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Vedtekter for Salem Misjonsforsamling, org.nr.: 971 339 845 

 

§ 1 Formål 
Salem Misjonsforsamling er en sammenslutning av foreninger og enkeltpersoner i Stavanger 

som arbeider for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Misjonsforsamlingen har som mål 

å arbeide for Guds rikes utbredelse hjemme og ute i samsvar med NLMs grunnregler. 

Misjonsforsamlingen er tilsluttet NLM Ung og Region Sørvest av NLM.  

 

§ 2 Foreninger 
Foreningene består av troende som har syn for Norsk Luthersk Misjonssambands arbeid og 

som er gjort kjent med vedtektene. Det velges formann og kasserer som sammen har ansvar 

for at foreningen er innmeldt i Misjonsforsamlingen med fortegnelse over medlemmene. Det 

bør ikke bli holdt foreningsmøter de dager Misjonsforsamlingen har sine ordinære møter. De 

innsamlede midlene blir snarest mulig overført til NLM eller foreningens konto. Ved årets 

slutt skal dette skje innen 15. desember. Årsrapport sendes til Misjonsforsamlingens styre 

innen 15.januar. 

 

§ 3 Medlemmer 
Den som har betalt medlemsavgiften for året, blir regnet som medlem. Kasserer har ansvar for 

føring av medlemsliste. Man må være medlem for å kunne stille til valg og stemme på 

årsmøtet. Medlemmer har stemmerett fra fylte 15 år. 

 

Dersom et medlem lever i strid med Guds Ord, skal vedkommende behandles etter Matteus 

18:15-18. Vil medlemmet ikke vende om fra sin synd, medfører dette tap av alle tillitsverv og 

retten til nattverdfellesskap.  

 

§ 4 Salem 
Bedehuset Salem eies og drives av Salem Misjonsforsamling i samsvar med 

Misjonsforsamlingens vedtekter. 

 

§ 5 Årsmøte 
På årsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar, legges det av styret fram årsmelding, 

revidert regnskap og budsjett for kommende år. 

 

Det velges et styre, en valgnemnd bestående av fem personer og to revisorer. Alle viktige valg 

foregår med stemmesedler og når minst ett medlem ber om det. 

 

Vedtektene for Salem Misjonsforsamling legges ved i sakspapirene til årsmøtet. 

 

§ 6 Styre 
Styret består av minimum sju personer, som velges for perioder på to år. Det skal sikres både 

kontinuitet og variasjon i styresammensetningen. Det velges to vararepresentanter, som velges 

for ett år. Styret konstituerer seg selv med formann, nestformann og kasserer. Styret er 

beslutningsdyktig når minst fem personer er til stede.  

 

Styret har hovedsakelig ansvar for drift av forsamlingen, herunder økonomiske og 

administrative spørsmål knyttet til Misjonsforsamlingen. 
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Styret kaller inn og gir talerett til den de ønsker. 

 

§ 7 Forsamlingsleder og øvrige stab 
Salem Misjonsforsamling har egen forsamlingsleder/pastor.  

Forsamlingsleder/pastor blir kalt av regionstyret i Region Sørvest av NLM etter innstilling fra 

Misjonsforsamlingens styre og i samråd med hovedstyret. Forsamlingsleder/pastor har et 

særlig ansvar for forkynnelse og sjelesorg i Misjonsforsamlingen, og har sammen med 

Forsamlingsrådet det øverste åndelige ansvaret i forsamlingen. Forsamlingsleder/pastor skal 

bistå styret med administrative oppgaver. Se ellers ‘Instruks for forsamlingsleder’. 

 

Øvrige stab blir tilsatt etter behov og mulighet. 

 

§ 8 Forsamlingsråd  
Styret oppnevner et forsamlingsråd bestående av fire menn som er medlemmer av 

forsamlingen, i tillegg til forsamlingsleder. Disse blir utnevnt for to år om gangen.  

 

Forsamlingsrådet har et særlig ansvar for nådemiddelforvaltningen og den åndelige 

situasjonen i forsamlingen. Forsamlingsrådet skal være en støtte og ressurs for 

forsamlingslederen i den åndelige delen av hans arbeid, og har sammen med 

forsamlingsleder/pastor det øverste åndelige ansvaret i forsamlingen. 

 

Styret og forsamlingsrådet kommer sammen minst to ganger i året for å drøfte den åndelige 

situasjonen i forsamlingen. 

 

 

§ 9 Endring av vedtektene 
Disse vedtektene kan bare forandres når styret har mottatt forslag til endring senest tre 

måneder før årsmøtet. Etter at styret har behandlet forslaget, blir medlemmene gjort kjent med 

det minst to måneder før årsmøtet. Forandringer kan bare skje med 2/3 flertall. Blanke 

stemmer blir forkastet. 

 

-- 

Sist endret: 22/2/2017 


