Sak 12/2019 LM
Forslag til vedtektsendringer
A) Endring i antall deputerte fra menighetene
Endringer i §6 Landsmøtet, pkt c
I tråd med veksten i antall menigheter innen Det Norske Baptistsamfunn har landsmøtets
sammensetning økt tilsvarende. Vi mener det vil være hensiktsmessig om en nå gjør en justering av
landsmøtets sammensetning i form av å redusere delegasjonene i størrelse.
Vi tror dette vil være ett av flere viktige grep for å vitalisere landsmøtet og gjøre det attraktivt for
migranter, unge baptister og nye medlemmer.
Siden vi nå har gjort den strategiske endringen å på nytt legge landsmøtet rundt om i landet er det en
kjensgjerning at vi får problemer med å kunne finne steder som kan ta på seg å arrangere et
landsmøte med opp mot 360 delegater (regnet ut fra dagens medlemstall).
Vi foreslår justering av vedtektene §6, punkt C i forhold til antall delegater
I forbindelse med arbeid med fullmaktene til landsmøtet 2019 har det blitt aktualisert hvilket
medlemstall en bruker som beregningsgrunn, siden vedtektene ikke spesifiserer dette. Vi har alltid
tatt utgangspunkt i døpte medlemmer/fullt medlemskap siden dette er grupperingen som stemmer i
menighetsmøtene.
Vi foreslår derfor at det i vedtektene presiseres at en beregner antall deputerte baseres på
medlemstall for fullt medlemskap, som er kategorien som benyttes i medlemssystemet.
Dagens formulering:
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.
Antall
medlemmer
0‐24
25‐49
50‐99
100‐149
150‐199
200‐249
250‐299
300‐349
350‐400

Gjeldende

Forslag

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2
3
4
4
5
5
6
6

Forslag til vedtak:
Ny tekst i §6, pkt 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 49 medlemmer, en representant til for 50 til 99 medlemmer, og deretter en representant
for hvert 100. medlem. Antall medlemmer er det medlemstall den enkelte menighet har i fullt
medlemskap 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.

B) Endring av navn som følge av navneendring fra Holtekilen Folkehøgskole til
Oslofjord folkehøgskole
Endringer i §6b, 6c, 6e, 6f, 6j og 8a1
Forslag til vedtak:
Holtekilen Folkehøgskole endres til Oslofjord folkehøgskole i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter
§6b, 6c, 6e, 6f, 6j (fire ganger) og 8a1

C) Utvidelse av antall varamedlemmer til Hovedstyret
Endring i §7.e.3
Etter noen års erfaring med bare tre varamedlemmer til hovedstyret har det vist seg at det til noen
møter ikke har vært mulig å få fullt hovedstyre. Vi ønsker derfor å utvide antall varamedlemmer fra
tre til fire. Ordning med prioritert rekkefølge ønskes videreført. Første varamedlem innkalles til alle
møter.
Dagens formulering:
Det velges årlig tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved valg av representanter skal relevant
kompetanse, erfaring, mangfold og geografisk spredning ivaretas.
Forslag til vedtak:
Ny tekst §7.e.3: Det velges årlig fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved valg av
representanter skal relevant kompetanse, erfaring, mangfold og geografisk spredning ivaretas.

