Ingress Det Norske Baptistsamfunns landsmøte 2020
00. De som skal stemme fra hver menighet (fullmaktene/debuterte) må sendes inn til Det Norske
Baptistsamfunn innen 8.oktober.
2a,b,c & d er valg av tellekorps, ordstyrer, viseordstyrer, protokollsekretær og 3 personer til å lese
gjennom protokollen etterpå for å sjekke at ting er riktig skrevet fra landsmøtet.
2e. Innkallingen til landsmøtet 1.april
2f. Godkjenning av saksliste.
2g. Godkjenning av forretningsorden. Forretningsorden er hvordan landsmøtet skal drives av
ordstyrerne for å få god flyt og riktig gjennomførelse etter satte regler.
3. Oslo Zion Chin Church i Oslo ønsker å bli tatt opp som medlem i Det Norske Baptistsamfunn.
4. Frelsens Evangeliske Menighet i Bergen, tidligere del av Bergen Baptistmenighet, ønsker å bli tatt
opp som medlem i Det Norske Baptistsamfunn.
5. Valg av Generalsekretær. Etter lang prosess, har en kommet frem til Bjørn Bjørnø som
Generalsekretær for Det Norske Baptistsamfunn.
6. BID2022 = en komitè som skal arbeide med Baptistisk identitet og kirkeordning frem mot
landsmøte 2022.
6 a1 Valg: I stedet for å vente til 2022 skal BID2022 legge frem noen vedtak allerede på landsmøte
2021, og vil da ha høring til menighetene våren 2021.
6 a2 Valg i. = Bekrefte at det som er sagt i landsmøte 2000 enda gjelder
«LM 2020 fremholder det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den bibelske
samlivsformen»
Valg ii. = Dersom noen bryter i. vil menigheten kunne suspenderes midlertidig inntil BID‐prosessen er
ferdig. Suspensjon betyr at menigheten ikke sender delegater til landsmøtet, og tar pause i nasjonale
verv.
7a DNB sin årsrapport for 2019
7b0 Årsregnskap med noter 2019
7b1 Det Norske Baptistsamfunns regnskap mot budsjett for 2019.
7b2 DNB`s revisjonsberetning 2020
7c DNB`s Arbeidsplaner 2021 og strategi 2018‐22
7d DNB Budsjettramme 2021
8 Faste fonds årsbertgning og regnskap med noter 2019
9b Årsrapport for Baptistenes Høyskoleråd (BHR). Dette rådet skal sikre at vi som deleier i HLT
(Høyskolen for teologi og ledelse) får synliggjort skolens verdi blant baptister til videre rekruttering
av studenter, lærere og andre ansatte, og at høyskolens teologi og læreplaner ikke går på tvers av
baptistenes lære.
9c Arbeidsplaner for BHR 2021

10a Årsrapport fra Oslofjord Folkehøgskole 2019.
10b1 Regnskap for Oslofjord Folkehøgskole 2019.
10b2 Revisjonsberetning for Oslofjord Folkehøgskole 2019
10c Arbeidsplaner Oslofjord Folkehøgskole 2020‐2021. Utvikling, samarbeid med skoleeier Det
Norske Baptistsamfunn, og økonomi.
10d Budsjett for Oslofjord Folkehøgskole 2020
11 BED = Baptistenes Eiendomsbedrift. De skal se til at drift og vedlikehold på baptistenes eiendom
og bygninger på Stabekk blir forsvarlig gjort i henhold til baptistenes skoledrift og økonomi.
11a Driftsrapport fra BED viser til drift og vedlikehold, samt salg av eiendommer og hus på
Stabekk. Handlingsplanen på videreutvikling av området vedtas etter at leieforhold og innskudd til
HLT er tydeliggjort.
11b1 Regnskap for BED 2019.
11b2 Skriftlig uttalelse til Revisor fra BED om BED`s regnskaps gyldighet.
11b3 Svar fra revisor at Beds regnskap for 2019 er godkjent.
11c Handlingsplan for BED 2020‐2021. Utvidelse av HLT`s bygg trengs for å få godkjent bygg til
høyere utdanning. Vi trenger da mer penger enn det BED og HLT har. BED trenger da lånegaranti fra
begge eiere, Det Norske Baptistsamfunn og Filadelfia Oslo for å gjennomføre. Samt festa
husleieforhold til HLT i ettertid.
Penger fra salg av 4 boliger på Stabekk blir fordelt 50/50 på HLT og Oslofjord Folkehøgskole.
11d Budsjett for BED 2020
12 Sak fra BED om leieforhold til HLT og økonomien rundt HLT`s ønskede utbygging.
BED har ikke fått tilfredsstillende garantier for lånebehov vedrørende utbygging av HLT fra
skoleeierne (Se sak 11c) og gir derfor orientering om prosessen og en utfordring til både HLT og
Hovedstyret med viktige spørsmål i forhold til videre arbeid med lokaler til HLT, enten de skal være i
den gamle HLT bygningen eller et annet sted.
13 Faste Fonds oppløsningsforslag
14 Valgkomiteens innstilling til Det Norske Baptistsamfunn 2020. Dette er de som er på valg i ulike
råd og komiteer, og valgkomiteens forslag til hvem som kan gå inn i de ulike plassene.
Etter vedtak i hovedstyret sommeren 2020 har alle styremedlemmene stilt sine plasser til disposisjon
for landsmøtets valg.
15 Valgkomiteens innstilling til Oslofjord Folkehøyskole. Dette er de som er på valg i folkehøyskolens
styre, og valgkomiteens forslag til hvem som kan gå inn i de ulike plassene.
16 Valgkomiteens innstilling til BED (Baptistenes Eiendomsdrift). Dette er de som er på valg i BED, og
valgkomiteens forslag til hvem som kan gå inn i de ulike plassene.

