som hver har ansvar for spesielt
definerte oppgaver innenfor fellesskapet:
1. Holtekilen Folkehøgskole.
2. Baptistenes Eiendomsdrift.
3. De Norske Baptisters Kvinneforbund.
4. Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund.
5. Høyskolen for Ledelse og Teologi AS
6. Norway Chin Christian Federation (NCCF)
b. Disse arbeidsgrener er egne juridiske personer med egne vedtekter som fastsetter
organisasjonsmessig status og funksjoner for den enkelte arbeidsgren.
c. Styret for hver arbeidsgren velges i samsvar med den enkelte arbeidsgrens vedtekter.
d. Arbeidsgrenene har egne årsmøter i landsmøtet og legger fram rapporter om virksomheten,
regnskap, budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål for hovedstyret og Landsmøtet. Unntatt fra denne
bestemmelse er rapporter, regnskap og budsjetter som godkjennes i De Norske Baptisters
Kvinneforbunds årsmøte, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbunds årsmøte, Norway Chin
Christian Federations årsmøte, samt generalforsamlingen til Høyskolen for Ledelse og Teologi AS.
Disse sendes hovedstyret etter godkjenning i de respektive årsmøter.
§ 9. Kontrollutvalget
a. Kontrollutvalget er et selvstendig utvalg opprettet av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte.
Kontrollutvalget er Landsmøtets eget kontrollorgan, og er ikke underlagt andre styrer og råd i Det
Norske Baptistsamfunn.
b. Kontrollutvalget består av tre medlemmer valgt av Landsmøtet. Valgbare til Kontrollutvalget er
personer som ikke er ansatt i Det Norske Baptistsamfunn sentralt og arbeidsgrenene og/eller er
styremedlemmer i råd og utvalg nasjonalt. Valgperioden er tre år, slik at et styremedlem er på valg
hvert år.
c. Kontrollutvalgets arbeidsområder er nedfelt i egen instruks som vedtas av Landsmøtet.
d. Administrasjonen, styrer og råd plikter å fremlegge all informasjon som kontrollutvalget trenger i
sitt arbeid. Protokollutskrifter sendes kontrollutvalget fortløpende etter avholdte møter.
§ 10. Faste Fonds
a. Urørlige fondsmidler som tilhører Det Norske Baptistsamfunn og dets arbeidsgrener skal samlet
oppbevares i en større banks avdeling for formuesforvaltning. Avkastningen disponeres av
fondenes respektive eiere i samsvar med fondets vedtekter.
b. Fondskomitéen kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets arbeidsgrener og
menigheter, som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
c. En fondskomité på tre medlemmer med 1 varamedlem velges av Landsmøtet for tre år. Den har
forvaltningsretten over fondene og forplikter med sine underskrifter. Medlemmene i fondskomitéen
og varamedlem bør inneha juridisk eller økonomisk kompetanse.
d. Fondenes midler skal plasseres mot betryggende sikkerhet. Som vanlig regel i 1. prioritets
pantobligasjoner eller lignende verdipapirer, herunder også i 2. prioritets pantobligasjoner når
prioriteringen ligger innenfor 60 % av offentlig takst. Midlene kan ikke plasseres i kirkeeiendommer.
§11 Baptistenes Høyskoleråd
a. Formål:
Baptistenes Høyskoleråd har ansvaret for å utøve et aktivt eierskap av Høyskolen for Ledelse og
Teologi på vegne av Det Norske Baptistsamfunn. Baptistenes Høyskoleråd skal arbeide for at Det
Norske Baptistsamfunns behov og interesser ivaretas i de studietilbud og den aktivitet høyskolen
tilbyr og rapporterer årlig til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte.
b. Medlemmer:
1. Baptistenes Høyskoleråd består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Tre av medlemmene
velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte for tre år, slik at ett medlem er på valg hvert år.
Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær og leder i Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre er
medlemmer. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
2. Landsmøtet velger leder for Baptistenes Høyskoleråd for ett år av gangen.
3. De valgte medlemmene og vara medlemmene skal ha relevant kompetanse innen de områdene
Baptistenes Høyskoleråd er satt til å forvalte.
4. Høyskolerådet samles ved behov, men skal ha minimum ett møte i året. Det skal innkalles til
ekstraordinært styremøte hvis tre av fem medlemmer krever det.
C. Mandat:
1. Baptistenes Høyskoleråd utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater på
generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S.

2. Det Norske Baptistsamfunns kandidater til styret (styremedlemmer og vara medlemmer) for
høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte blant
medlemmene i Baptistenes Høyskoleråd. Høyskolen for Ledelse og Teologis generalforsamling
velger formelt styre for Høyskolen for Ledelse og Teologi etter innstilling fra eierne.
3. Baptistenes Høyskoleråd er ansvarlig for forvaltning av de fond som tidligere var
underlagt Baptistenes Teologiske Seminar. Forvaltingen skal skje i henhold til de forskjellige fonds
statuetter.
4. Baptistenes Høyskoleråd utpeker Baptistenes Høyskoleråds representant til styret i Baptistenes
Eiendomsdrift blant sine medlemmer.
§12 Lønns- og Personalutvalget
a. Lønns - og Personalutvalget skal være et rådgivende organ som ivaretar en helhetlig og
solidarisk lønns - og personalpolitikk i Det Norske Baptistsamfunn. Arbeidsområdene er alle ansatte
i Det Norske Baptistsamfunns administrasjon og misjon, arbeidsgrenene etter §8a og menighetene.
b. Lønns- og personalsaker behandles ikke av Landsmøtet, men er overført til behandling i Lønns og Personalutvalget. Alle lønns- og personalsaker av prinsipiell karakter skal sendes utvalget til
drøfting og uttalelse, før det respektive styre/menighet fatter vedtak i saken.
c. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer: Det Norske
Baptistsamfunns hovedstyre, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, Baptistenes
Eiendomsdrift, og to representanter for arbeidstakerne - en fra pastorene og en fra de andre
ansatte. Lønns - og Personalutvalget rapporterer direkte til de respektive styrer. Det Norske
Baptistsamfunns administrasjon er sekretariat for utvalget.
§ 13 Informasjonsarbeid
a. Informasjonsarbeidet i Det Norske Baptistsamfunn skal speile bredden av det som skjer i Det
Norske Baptistsamfunns felles arbeid, arbeidsgrener og menigheter.
b. Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær er ansvarlig redaktør for Det Norske
Baptistsamfunns publikasjoner.
§ 14 Utvalg og komiteer
Utvalg og komiteer som ikke er valgt av Landsmøtet, utpekes av hovedstyret og er ansvarlig
overfor dette.
§ 15 Distriktsarbeid
Det Norske Baptistsamfunn kan på distrikts- og regionplan arbeide gjennom egne organisasjoner.
Egne vedtekter kan bestemme distrikts- og regionorganisasjonenes arbeid.
§ 16 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter har bare gyldighet når de med 2/3 flertall er vedtatt i to på hverandre
følgende Landsmøter, eller vedtektene kan endres i ett Landsmøte ved 9/10 flertall.
§ 17 Oppløsning
Det Norske Baptistsamfunn kan oppløses ved vedtak med 2/3 flertall i to på hverandre følgende
ordinære landsmøter. Ved første gangs behandling skal landsmøtet også gjøre vedtak om den
videre disponering av Det Norske Baptistsamfunns midler i tråd med Det Norske Baptistsamfunns
formål, jfr. § 2.
Disse vedtekter trer i kraft 1. august 1979. Samtidig oppheves ”Lover for Det Norske
Baptistsamfunn”, revidert i Trondheim i 1945, Halden 1946 og Oslo 1948.

