ABC om NMS

Dette er

KOMMUNIKASJONSPLATTFORM

NMS

IDENTITET

NMS er den første misjonsorganisasjonen som ble stiftet i Norge. Vi er forankret i Den norske
kirke og er tuftet på frivillig engasjement: Enkeltpersoner, foreninger, gjenbruksbutikker,
menigheter osv. Vi samarbeider med alle som er opptatt av misjon og av at Guds rike skal
vokse.

VISJON

En levende kirke over hele jorden.

HOVEDMÅL

Å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

STRATEGI

Engasjere menigheter, grupper og enkeltpersoner til å arbeide sammen med oss om å nå
våre mål. Vi jobber gjennom partnere, og vi tror at lokalmenigheten er en av de viktigste
agentene for endring.

VERDIGRUNNLAG

Guds ord er grunnlaget for NMS. Tro, håp og kjærlighet skal prege måten vi omgås og møter
hverandre på. Handlingene våre taler om Gud.

VERDIER

Høy faglig kompetanse, bærekraft, etterrettelighet og nytenkning skal prege NMS sitt arbeid
både internt og eksternt. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en
drivkraft til positiv endring i samfunnet.

POSISJON

NMS er og skal være den foretrukne misjonsorganisasjonen til menighetene i Den norske
kirke. Som deleier av den vitenskapelige høgskolen VID, ligger vi også i fremste rekke når det
gjelder kunnskap og forskning innen misjon.

SLIK KOMMUNISERER VI
•
•
•
•

Vi snakker både til hode og hjerte. Målgruppen avgjør formen på budskapet.
Vi snakker om mennesker, så konkret, ekte og levende som mulig, - med respekt!
Vi snakker om resultater.
Vi reflekterer ærlig om eget arbeid, og er selvkritiske der det er nødvendig.

NAVNET

Til daglig brukes NMS, skriftlig som muntlig. Det Norske Misjonsselskap benyttes i formelle
dokumenter.

GRAFISK

I all skriftlig og digital kommunikasjon benyttes retningslinjene som er beskrevet i vår grafiske
profilmanual.
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Hvordan
vi jobber
Her kan du lære mer om hvordan
NMS jobber med å dele troen på
Jesus, bekjempe urettferdighet og
utrydde fattigdom.

NMS deler troen på Jesus
gjennom:
UNDERVISNING
•
•
•

Undervisning i tro, liv og teologi på bibelskolenivå og høyskole/universitetsnivå
Stipend til teologistudenter og bibelskoleelever der en prioriterer fattige,
funksjonshemmede, kvinner og folk fra marginaliserte folkegrupper
Opplæring av kristne til lederskap og demokratiske prosesser i menighet
og kirkeorganisasjon

MENIGHETSLIV
•
•
•
•
•

Evangelisering, menighetsarbeid og menighetsdiakoni
Menighetsutvikling og oppstart av menigheter på nye steder
Opplæring av ledere for kristent barne- og ungdomsarbeid
Trosformidling til barn og unge
Sammen med lokale kirker bidra til rehabilitering og bygging av kirkebygg

LITTERATUR
•
•
•

Oversettelse av Bibelen og teologisk litteratur
Opprusting av bibliotek på teologiske læresteder
Bibelspredning

MEDIA
•

Kristent medie-arbeid via radio, TV og internett

NMS utrydder fattigdom
gjennom:
SKOLE OG UTDANNING
•
•
•
•
•
•

Stipend til skolegang og utdanning, der fattige og marginaliserte prioriteres
Lese- og skriveopplæring for voksne
Yrkesopplæring for fattige/marginaliserte
Bygging av skoler i utkantstrøk
Opplæring i privatøkonomi og å skape seg egen inntekt inkludert spare- og lånegrupper
Barnehage/førskole/skolefritidsordning for fattige barn

JORDBRUK OG MATSIKKERHET
•
•
•
•
•

Opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder
Jordbruksskoler
Miljøvennlige tiltak som bruk av biogass, brensel-besparende ovner m.m.
Skaffe rent vann til landsbyer
Radioprogram som tar opp tematikken

HELSE
•
•
•
•

Tilrettelegge for trygg fødsel for mor og barn
Hjelp til forebygging og behandling av fødselsskade hos mor
Helsestasjoner til marginaliserte grupper
Støtte til unge, fattige, gravide jenter

ANTI-KORRUPSJONSARBEID
•
•

Kursing og påvirkning på ulike nivå
Workshops der konkrete hverdagstiltak utprøves

SAMARBEID OG PERSONELL
•
•

Samarbeid mellom kirker på tvers av land, inkludert utveksling av misjonærer
og ettåringer
Utsendelse av ettåringer og misjonærer (med fagutdanning)

NMS bekjemper urettferdighet
gjennom å jobbe på disse områdene:
KVINNERS RETTIGHETER OG POSISJON
•
•
•
•
•

Lese- og skriveopplæring for kvinner
Spare- og lånegrupper som gir kvinner selvstendighet
Stipend til kvinner til utdanning inkludert teologi
Tilsette kvinner i høyere posisjoner i kirken
Kurs rundt tematikken om kvinners/jenters likeverd med menn/gutter

VOLD I NÆRE RELASJONER
•
•
•

Kurs med tema rundt relasjoner mellom foreldre og barn, mellom ektefeller,
likeverd mellom kjønnene, samarbeid
Ta opp tematikken i ulike fora for landsbyfolk, kirkefolk etc.
Bistå kvinner som trenger støtte

KJØNNSLEMLESTELSE
•
•
•
•

Holdningsskapende arbeid gjennom samtaler på individnivå og landsbynivå
Kursing i problematikken
Inngå avtaler på landsbynivå eller høyere om å slutte med omskjæring
Bistå kvinner som trenger støtte

BARNEEKTESKAP
•
•
•

Kurs og informasjonsarbeid blant foreldre, på skolen, i landsbyen mm
Stipend til skole og utdanning for jenter
Bistå med praktisk hjelp til jenter i en presset situasjon

FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER
•
•
•
•

Tilrettelagt undervisning fra grunnskolenivå
Stipend til skole og utdanning
Yrkesopplæring
Oppfølging av familier med funksjonshemmede barn

FORFULGTE KRISTNE
•
•
•
•

Tale deres sak på lokalt og nasjonalt nivå
Jobbe imot urettferdig lovverk
Bistå med advokathjelp
Medie-arbeid som fokuserer på menneskerettigheter

MARGINALISERTE FOLKEGRUPPER
•
•
•

Kursing og annen opplæring som gir stolthet over egen kulturbakgrunn
Kurs i bruk av egen kulturell musikk i kirkesammenheng
Språkarbeid

LEDERTRENING
•
•
•

Opplæring i demokratiske prosesser
Kurs i ledelse av organisasjoner
Kurs i konfliktsensitivitet

“En levende kirke
over hele jorden”
NMS STRATEGI 2018-2023

NMS Strategi 2018-2023*

“En levende kirke over hele jorden”
1) HVEM VI ER
NMS er en selvstendig misjonsorganisasjon innen Den norske kirke og del av Guds verdensvide kirke. Visjonen er en levende kirke over hele jorden. Troen kommer til uttrykk når håpets
budskap om Jesus Kristus som verdens Frelser deles med andre, og i arbeid med å gi mennesker verdig liv gjennom kamp mot fattigdom og urettferdighet.

2) HVA VI VIL
DELE TROEN PÅ JESUS

Vi vil dele troen på Jesus i ord og handling, til nye generasjoner og i områder der kristen tro er
lite utbredt, og vi vil stimulere menigheter til å gjøre det samme. NMS vil videreutvikle nettverk for misjonale menigheter og øke den teologiske kompetansen på ulike nivåer hos
kirkene vi samarbeider med. Vi vil utfordre alle våre partnere til et økt fokus på global misjon.

UTRYDDE FATTIGDOM

Vi vil bekjempe fattigdom, og vil stimulere menigheter til å bruke sine ressurser til dette. NMS
vil prioritere forebyggende arbeid innen miljø og klima for blant annet å bedre matvaresikkerheten på landsbygda. Vi vil fortsatt ha et engasjement innen primær helse og i kampen for
kvinners rettigheter.

BEKJEMPE URETTFERDIGHET

Vi vil bekjempe urettferdighet ved å arbeide for likebehandling og inkludering av underpriviligerte grupper, og vi vil stimulere menigheter til å gjøre det samme. NMS vil kjempe mot kvinneundertrykkende praksiser, styrke arbeidet for menneskerettigheter og bedre situasjonen for
trosminoriteter og funksjonshemmede. Vi vil øke vår kompetanse på migrasjon og bekjempe
korrupsjon.

3) HVILKE OPPGAVER VI VIL LØSE
NMS vil arbeide målrettet og ha oppgaveløsning som strategisk fokus i arbeidet. Aktiviteter og
tiltak er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til å oppnå vedtatte målsettinger. For å kunne
dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet, vil vi ha fokus på følgende oppgaver:

Dele evangeliet

NMS vil at evangeliet om Jesus Kristus skal forkynnes for mennesker som er
uberørt av kristen tro, til mennesker i land og kulturer der kirkene er i tilbakegang og til nye
generasjoner av barn og unge. NMS sin oppgave er å utfordre og utruste alle kristne til å gi
evangeliet videre.

*) Med bakgrunn i ”Verdensvid glede – grunnlagsdokument om misjon”, NMS 2004
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Utvikle menigheter

NMS vil fortsatt satse på å plante og videreutvikle misjonale menigheter. Vi vil utruste og
utvikle menighetene til en sunn, bibelsk forståelse av hva en menighet er, hva som gir vekst
og hvilket oppdrag den lokale menigheten har. Lederutvikling og opplæring i styrearbeid er
viktige komponenter.
NMS arbeider ut fra kallet om nestekjærlighet og et verdig liv for alle mennesker. Diakonien
springer ut fra møtet med budskapet om Guds gode vilje, omsorg og kjærlighet til mennesker og skaperverket. NMS har fokus på å øke den teologiske kompetansen på alle nivå; lekmannsopplæring, bibelskoler og teologisk utdannelse.

Utvikle ledere

Det er et mål at NMS og dens partnere har lønnede og ulønnende medarbeidere med den
nødvendige kompetansen for å drive og videreutvikle sine organisasjoner. NMS vil være en
pådriver for kontinuerlige lederutviklingsprogram. Det legges vekt på relasjonell ledelse og
samarbeid gjennom deltakende prosesser. Temaer innenfor lederutviklingsprogrammene vil
variere etter behov. NMS bidrar til økt kunnskap og innsikt i organisasjonsteori og endringsledelse.

Bygge bærekraftige organisasjoner

NMS vil arbeide for effektive, endringsvillige og fleksible organisasjoner som når sine målsettinger. Som et ledd i dette, vil vi prioritere å øke kompetansen innen organisasjon og ledelse
og ha fokus på administrativ kapasitet og økonomisk selvstendighet hos alle våre samarbeidspartnere.
Gjennom organisasjonsutviklingsprosjekter vil NMS bidra til lærings- og endringsprosesser.
Dette skjer gjennom kritisk refleksjon og studier av organisasjonens kompetanse, strukturer
og de verdier og normer den bygger på. Endringsprosesser i en del av en organisasjon påvirker helheten og sammenhengen mellom de ulike delene og må derfor forankres i toppledelsen.
Bekjempelse av korrupsjon vil være et prioritert satsingsområde, også som et holdningsskapende arbeid. Økonomiske ressurser ivaretas ved gode regnskapsrutiner, hensiktsmessig
programvare og forbedring av systemer for internkontroll. Forvaltning av personalressurser har
høyt fokus.
NMS vil bidra til bevisstgjøring av kirkenes rolle i det sivile samfunn, deriblant sosialetiske
utfordringer og menneskerettigheter. Særdeles viktig er det å ha fokus på inkludering av underpriviligerte grupper. NMS vil øke bevisstheten rundt forebygging av konflikter i forbindelse
med planlegging og gjennomføring av prosjekter, blant annet ved å arrangere «Do no harm»kurs.

Utvikle lokalsamfunn

NMS vil arbeide for å bedre fattiges levevilkår og livsgrunnlag Dette skjer gjennom mobilisering av frivillige, organisering og kapasitetsbygging av sivil-samfunnet. Sivilsamfunnet har et
stort potensiale i å bidra til bedre levekår, økte inntekter, økt matproduksjon, styrkede rettigheter og like muligheter for kvinner og menn, barn og ungdom. Vi ser lokalmenigheten som
en viktig endringsagent i det sivile samfunn.
Like viktig som å løse grunnleggende lokale behov for mat, vann, helse, utdanning og infrastruktur vil det være å styrke folks evne til selv å bidra til utvikling i et samspill mellom
myndigheter og sivilsamfunnet. Dette vil gjelde både for dem som lever på landsbygda og de
som bor i byer.
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Klimaendringer er en stor utfordring for fattige land. For å fremme gode levekår lokalt vil NMS
bidra til et godt samspill mellom fagmiljøer, det sivile samfunn og myndigheter for en bærekraftig forvaltning av skaperverket. Dette innebærer en satsning på klimasmart landbruk, og
rehabilitering av skog og jordbruksjord.
Satsingen innen helse må ses på som komplementær til det offentlige helsevesenet. NMS sitt
engasjement vil være innen primærhelse og med hovedfokus på mor-barn i vanskelig tilgjengelige områder med svært begrensede tilbud. Dette innebærer støtte til noen diakonale
institusjoner.

Fremme rettferdighet

Målet for NMS sitt arbeid med inkludering og menneskerettigheter er at underpriviligerte
grupper skal ha reelle muligheter for deltakelse i samfunnet og oppleve seg verdsatt og inkludert på lik linje med andre. Dette handler om å arbeide for inkludering av alle mennesker
uavhengig av kjønn, rase, legning og funksjonsevne. NMS arbeider med spørsmål som gjelder
trosminoriteter, barn, unge og kvinners situasjon og vil drive et holdningsskapende arbeid på
alle nivå for å bryte ned barrierer som hindrer et verdig liv. Samarbeidet med organisasjoner
som arbeider med menneskerettighetsspørsmål vil bli styrket.
Kvinners rettigheter er definert som menneskerettigheter og er en nøkkel til fattigdomsbekjempelse. NMS arbeider for at kvinner skal få anerkjennelse og verdighet på lik linje med
menn. NMS deltar også i kampen mot tradisjonelle kvinneundertrykkende praksiser som
kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, barneekteskap, for tidlige fødsler, manglende fødselshjelp
og polygami.
NMS vil ha et økt fokus på bekjempelse av korrupsjon da dette bidrar til å holde fattige
mennesker nede og opprettholder skeivheten mellom fattige og rike.

Møte migrasjon

Strømmen av flyktninger og migranter er økende. Som globalt fenomen møter NMS denne
virkelighet både i Norge og gjennom det arbeid som skjer gjennom NMS’ samarbeidspartnere i utlandet. NMS vil motivere til at flyktninger og migranter blir møtt med kristen nestekjærlighet, gjestfrihet og inkludering i sine lokalmiljø. Det er fortsatt en utfordring å integrere
flyktninger og migranter og de ressurser disse representerer på alle nivå i eget arbeid i Norge.
NMS vil øke sin kompetanse på dette området blant annet ved å se på erfaringer våre partnere har gjort, og utarbeide en plan for videre engasjement.

Fremme dialog

NMS vil bidra til å fremme dialog mellom mennesker med ulik kultur, status og religion. I
dette arbeidet vil NMS lære av de erfaringer våre partnere har gjort og utarbeide en plan for
dette.
Vi vil ha oppmerksomhet mot mange nye og fremvoksende kirker og menigheter, norske og
internasjonale, for å fremme dialog og forståelse mellom forskjellige kristne miljø og menigheter.

4) HVORDAN VI ARBEIDER
NMS vektlegger faglighet, bærekraft og etterrettelighet med høy etisk standard for arbeidet.
Dette innebærer satsing på kompetansebygging. Arbeidet er langsiktig og planmessig. NMS
forventer åpenhet og innsyn hos seg selv og sine partnere og har nulltoleranse for korrupsjon.
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Partnerskap

NMS samarbeider i en partnerskapsmodell der likeverdighet er et grunnprinsipp. Samarbeidet skal være preget av gjensidig respekt og forståelse for hverandres ulikheter, både kulturelt
og materielt. NMS inngår partnerskapsavtaler for å skape trygghet og forutsigbarhet i forhold
til roller og forventninger. I tillegg til en pågående dialog om utvikling og framdrift mellom
NMS og partnerne, rapporteres det årlig på utført arbeid. I så stor grad som mulig skal det
formuleres et mål for det som skal oppnås gjennom samarbeidet.

Frivillighet

NMS er en frivillig organisasjon med en demokratisk struktur. Involvering og engasjement er
den største motivasjonsfaktoren for frivillighet. NMS vil arbeide videre med utvikling av konsept for drift av gjenbruksbutikker og for avtalefestet bruk av frivillige både i Norge og i kortere
eller lengre oppdrag i misjonsprosjekt i andre land.

Use your talents

NMS vil også arbeide for en videreutvikling av konseptet «Use your talents», som er et verktøy
for mobilisering av frivillig innsats i menigheter, foreninger og prosjekter. NMS vil motivere til
å benytte «Use your talents» som konsept for diakonal praksis i menighetenes lokalsamfunn.
Slik skapes det utvikling, både på individuelt plan og i kirke og lokalsamfunn. I mange land
vil sterke lokale organisasjoner være et mål, da dette gir et sivilsamfunn som i større grad er i
stand til å kontrollere og justere myndighetenes fordeling av ressurser.

Deltakelse

NMS er en demokratisk oppbygd organisasjon, og arbeider med demokratiseringsprosesser
i samarbeid med partnerne. Vi jobber for bred deltakelse i arbeidet for å nå vedtatte mål og
sette strategier ut i livet. NMS tilstreber mest mulig involvering fra de som engasjerer seg i
organisasjonens arbeid. NMS arbeider også med lederkultur og deltakende prosesser på
organisasjonsnivå.
Vi fortsetter arbeidet med å videreutvikle vår demokratiforståelse. Vi velger en ressursfokusert
tilnærming og dyktiggjør oss selv og våre partnere på å arbeide på måter som fremmer dette.

5) VÅRE TVERRGÅENDE TEMA
NMS har noen tverrgående tema som det er ønskelig å ha fokus på i alt arbeidet. Dette er
tema som det skal redegjøres for i alle prosjektsøknader og –rapporter og som hele organisasjonen skal bevisstgjøres på. Disse er:
• Kjønnsroller og likestilling – NMS ønsker å ha fokus på kjønnsroller og likestilling på en
slik måte at menn og kvinner i økende grad skal være likeverdig representert i arbeidet,
også i beslutningsprosesser.
• Klimatrusler og miljøvern – NMS ønsker å ha fokus på hvilke konsekvenser arbeidet har
for forvaltningen av skaperverket til beste for kommende generasjoner.
• Konfliktbevissthet – NMS ønsker å ha fokus på hvilke konsekvenser arbeidet har for
fordelingene av makt mellom mennesker og grupper slik at konflikter kan forebygges.

6) HVEM VI SAMARBEIDER MED
NMS samarbeider med selvstendige kirker og organisasjoner over hele jorden. De fleste av
kirkene er lutherske, noen er interkonfesjonelle. Flere av organisasjonene er økumeniske.
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NMS har de senere årene økt sin deltagelse i økumeniske samarbeidsprosjekt.
Det arbeides aktivt med å videreutvikle det utadrettede arbeidet, også i Norge. Mye av dette
arbeidet skjer i samarbeid med Den norske kirke, men vi vil også være åpne for andre samarbeidspartnere som ønsker å drive misjonsarbeid i Norge. NMS samarbeider nært med NMS U
om arbeid overfor barn, ungdom og unge voksne. Gjennom Hald Internasjonale Senter drives
det studentutveksling.
NMS tilbyr studentutveksling og praksisplasser gjennom kompetanse- og kultursentra opprettet sammen med partnere. NMS er medeier i to høyskoler (VID og NLA) og tre videregående skoler (KG, KVT og KVN). NMS samarbeider med de videregående skolene om prosjekter i
andre land og har et faglig samarbeid med NLA og VID Vitenskapelige høyskole.
NMS deltar i ulike kirkelige (KV og LVF) og misjonale (bl.a. NORME, Digni) nettverk i inn- og
utland. Gjennom slike nettverk, som ofte er økumeniske, utveksler NMS erfaringer, henter
inspirasjon og faglig påfyll. I tillegg til dette deltar NMS også i fagutviklingsprosjekter i regi av
Digni.

7) HVA VI TRENGER FOR Å LYKKES
Glød og interesse for misjonsarbeidet

NMS er helt avhengig av engasjement i form av bønn, frivillig innsats og giverglede. Dette
engasjementet har sitt utspring i Guds kall til misjon, Jesus sin bønn om at Guds rike må
komme og Den hellige ånds virke. NMS sitt økonomiske grunnlag er basert på frivillighet ved
at mennesker ber for arbeidet, samler inn penger , arbeider uten lønn i et av NMS sine prosjekt, på leirsteder, i gjenbruksbutikker og/eller gir penger til arbeidet. Den misjonsglød disse
menneskene representerer må verdsettes og pleies slik at flere ønsker å bli med. Foreninger,
grupper og lag er fortsatt svært viktige. NMS vil fortsette arbeidet med ulike konsepter for
frivillig engasjement.

Misjonskompetanse

NMS vil være en lærende organisasjon som viser respekt for erfaringene som er gjort gjennom
historien samtidig med at vi vil se etter nye løsninger på utfordringene både internt og i møte
med partnere i ulike land. Det står fast at vi vil ha en holistisk tilnærming i misjonsarbeidet,
der vi vil ha fokus både på det evangeliserende og det diakonale arbeidet, i tillegg til at organisasjonsutvikling prioriteres høyt. Vi trenger misjonale menigheter som evner å ta inn over
seg utfordringen fra Jesu misjonsbefaling.

Fundraising og informasjon

Fundraising er en samlebetegnelse for alt arbeid som tar sikte på å samle støtte til NMS sitt
misjonsarbeid. Gjennom forkynnelse vil vi stimulere til handling og engasjement i form av
bønn, frivillig tjeneste og givertjeneste. Vi vil informere om hva som skjer i kirker, samfunn og
hos enkeltpersoner. Informasjonen skal gi trygghet for at gavene blir forvaltet på en god måte.
NMS ønsker å være mer synlige i media. Vi har som mål å øke innsatsen på alle disse områdene, slik at vi kan nå målene vi har satt oss.
NMS Gjenbruk vil være av avgjørende betydning for å opprettholde aktivitetsnivået i organisasjonen. Målet er at inntektene fra butikkene skal økes ytterligere.
Det skal også satses på å etablere et nettverk av bedrifter som skal gis mulighet til å bidra til
misjonsarbeidet.
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Arenaer for engasjerte mennesker

NMS trenger arenaer hvor mennesker kan møtes for å få inspirasjon, informasjon og utfordring
til misjon. Foreninger, gjenbruksbutikker og leirsteder er slike møteplasser. Vi vil også utforske
mulighetene som ligger i digitale/sosiale medier. NMS vil ytterligere styrke den arena for
misjon som åpner seg i samarbeidet med norske menigheter. I tillegg til diverse lokale
misjonsarrangement , vil NMS vurdere behovet for et årlig sommerarrangement på nasjonal
plan.

Samarbeid med Den norske kirke

NMS vil jobbe for et utvidet samarbeid med Den norske kirke i forbindelse med videreutvikling av utadrettet arbeid i Norge. Dette vil handle om diakonal menighetsutvikling, trosopplæring og lederutvikling. For å sikre økonomien i organisasjonen, trenger vi at flere menigheter satser på avtaler med NMS og slik gjør et godt profilerings- og innsamlingsarbeid lokalt.
NMS vil prioritere høyt å få gitt disse menighetene god og relevant oppfølging.
NMS vil prioritere Samarbeid menighet og misjon (SMM) i sitt samarbeid med Den norske
kirke.

Gjensidig samarbeid mellom NMS og NMS U

For å nå barn, unge og unge familier med evangeliet og for å skape misjonsengasjement
blant disse, er NMS helt avhengig av et godt og nært samarbeid med NMS U. NMS U er
hovedansvarlig for leirvirksomheten i organisasjonen og for fellesskapsbyggende arbeid blant
barn og unge nasjonalt og globalt. NMSU spiller også en sentral rolle i samarbeidet med Den
norske kirke. Vi vil ha økt fokus på konfirmantarbeidet.

Aktivt personalarbeid

NMS er opptatt av å verdsette og ivareta ansatte. Vi vil drive med en aktiv og systematisk personalutvikling med tilbud om ulike opplærings- og fagutviklingstiltak, personlig og åndelig
veiledning og stab- og lederutvikling. NMS er avhengig av medarbeidere som kjenner organisasjonen og arbeidet. I den anledning er medarbeidersamlinger og studiereiser til og mellom
misjonsfeltene viktige.
NMS vil videreutvikle stillingskonsepter med medarbeidere som har arbeidsoppgaver både i
Norge og i andre land samtidig som vi videreutvikler konsepter for frivillig tjeneste. Målet for
personalarbeidet må være en slagkraftig og enhetlig organisasjon hvor medarbeidere på alle
nivå arbeider mot felles mål.

Forsvarlig økonomiforvaltning

Verdier i økonomiarbeidet er gjennomsiktighet, etterrettelighet og god forvaltning. Dette
virkeliggjøres ved ordnede rutiner, nøysomhet i pengebruk og pålitelig internkontroll. For at
dette skal gi mening er det viktig med god oversikt og balanse i økonomien, som oppnås ved
gode økonomirutiner. Disse har som mål å skape trygghet hos våre givere, medarbeidere og
våre samarbeidspartnere, samt medføre at mottatte gaver når frem dit de skal. Det er et mål
at en større andel av organisasjonens inntekter skal brukes til formålet, noe som vil bli gitt økt
oppmerksomhet. For å redusere kostnadene i organisasjonen vil det bli arbeidet med effektivisering og bevisstgjøring av holdninger til arbeidsmåter og økonomiforvaltning.

God eiendomsforvaltning

NMS sin eiendomsforvaltning er organisert i flere aksjeselskap. NMS Eiendommer AS er morselskap og styret for dette har ansvar for å forvalte eiendommene til beste for NMS sitt hovedformål. Driften av selskapene skjer i rammen av aksjeloven. Vedtektene for NMS Eiendommer
AS vedtas av generalforsamlingen, som er landsstyret i NMS. Generalforsamlingen oppnevner
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også styret for morselskapet. Det er avgjørende viktig at eiendommene forvaltes, driftes og
utvikles til beste for NMS’ formål med et godt og gjensidig samarbeid, og etter sunne økonomiske prinsipper.

8) HVOR VI ARBEIDER
NMS vil fortsatt ha arbeid i både Afrika, Asia og Europa (inkludert Norge) i tillegg til et engasjement i Brasil. De to siste strategiperioders prioritet med å støtte europeiske kirkers initiativ
til å nå nye generasjoner og grupper med det kristne budskap, vil fortsatt ha gyldighet. Det
samme gjelder målet om å støtte kirker og organisasjoner som har et sterkt engasjement for
å støtte sårbare grupper samt nå nye mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika. Andre kriterier
for forlenget eller fornyet innsats fra NMS sin side, vil være fokus på områder der kristendommen står svakt, samt behov for fortsatt fattigdomsbekjempelse og kamp mot urettferdighet.
Fokus på de ovennevnte områder vil føre til at NMS trapper ned arbeidet der en del av målene er nådd, eller der målene av ulike årsaker ikke oppnås. Større endringer i forhold til hvor
NMS skal arbeide, må skje på bakgrunn av helhetlige vurderinger av eksisterende arbeid.

9) HVA HAR VI OPPNÅDD I 2023?
Vi har følgende indikatorer for å vurdere om oppgavene er løst:
• Troen på Jesus er delt med nye grupper og samarbeidskirkene vokser
• Flere mennesker er døpt inn i den verdensvide kirke og har fått opplæring i
den kristne troen på Jesus Kristus
• Nye misjonale menigheter med fokus på diakonal praksis har vokst frem
• En økt bevissthet på vårt forvalteransvar for jorda og skaperverket
• NMS og partnerkirkene har planer for utvikling av organisasjonen, og
lederutvikling som brukes
• Flere partnere har fått økt økonomisk selvstendighet
• Flere mennesker har bedret sine levekår og sitt livsgrunnlag i områder vi er
engasjert
• Partnerkirkene mobiliserer sivilsamfunnet og bidrar aktivt i å bekjempe
fattigdom
• Inkludering og menneskerettigheter har fått økt fokus i NMS og hos
samarbeidspartnere
• NMS har strategier for å møte migrasjon i ulike land
Vi har følgende indikatorer for egen organisasjon:
• Et utvidet samarbeid med DnK
• Vi har utviklet oss som lærende organisasjon og bruker deltakende prosesser
i alt arbeid
• Flere medlemmer i NMS og økte giverinntekter til arbeidet
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VEDTEKTER
for regionstyrer
og områdeutvalg i
NMS, 2018 - 2020
VEDTATT AV LANDSSTYRET
2. FEBRUAR 2018, LS-SAK 05/18

VEDTEKTER FOR REGIONSTYRENE
1.

GRUNNLAG

a) Regionstyret arbeider i tråd med gjeldende grunnregler og vedtekter for
organisasjonen.
b) Regionstyrets hovedoppgave er å bidra til virkeliggjøring av NMS strategi
innenfor sitt geografiske område og arbeider i tråd med vedtatt strategiplan.

2. REGIONSTYRETS RETTIGHETER OG PLIKTER
a) Har mandat til å bruke ansatte ressurser innenfor avtalte rammer.
b) Deltar ved ansettelse av personell innenfor giveroppfølging ved utarbeidelse
av utlysningstekst og i vurdering av søkerlisten.
c) Uttaler seg ved utarbeidelse og endring av instruks for stillingene innenfor
giveroppfølging.
d) Er samtalepart og høringsinstans for landsstyret i viktige saker.
e) Møte landsstyret til drøfting av arbeidet i organisasjonen. (Jmf vedtekter for
LS §19)
f) Sender styrereferat og årsrapport til landsstyret
g) Regioner kan velge en to-nivå-modell hvor områdeutvalgslederne samlet i
møte uttaler seg på vegne av regionen / ivaretar noen av regionstyrets
funksjoner.

3. REGIONSTYRETS OPPGAVER
a) Utarbeide og vedta handlingsplan for regionen på grunnlag av områdeutvalgenes tiltaksplaner.
b) Utarbeide forslag til budsjett for regionstyrets og områdeutvalgenes aktiviteter.
c) Samarbeide med ledere og ansatte innenfor de aktuelle seksjonene i NMS.
d) Samarbeide med NMS U i regionen i henhold til begge organisasjoners
vedtatte strategier.
e) Organisere frivillighetsarbeidet i regionen i samarbeid med ansatte og i tråd
med overordnede planer.
f) Koordinere arbeidet i regionen og være til inspirasjon for områdeutvalgene i
samarbeid med de ansatte.

4. REGIONENS ORGANER, - SAMMENSETNING/VALG
a) Regionstyret består av minimum 4 personer og velges på regionens årsmøte
eller av områdeutvalgene. Begge kjønn skal være representert. Regionstyret
konstituerer seg selv.
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b) Representantene velges for en periode på 1-3 år og kan gjenvelges en gang.
Nytt gjenvalg kan deretter skje etter opphold på en valgperiode. Det bør
velges personlige vararepresentanter.
c) Alle betalende medlemmer i NMS og NMS U, medlemmer av forening og
2 medarbeiere fra hver gjenbruksbutikk, og som senest i løpet av året fyller
15 år, har tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet.
d) Kandidatene er forpliktet til å arbeide i lojalitet med NMS’grunnlag og formål.
e) Kandidatene må fylle atten (18) år senest det året årsmøtet holdes.
f) Ved valg med flere kandidater skal begge kjønn være representert blant de
foreslåtte kandidatene.
g) I regionstyret sitter også en representant fra NMS U og en NMS-ansatt som har
sitt arbeidssted knyttet til regionen, med stemmerett.
h) Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

5. SUPPLERENDE VEDTEKTER
a) Regionstyrene kan vedta supplerende vedtekter utfra eget behov. Disse skal
godkjennes av Landsstyret.

VEDTEKTER FOR OMRÅDEUTVALGENE
1.

GRUNNLAG

a) Områdeutvalgene arbeider i tråd med gjeldende grunnregler og vedtekter for
organisasjonen.
b) Områdeutvalgenes hovedoppgave er å bidra til virkeliggjøring av NMS strategi
innenfor sitt geografiske område og arbeider i tråd med vedtatt strategiplan.
c) I regioner uten regionstyre må det avtales med områdeutvalgene i hvilken
grad de skal ivareta regionstyrets oppgaver.

2. OMRÅDEUTVALGENES OPPGAVER
a) Utarbeide tiltaksplan for sitt område og gjøre de prioriteringer som er
nødvendige utfra tilgjengelige ressurser.
b) Arbeide med motivasjons- og innsamlingsarbeid overfor foreninger,
menigheter og enkeltpersoner.
c) Være samtalepart for regionstyret i vurdering av arbeidet i området.
d) Holde kontakt med NMS gjenbruksbutikker, NMSU og NMS leirsteder i
området.
e) Sende referat fra områdeutvalgsmøtene til regionstyret/regionkontakt.
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3. ØKONOMI
a) Jobber utfra budsjett for arbeidet i regionen/området
b) Økonomiforvaltning må skje i henhold til retningslinjer som beskrevet i NMS
økonomihåndbok.
c) Inntekter i foreninger/grupper som er tilsluttet NMS tilhører organisasjonen.
Midlene videresendes etter at nødvendige utgifter er trukket fra.

4. SAMMENSETNING/VALG
a) Områdeutvalget bør samles minst 4 ganger i året.
b) Områdeutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene
er til stede.
c) Områdeutvalget velges på årsmøte i området, og skal bestå av minimum 3
personer. Begge kjønn bør være representert.
d) Representantene velges for en periode på 1-3 år og kan gjenvelges en gang.
Nytt gjenvalg kan deretter skje etter opphold på en valgperiode.
e) Alle betalende medlemmer i NMS og NMS U, medlemmer av forening og
medarbeidere i gjenbruksbutikk, og som senest i løpet av året fyller 15 år, har
tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet.
f) Kandidatene er forpliktet til å arbeide i lojalitet med NMS’grunnlag og formål.
g) Ved valg med flere kandidater skal begge kjønn være representert blant de
foreslåtte kandidatene.
h) Kandidatene må fylle atten (18) år senest det året årsmøtet holdes.
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VI VIL SØKE GUD
I BIBEL OG BØNN
Alene og
sammen med andre.
Vi vil søke stillhet
i hverdagen og
i årets rytme.

VI VIL TJENE JESUS
DER VI BOR
VI VIL LEVE
ENKLERE
Vi vil oppmuntre hverandre
til valg som forenkler livet.
Vi vil ta ansvar for glede
og minne hverandre om
grunner vi har til å være
takknemlige og glade.
Vi vil ta vare på skaperverket
og være nøysomme.

Ved å bety noe for stedet
og menneskene der vi bor.
Ved å samarbeide med gode
krefter i lokalsamfunnet.
Uten å miste vårt globale
engasjement for misjon.

VI VIL HA ET
ÅPENT BORD
Vi vil gjerne ha det
godt sammen og være
bra for andre.
Vi vil være imøtekommende
og gjestfrie overfor hverandre
og omverdenen.

LEDERVERDIER
I NMS
ÅNDELIG LEDELSE
Ivaretar gudsrelasjonen
Samsvar mellom liv og lære
Bønn og bibel er en naturlig del av hverdagen

TYDELIG LEDELSE
Avklarte roller
Uttrykte mål og forventninger
God kommunikasjon

KOMPETENT LEDELSE
Lærende faglighet
Kjennskap til mennesker en skal lede og konteksten de arbeider i
Ferdigheter innen relasjonell ledelse

VISJONÆR LEDELSE
Evne til visjonær tenkning og formidling
Skape NMS-identitet
Bærere av kallet til misjon

NMS’
GRUNNREGLER
og vedtekter
VEDTATT AV
NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017

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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NMS engasjerer frivillige
mennesker som vil bruke
sine talent til å utgjøre en
forskjell, både i Norge og
utover landegrensene.
Vil du bli med?
Du kan stå bak kassen i en
gjenbruksbutikk, tilbringe
et år som ungdomsarbeider i Frankrike, bake
kake til julemessa,
be en bønn, gi penger
og mye mer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frivillig medarbeider NMS Gjenbruk
Formidler
Styremedlem
Leirleder
Foreningsarbeid
Kontormedarbeider
Stå på stand
Messer/basarer
Unge voksne- og studentarbeid

HVA KAN DU GJØRE I UTLANDET?
•
•
•
•

Uteam
Volontørtjenesten
Ucrew
Connect – Hald Internasjonale senter

På nettsiden
vår får du en
grundigere
oversikt over
vårt frivillige
arbeid.
Ta kontakt!

JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NMS via AvtaleGiro
Jeg ønsker å gi kroner (per måned)

Les mer på
nms.no/
bli-med

AvtaleGiro

Kontonr: 8220 02 85057

300,500,1000,- Annet beløp .....................................
Jeg ønsker at gaven godskrives (forening/gruppe/menighetens misjonsavtale):
..................................................................................................................................................................................................................................
Belast mitt kontonr:
PERSONNUMMER:

(Fyll ut om du ønsker skattefradrag)

KID-NUMMER: (Fylles

ut av NMS)

NAVN: .................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE: ........................................................................................................................................................................................................
POSTNR: ................................................. POSTSTED: ............................................................................................................................
E-POST: ..............................................................................................................................................................................................................
STED/DATO: ............................................................................................................. MOBIL: ...................................................................
UNDERSKRIFT: ..............................................................................................................................................................

KUPONGEN SENDES TIL: NMS, POSTBOKS 226 SENTRUM, 4001 STAVANGER

FOTO: ENDRE HILLEREN

BLI
MED
i NMS

HVA KAN DU GJØRE I NORGE?

NMS GJENNOM 175 ÅR

Sterkt engasjement for misjon over hele landet, både blant kvinner og
menn. Foto: «Zuluforeningen» sammen med prest Peder Aa. Rødseth
m/fam. på «Bekkelund», Stokkav. Stavanger, ca. 1905. Fotograf: Ukjent*

1842
1830 og framover:

1843

Kvinner fikk stemmerett i NMS hele ni
år før det var gitt
stemmerett for
kvinner ved politiske
valg i Norge.
Foto: Bolette
Margrethe Gjør
(1835-1909) gjorde en
viktig innsats for å
sikre kvinner stemmerett i NMS.
Fotograf: Daniel
Georg Nyblin*

I 1902 ble første
forsøk på å
etablere en
selvstendig kirke
i et misjonsland
underkjent av
daværende
generalsekretær
Lars Dahle. Nå
startet man på ny
opp prosessen.
Men vestlige
kolonimakter
ytret motstand,
og også blant
noen av
misjonærene ble
det uttrykt
skepsis mot å gå
for fort fram.

1845

1940-45
1904

1912 og framover:

NMS blir
stiftet i
Stavanger i
august.

NMS sender ut sin
første misjonær, Hans P.
Schreuder, til Zululand
(i dag: Sør Afrika).
Fotograf: Ukjent*

Missionstidende utgitt.
En medieæra begynte:
Blader for barn, unge og
voksne. Siden: Misjonsfilmer, lysbildeserier, tvog radiosendinger, bøker.
Fotograf: Ukjent*

NMS ble som eneste norske misjonsorganisasjon overtatt av tyskerne. Da gikk organisasjonen under jorden, noe som skapte
problemer for utbetaling av lønn til medarbeiderne på misjonsfeltene. Kong Haakon 7
fikk høre dette og ga personlig en stor
pengegave som sammen med støtte fra
både Sverige og USA gjorde at utbetalingene likevel kunne holde fram.
Fotograf: United States Library of Congress’s Prints
and Photographs division.
Vecteezy.com

NMS U blir egen organisasjon.
Fotograf: Endre Hilleren

Foreningsantallet synker
for første
gang.

Misjonærene hadde i 1945 vært «fanget» på sine arbeidssteder lenge. Noen
opptil 12-13 år. Nesten umulig å skaffe skipsleilighet hjem til Norge pga. stort
antall soldater som også skulle til sine hjemland, og verdenstonnasjen var
halvert. Da skaffet NMS seg et eget fly (DC 3) til misjonærtransport!
Fotograf: Ukjent*

1950 og framover:
1945

1970-94

2000 og framover:

1968-72
1980

Realiseringsprosessen når
det gjaldt å selvstendiggjøre
kirkene som NMS hadde
vært med på å starte og
drive, kommer i gang.
Fridtjov Birkeli blir en viktig
drivkraft. Først ut var Den
gassisk-lutherske kirke, som
ble konstituert i 1950.

NY FORSTÅELSE
av misjonens
utviklingsarbeid
som diakoni.
Utviklingsarbeidet
er ikke et tillegg til
det egentlige
misjonsarbeidet,
men et uttrykk for
misjonens egenart.

*

*Kilde: VID
historiske arkiv,
Misjonsarkivet.

1992

Flere omorganiseringer i NMS. Målet
er å få mer ut av begrensede ressurser
og å vekke misjonsinteresse og
misjonsengasjement på nye måter og
blant nye årskull.
Fotograf: Ole Henrik Kalviknes

Økende erkjennelse av at også Europa er et misjonsfelt.
Foto: Her fra Frankrike. Fotograf: NMS arkiv

Denne saken er en forkortet
utgave av en historisk tidslinje
som kommer til høsten på

nms.no/om-oss
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Fokusområder:

VISJON: En levende kirke over hele jorden!

AVDELINGER

SEKSJONER

UTRYDDE
FATTIGDOM

BEKJEMPE
URETTFERDIGHET

Leirstedseiendommene.

NMS LEIRSTEDER AS

Utvikling av NMS sin eiendomsmasse.

NMS UTVIKLING AS

Daglig drift av leirstedene.

NMS DRIFT AS

Styret er oppnevnt av LS.
Daglig leder: Trond Vigesdal

NMS EIENDOMMER AS

DELE TROEN
PÅ JESUS

Leder: Sven E. Skjold
NMS-arbeid innen menighetsutvikling
og menighetsdiakoni. I tillegg regional
leder for Norge, Europa og Brasil.

MENIGHET

NMS GJENBRUK
Leder: Ina Kjøstvedt
Drift av butikker, kafé, lysstøperi.

Leder: Klaus-Christian Küspert
NMS-arbeid innen rettigheter, dialog
og migrasjon. I tillegg regional leder for
engelskspråklige Afrika og Midtøsten.

MIGRASJON

Leder: Erik Bischler
NMS-arbeid innen kirkeledelse og
teologisk utdanning. I tillegg regional
leder for franskspråklige Afrika.

Leder: Else Storaas Vatne
Oppfølging av givere; foreninger, grupper,
enkeltpersoner, avtalemenigheter.
Tilrettelegge inspirasjonsturer.
Koordinere arbeid i regionene.

GIVEROPPFØLGING

Leder: Øyvind Ulland Eriksen
Rekruttering av nye støttespillere;
enkeltpersoner, menigheter, bedrifter.

LEDELSE

GIVERREKRUTTERING

ORGANISASJONSKART

Leder: Kari Anne Moen Salte

ØKONOMI

DIAKONI

Leder: Anne Karin Kristensen
NMS-arbeid innen fattigdomsbekjempelse
og diakoni. I tillegg regional leder for Asia.

KOMMUNIKASJON

PERSONAL

Leder: Lise Tørnby
Stabsfunksjoner

GLOBAL

Leder: Eivind Hauglid
MT, NMS nettsider, sosiale media,
formidling.

Leder: Sigurd Egeland
Stabsfunksjoner/servicesenter: IKT,
opplæring, koordinering, grafisk, infosenter.

Konstituert leder: Per Ivar Johansen
Stabsfunksjoner

Leder: Per Ivar Johansen

FUNDRAISING

ADMINISTRASJON

Generalsekretær: Jeffrey Huseby
Stabsfunksjoner

GENERALSEKRETARIAT

Leder: Helge S. Gaard

LANDSSTYRE (LS)

GENERALFORSAMLING

DATTERSELSKAPER

FOTO: OLE HENRIK KALVIKNES
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