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GRUNNREGLER
§1
Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den
norske kirke og et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag.
Det Norske Misjonsselskap består av foreninger, grupper og enkeltmedlemmer
som arbeider i samsvar med grunnreglenes §§ 2, 3 og 4.
Det Norske Misjonsselskap er moderorganisasjonen til den selvstendige barne- og
ungdomsorganisasjonen, Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMS U).
§2
Det Norske Misjonsselskaps formål er i ord og handling å vitne om Guds nåde i
Jesus Kristus, og å bidra til den verdensvide kirkes vekst og Guds rikes utbredelse
blant alle folkeslag.
§3
For å virkeliggjøre formålet, samarbeider Det Norske Misjonsselskap med kirker og
organisasjoner i Norge og i andre land.
Arbeidet i regionene i Norge er grunnlaget for virksomheten.
Det Norske Misjonsselskap sender misjonærer både fra Norge og gjennom sine
samarbeidskirker utenfor Norge.
Det Norske Misjonsselskaps misjonærer får kirkelig innvielse eller forbønn etter
gjeldende ordninger.
Det Norske Misjonsselskap driver misjonsfaglig forskning og utdanning.
§4
Det Norske Misjonsselskap er forpliktet på Den hellige skrift og Den norske kirkes
bekjennelsesskrifter.
§5
Generalforsamlingen er Det Norske Misjonsselskaps høyeste myndighet. Den
holdes hvert tredje år.
Følgende har tale- forslags- og stemmerett under generalforsamlingen:
• Alle betalende medlemmer i NMS og NMS U som senest i løpet av året det
		 er generalforsamling fyller 15 år
• En (1) delegat fra hver av misjonsforeningene
• En (1) delegat fra hver samarbeidsmenighet
• En (1) NMS U representant valg av deres landsstyre
• En (1) representant fra hver gjenbruksbutikk
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Generalforsamlingen fatter vedtak, behandler saker og foretar valg som beskrevet
i vedtektene for generalforsamlingen.
Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet i periodene mellom generalforsamlingene. Protokollkomiteen fører tilsyn med landsstyret. Valgkomiteen
forbereder valg på generalforsamlingen.
Administrasjonen ivaretar den daglige driften av organisasjonen.
Landsstyret fastsetter delegeringsreglement som viser hvilke saker hovedadministrasjonen ved generalsekretær har ansvar for og beslutningsmyndighet i.
Landsstyret vurderer behovet for og fastsetter eventuelt vedtekter for arbeidet på
feltene.
For øvrig arbeider regionene (nasjonalt) og feltene (internasjonalt) innenfor de
rammer Landsstyret setter.
§6
Det Norske Misjonsselskap arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene.
§7
Det Norske Misjonsselskap arbeider aktivt for en bærekraftig forvaltning av Guds
skaperverk.
§8
Møter i Det Norske Misjonsselskaps styrende organ er åpne for tilhørere med
mindre møtet selv bestemmer å lukke møtet i enkeltsaker.
§9
Offisielt navn på engelsk og fransk er:
Engelsk: The Norwegian Mission Society
Fransk: Société des missions Norvégiennes
§ 10
Endring av grunnreglene krever to tredjedels (2/3) flertall av de avgitte stemmer
på generalforsamlingen. Endring av vedtektene krever simpelt flertall.
§ 11
Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Norge er delt inn i regioner. Arbeidet i
regionen ledes av et regionstyre. Regionen arbeider innenfor de rammer som er
gitt av generalforsamlingen og handlingsplanen for arbeidet i Norge. Generalforsamlingen fastsetter vedtekter for regionarbeidet. Det enkelte regionstyre fastsetter strukturen i arbeidet i regionen. Områdestruktur er normalordning.
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VEDTEKTER
GENERALFORSAMLINGEN
§1
Landsstyret innkaller til generalforsamling senest tre (3) måneder før denne. Med
innkallingen følger forslag til saksliste med tilhørende dokumenter.
Før Landsstyret utarbeider innkalling, offentliggjøres en tidsfrist for enkelt-medlemmer og regionstyrer for å komme med forslag til saker som ønskes behandlet
på generalforsamlingen. Dersom minst 50 % av regionstyrene ønsker en sak tatt
opp, er landsstyret forpliktet til å fremme saken.
§2
Generalforsamlingen fatter vedtak i følgende saker:
· Godkjenning av innkalling og saksliste
· Godkjenning av forhandlingsreglement
· Konstituering
· Strategiplan for kommende treårsperiode
· Grunnreglene.
· Vedtekter for sammensetning til generalforsamlingen
· Vedtekter for valg under generalforsamlingen
· Vedtekter for landsstyrets leder
· Vedtekter for landsstyret
· Vedtekter for protokollkomiteen
· Vedtekter for generalforsamlingens valgkomité
· Fastsettelse av antall regioner og grensene for disse
· Andre saker som landsstyret legger fram for generalforsamlingen til
		avgjørelse.
Generalforsamlingen behandler i tillegg følgende saker:
· Treårsmelding fra landsstyret inkludert orientering om den økonomiske
		situasjonen
· Protokollkomiteens rapport
· Andre saker som landsstyret legger fram for generalforsamlingen til
		behandling.
På generalforsamlingen foretas følgende valg:
· Valg av landsstyrets leder
· Valg av landsstyre
· Valg av protokollkomité
· Valg av valgkomité
I forbindelse med generalforsamlingen skal det gis rom for åndelig fornyelse,
inspirasjon og misjonsinformasjon.
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§3
De ansattes foreninger representeres med tre (3) personer med tale- og forslagsrett.
Generalsekretæren har forslags- og talerett, som kan delegeres til andre ledere i
administrasjonen.
Norske og utenlandske samarbeidskirker og -organisasjoner inviteres som
observatører med talerett.
§4
Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår bedømmelse av
landsstyrets arbeid.
§5
Ingen region kan ha mer enn 40 % av stemmene ved en generalforsamling. Ved
eventuell fratagelse av stemmerett vil påmeldingstidspunktet være avgjørende.
§6
Påmeldingsfrist for å kunne bruke sine rettigheter under generalforsamlingen er
14 dager før start av generalforsamlingen.
§7
Det kan kalles inn til ekstraordinær generalforsamling når det vedtas i landsstyret
med to tredjedels (2/3) flertall eller to tredjedeler (2/3) av regionstyrene forlanger
det.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes snarest mulig og senest innen seks
måneder etter at krav om slikt er framsatt.
Valg som måtte skje på den ekstraordinære generalforsamlingen, gjelder frem til
første ordinære generalforsamling.

VALG UNDER GENERALFORSAMLINGEN
§8
For alle valg gjelder følgende:
• Valgene skal være skriftlige
• Ved stemmelikhet avgjøres resultatet ved loddtrekning
• Kandidatene er forpliktet til å lære og å leve i samsvar med Den hellige skrift
		 og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter
• Kandidatene må være betalende medlemmer av NMS
• Ved valg med flere kandidater skal begge kjønn være representert blant de
		 foreslåtte kandidatene
• Kandidatene må fylle atten (18) år senest det året generalforsamlingen
		holdes
• Valgresultatet gjelder frem til neste generalforsamling
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§9
Valg av landsstyre leder
Regionstyrene gis anledning til å komme med forslag til lederkandidat(er) senest
ti (10) måneder før generalforsamlingen.
Valgkomiteen fremmer fra ett (1) til tre (3) forslag til landsstyreleder. Kandidatene
presenteres i alfabetisk rekkefølge for generalforsamlingen.
Valg av leder finner sted før valg av landsstyre
• For å bli valgt kreves minst 50 % av avlagte stemmer.
• Ved flere enn to (2) kandidater hvor ingen har oppnådd 50 % av stemmene,
		 gjennomføres nytt valg mellom de to (2) kandidatene med flest stemmer.
§ 10
Valg av landsstyret
Hvert regionstyre foreslår medlemmer til landsstyret fra egen region senest ti (10)
måneder før generalforsamlingen.
• Forslaget bør inneholde minimum fire (4) navn
• Begge kjønn skal være representert
• Regionstyrene bør bidra til størst mulig kompetansespredning i foreslåtte 		
		 medlemmer til landsstyret
Ansatte i NMS kan bare velges til landsstyret som representant for de
ansatte (velges av de ansatte).
Valgkomiteen nominerer minimum femten (15) kandidater og disse presenteres i
prioritert rekkefølge for generalforsamlingen.
Valget under generalforsamlingen: Valg av fem (5) faste medlemmer og fem (5)
varamedlemmer gjøres i to (2) separate valg.
§ 11
Valg av protokollkomité
Hvert regionstyre foreslår medlemmer til protokollkomiteen fra egen region
senest ti (10) måneder før generalforsamlingen.
Ansatte i NMS og landsstyremedlemmer kan ikke være medlemmer av protokollkomiteen.
Valgkomiteen nominerer ni (9) kandidater og disse presenteres i alfabetisk rekkefølge for generalforsamlingen.
Valget under generalforsamlingen: Det velges tre (3) medlemmer og tre (3) varamedlemmer i ett valg. De tre (3) kandidatene som har høyest stemmetall, utgjør
ny protokollkomité. De påfølgende tre (3) i stemmetall utgjør varamedlemmene.
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§ 12
Valg av valgkomité
Hvert regionstyre foreslår kandidater til valgkomiteen fra egen region senest ti (10)
måneder før generalforsamlingen.
Ansatte i NMS og landsstyremedlemmer kan ikke være medlemmer av valgkomiteen.
Valgkomiteen nominerer tolv (12) kandidater og disse presenteres i prioritert
rekkefølge for generalforsamlingen.
Valget under generalforsamlingen: Det velges fem (5) medlemmer og to (2)
varamedlemmer i ett (1) valg. De fem (5) kandidatene som får høyest stemmetall,
utgjør ny valgkomité. De påfølgende to (2) i stemmetall utgjør varamedlemmene.

LANDSSTYRETS LEDER
§ 13
Landsstyrets leder har ansvar for landsstyrets arbeid i perioden.
Landsstyret ved leder har personalansvar for generalsekretæren.
Landsstyret forpliktes i forretningsanliggende av styrets leder sammen med
generalsekretær.
Ved stemmelikhet i landsstyret har leder dobbeltstemme.
Landsstyrets leder mottar honorar for vervet etter gjeldende regler.

LANDSSTYRET
§ 14
Landsstyret (LS) består av
· leder valgt av generalforsamlingen
· fem (5) øvrige medlemmer valgt av generalforsamlingen
· én (1) representant valgt av og blant de ansatte
· én (1) representant valgt av landsstyret i NMS U (LS-NMS U)
Landsstyret velger selv nestleder blant medlemmene som er valgt av generalforsamlingen.
Dersom valgt medlem blir ansatt i NMS i mer enn 20 % går denne ut av LS. Ved
midlertidig ansettelse går en ut for den perioden en er ansatt. Vararepresentant
trer i perioden inn som ordinært medlem.
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For de ansattes representant og representant fra LS-NMS U velges det personlig
vararepresentant.
§ 15
Fast medlem og vararepresentant fra LS-NMS U følger NMS U’s valgperiode.
§ 16
Ingen personer kan sitte sammenhengende som fast medlem i landsstyret i mer
enn to (2) perioder. Etter et opphold på minst en (1) periode, kan en velges på nytt.
Disse begrensningene gjelder ikke for varamedlemmer.
Et medlem kan sitte i inntil tre (3) perioder dersom vedkommende deler av tiden
er valgt som leder.
§ 17
Rektor ved VID vitenskapelige høgskole har møterett til og talerett ved NMS
Landsstyre sine møter.
§ 18
Om landsstyrets arbeid:
Generalsekretæren er saksbehandler for landsstyret.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
NMS hovedadministrasjon, regionene, NMS Gjenbruk, leirsteder og eiendomsdrift
inngår i en felles juridisk enhet med landsstyret som juridisk ansvarlig.
Landsstyret vil normalt møtes inntil seks (6) ganger i året.
§ 19
Landsstyrets oppgaver innebærer følgende:
Landsstyret har avgjørende myndighet i alle saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen. I viktige saker bør landsstyret be om regionstyrenes råd. Landsstyret
vurderer og beslutter til enhver tid hvilke saker som sendes på høring.
Landsstyret arrangerer minst to (2) møtepunkt for styrer/ledere i organisasjonen i
hver LS-periode.
Landsstyret sluttfører arbeidet med strategiplanen i tråd med vedtak fra generalforsamlingen inkludert redaksjonelle- og layout-messige endringer.
Landsstyret behandler og gjør vedtak om:
· Programprofil- og prinsippdokumenter samt virksomhetsplaner
· Delegeringsreglement
· Større strukturelle endringer i organisasjonen
· Medlemskapsordningen
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Vedtekter for arbeidet på feltene
Vedtekter for NMS Gjenbruk
Årsmeldinger og rapporter fra ulike arbeidsgrener
Budsjett og regnskap, herunder økonomiske bidrag til NMS’ barne- og ungdomsorganisasjon (NMS U)
Avtaler som fordrer landsstyrets behandling
Ansetter og er arbeidsgiver for generalsekretær
Instruks og ansettelse/oppnevning av de andre stillingene som ivaretar
arbeidsgiveransvaret på vegne av LS
Retningslinjer for forvaltning, kjøp og salg av eiendommer
Retningslinjer for bruk av gaver til bestemte formål
Oppnevner representanter til styrer der dette fordres av vedtektene til
gjeldende styre
Sted for generalforsamlingene
Godkjenner protokoll for generalforsamlingen
Andre saker som fremmes av generalsekretæren

PROTOKOLLKOMITEEN
§ 20
Protokollkomiteen velges av generalforsamlingen og består av tre (3) medlemmer.
Medlemmene kan gjenvelges én gang.
§ 21
Den som får flest stemmer, innkaller til første møte. Komiteen velger selv sin leder
og sekretær.
§ 22
Protokollkomiteen påser at landsstyrets avgjørelser er i samsvar med NMS’ grunnregler og vedtekter samt generalforsamlingens vedtak.
§ 23
Protokollkomiteen gjennomgår landsstyrets protokoller.
§ 24
Dersom protokollkomiteen mener det er behov for å reise spørsmål ved eller
komme med kommentar til behandlingen av saker, gjøres landsstyret fortløpende
kjent med dette.
§ 25
Protokollkomiteen har normalt ett (1) til to (2) møter i året. Den kan, ut fra egen
vurdering, innkalle generalsekretær og andre i NMS’ ledelse til samtale om aktuelle saker.
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§ 26
Protokollkomiteen ved leder legger fram for generalforsamlingen en rapport om
komiteens arbeid.

VALGKOMITEEN
§ 27
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av 5 medlemmer.
Medlemmene kan gjenvelges én gang. Den som får flest stemmer, innkaller til
første møte. Komiteen velger selv sin leder og sekretær.
§ 28
Valgkomiteen forbereder valg av landsstyreleder, landsstyre, protokollkomité og
valgkomité iht vedtekter for valg.
§ 29
Senest femten (15) måneder før generalforsamlingen, sender valgkomiteen melding til regionstyrene om de valg som skal foretas på kommende generalforsamling med oppfordring til å foreslå kandidater.
§ 30
Valgkomiteen står fritt til å vurdere forslag som kommer inn fra regionene samt å
foreslå egne kandidater.
Valgkomiteen skal på selvstendig grunnlag foreta en endelig nominasjon av de
foreslåtte kandidatene ut fra en nødvendig helhetsvurdering av mulige sammensetning med tanke på geografi, kompetansespredning og kjønn.
§ 31
Ved flere kandidater til landsstyrets leder skal begge kjønn være representert.
§ 32
Valgkomiteen skal i sitt arbeide legge til rette for minst 40 % representasjon av
begge kjønn i landsstyret og valgkomiteen, og at begge kjønn er representert i
protokollkomiteen.
§ 33
De personer som valgkomiteen stiller opp på sitt forslag, skal spørres på forhånd
og gjøres kjent med NMS’ grunnregler, prinsipp- og policydokumenter. Bare personer som er medlem i NMS og som har erklært seg villige til å stille som kandidater kan settes opp.
§ 34
Valgkomiteen ved leder presenterer kandidatene til de ulike valgene for generalforsamlingen.
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