VEDTEKTER FOR IMF/NOR – FORSAMLINGEN PÅ NÆRBØ ( IMF/NOR)
§ 1. Grunnlag og formål
a. ImF/NOR-forsamlingen på Nærbø bygger sitt arbeid på Bibelen Guds ord og den evangelisk
lutherske bekjennelse. På dette grunnlaget driver forsamlingen alt sitt arbeid, kaller frivillige
og eventuelt ansetter sine arbeidere
b. Vi vil føre mennesker til frelse i Jesus Kristus, og til hans familie. Vi vil hjelpe dem til å bli
modne kristne og utruste dem til tjeneste i menigheten og samfunnet og til misjon i verden,
for gjennom alt å ære Guds Navn.

§ 2. Tilknytning
a. ImF/NOR Nærbø ble stiftet på Nærbø bedehus februar 2009. Det ble gjort stiftelsesvedtak i
årsmøte for ImF Nærbø og Normisjon Nærbø med 2/3 flertall.
b. ImF/NOR er en forsamling bestående av ImF Nærbø og Normisjon Nærbø, som to likeverdige
parter. All virksomhet i organisasjonene er administrert gjennom ImF/NOR.
c. Virksomheten er relatert til Nærbø bedehus, men ikke begrenset til huset.
d. ImF/NOR forholder seg lojalt til ImF og Normisjons vedtekter.
e. Forsamlingen vil ta medansvar for så skaffe økonomiske og andre ressurser til de oppgaver ImF
og Normisjon utfører på vegne av alle enheter.
f. Disse vedtekter gjelder alle lag tilknyttet ImF/NOR.

§ 3. Stemmerett
a. Et medlem må ha fylt 15 år innen årsmøte, og ha betalt medlemskontingent innen 3 måneder før
årsmøte for å ha stemmerett. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til styret og andre
lederfunksjoner.

§ 4. Årsmøte
Årsmøte blir holdt hvert år, innen utgangen av mars. Alle valg og vedtak blir gjort med vanlig flertall.
Ved endring av vedtektene kreves 2/3-dels flertall. Innkalling til årsmøte må sendes skriftlig til alle
medlemmer senest 14 dager før årsmøte. På hvert årsmøte skal minimum sakliste være:
a. Styrets årsmelding
b. Revidert regnskap
c. Valg av styre. De to organisasjonene innstiller sine representanter til styret. Det skal arbeides
for at det er minst 2 av hvert kjønn.
d. Valg av revisor.

§ 5. Styret og åndelig lederskap
a. Styret som blir valgt av årsmøte, skal bestå av 4-6 personer. Styret konstituerer seg selv. Et
medlem blir valgt for 2 år om gangen. Ved årsmøte skal det velges 2-3 styremedlemmer, og 2
vararepresentanter. Styret er formelt ansvarlig for driften av ImF/NOR.
b. Det er utarbeidet egne retningslinjer for åndelig lederskap.
c. Endringer i styrerepresentanter skal meldes Brønnøysundregisteret i henhold til gjeldende
regelverk.

§ 6. Endring av vedtekter
Forslag til endring av vedtekter må framlegges for styret innen 1. desember. Endringer av vedtekter må
skje med 2/3 flertall, og av et påfølgende årsmøte. Styret eller et flertall av årsmøte kan be om at det
blir kalt inn til ekstraordinært årsmøte. §§ 2b og 2d kan ikke endres.

§ 7. Oppløsning av forsamlingen
ImF/NOR kan kun løses opp etter 2/3 flertallsvedtak i årsmøtet for ImF/NOR. Det må holdes
ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder for å bekrefte vedtaket. Formell avvikling skjer etter at
inneværende års regnskap er oppgjort. Midler og eiendom fordeles likt mellom Indremisjonsforbundet i
Rogaland og Normisjon Region Rogaland, etter at alle forpliktelser er oppgjort.

§ 8. Ansettelser og ansvarsforhold
a. ImF/NOR kan ansette lokale arbeidere om det finnes tjenelig. Formelt ansettelsesforhold er i en
av organisasjonene sentralt, krets eller region. Styret i ImF/NOR står ansvarlig for økonomiske
forpliktelser overfor organisasjonen. Styret har ansvar for jobbinstruks, daglig oppfølging, og at
det arbeides etter gjeldende offentlige forskrifter. Styret har ansvar for å spesifisere
kontaktperson i ethvert ansettelsesforhold.
b. Styret har ansvar for retningslinjer for frivillige medarbeidere, og at det spesifiseres
kontaktperson for hver enkelt medarbeider. Retningslinjer for frivillige medarbeidere skal
gjennomgås hvert år.

