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GRUNNREGLER
FOR
NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND
FORMÅL OG BASIS
§1
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM
forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil utdanne,
sende og underholde misjonærer, og utdanne og underholde nasjonale medarbeidere på
misjonsfeltene, særlig i Kina, men også i andre land.
§2
NLM bygger sitt arbeid på Den hellige skrift, de oldkirkelige bekjennelsene, Den augsburgske
bekjennelse og Luthers lille katekisme.
NLM krever av sine utsendinger at de skal lære og forvalte sakramentene i samsvar med
Skrift og bekjennelse.
§3
NLM består av misjonsfellesskap* som er innmeldt i de regionene de naturlig tilhører og som
vil virke for NLMs formål etter §§ 1 og 2.
* Misjonsfellesskap brukes i NLM som fellesbetegnelse på ulike typer misjonslag, foreninger, grupper, forsamlinger og menigheter for
voksne, barn og ungdom. Disse må være innmeldt i en av NLMs regioner for å kunne sende delegater til generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN
§4
Generalforsamlingen er høyeste myndighet i NLM (jf. dog §§ 8, 13 og 14).
Generalforsamlingen skal behandle:
-

-

overordnede strategiplaner for arbeidet nasjonalt og internasjonalt
sentralstyrets treårsmelding og hovedlinjer for arbeidet nasjonalt og internasjonalt
de kommende tre år
regnskap for treårsperioden for hovedkassen og konsernet
fordeling av økonomiske midler mellom arbeidet nasjonalt og internasjonalt
rapport fra kontrollkomiteen
etablering av misjonsarbeid blant nye folkegrupper. I tilfeller der det kreves rask
avgjørelse eller at arbeidet er av sensitiv karakter har sentralstyret fullmakt til å
avgjøre slik etablering.
grunnregelendringer
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-

andre saker som sentralstyret og/eller rådsmøtet legger fram (jf. også § 9, andre
avsnitt)

Generalforsamlingen skal velge (jf. § 6):
-

sentralstyre
kontrollkomité
valgkomité/fullmaktskomité

Generalforsamlingen skal dessuten gi rom for møter, bibeltimer, orienterende og
misjonsvekkende foredrag og gi anledning til saklige samtaler om arbeidet.
§5
Generalforsamlingen holdes hvert tredje år innen utgangen av juli måned.
Generalforsamlingen består av:
-

-

delegater fra misjonsfellesskap som er innmeldt i regionene senest én måned før
generalforsamlingen holdes. Misjonsfellesskap velger delegater til
generalforsamlingen. Misjonsfellesskap med inntil 25 medlemmer representeres med
1 delegat, mens misjonsfellesskap med 26-50 medlemmer representeres med 2
delegater. Deretter en ny delegat for hvert 50. medlem.
sentralstyrets sju valgte medlemmer. Disse har ikke stemmerett i saker som fremmes
av kontrollkomiteen.

Alle delegater må være med i NLMs arbeid, ha fylt 18 år og møte med fullmakt.
§6
Generalforsamlingen velger sentralstyrets medlemmer for seks år. Hvert tredje år går tre og
fire av disse vekselvis ut. De kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger fire varamedlemmer
til sentralstyret for tre år. Det avholdes separat valg på varamedlemmer.
Generalforsamlingen velger en kontrollkomité på tre medlemmer for seks år og ett
varamedlem for tre år. Hvert tredje år går ett og to av disse vekselvis ut. De kan gjenvelges.
Generalforsamlingen velger en valgkomité/fullmaktskomité på fem medlemmer og tre
varamedlemmer for neste generalforsamling.
Ansatte i sentralstyrets administrasjon kan ikke være medlem av sentralstyret,
kontrollkomiteen eller valgkomiteen/fullmaktskomiteen.
§7
Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær
generalforsamling kan bare behandle og gjøre vedtak i saker som er framlagt av sentralstyret
og/eller rådsmøtet.
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SENTRALSTYRET
§8
Sentralstyret består av sju medlemmer valgt av generalforsamlingen, og leder NLMs arbeid.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Generalsekretær
møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Én representant fra landsstyret i
Misjonssambandet ung møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
§9
Sentralstyret kaller inn generalforsamlingen til nærmere fastsatt dato. Det legger fram
treårsmelding og regnskap for forsamlingen. Meldingen skal gi en oversiktlig orientering om
arbeidet nasjonalt og internasjonalt, og trekke opp hovedlinjene for arbeidet i de kommende
tre årene. Det forbereder og legger fram andre saker som skal drøftes på
generalforsamlingen. Disse skal være utredet og gjort kjent for misjonsfellesskapene minst
én måned før generalforsamlingen holdes.
Framlegg til generalforsamlingen kan også fremmes av innmeldte misjonsfellesskap og må
være sentralstyret i hende senest tre måneder før generalforsamlingen.
§ 10
Sentralstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
Sentralstyret
-

skal konkretisere, iverksette og evaluere strategi for arbeidet
skal behandle årsmeldinger og rapporter fra ulike arbeidsgrener
skal fastsette overordnet økonomireglement for arbeidet
skal vedta årsbudsjetter i samsvar med generalforsamlingens vedtatte strategier og
avlegge revidert regnskap per 31.12.
skal ansette generalsekretær og avdelingsledere ved hovedkontoret
skal ansette og plassere misjonærer*
skal ansette landsarbeidere med forkynneransvar
har ansvar for at det fastsettes lønns- og arbeidsvilkår for NLMs ansatte
kan inngå bindende avtaler med samarbeidskirker og internasjonale organisasjoner
kan avgi uttalelser i aktuelle saker av betydning for arbeidet
skal velge nødvendige styrer, komiteer og råd og fastsette retningslinjer for deres
arbeid
skal godkjenne kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom (jf. § 19)

Ansettelse av generalsekretær, leder NLM Norge og leder NLM Utland skal godkjennes av
nasjonalt tilsynsråd (jf. §12) sine valgte medlemmer.
Ansettelse av misjonærer og landsarbeidere med forkynneransvar skal godkjennes av
nasjonalt tilsynsråd. (jf. §12).
*Misjonærer brukes i NLMs grunnregler som en felles betegnelse for alle utsendinger i NLMs tjeneste internasjonalt.
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§ 11
Det forplikter på alle måter NLM når to av følgende personer skriver under på vegne av
sentralstyret: leder, nestleder eller generalsekretær. Sentralstyret kan meddele prokura.

NASJONALT TILSYNSRÅD
§12
Nasjonalt tilsynsråd har et overordnet ansvar for åndelig tilsyn i organisasjonen og skal
derfor oppdateres og involveres i arbeidet med åndelig tilsyn på nasjonalt nivå. Nasjonalt
tilsynsråd skal avlegge rapport til rådsmøtet samt forberede og kalle inn til rådsmøte minst
en gang årlig.
Nasjonalt tilsynsråd består av fem tilsynsmenn og to varatilsynsmenn valgt blant rådsmøtets
valgte representanter. I tillegg møter generalsekretær, leder NLM Norge og leder NLM
utland uten stemmerett. De valgte tilsynsmennene utpeker leder og nestleder.
De valgte representantene i tilsynsrådet skal:
-

godkjenne ansettelsen av generalsekretær, leder NLM Norge leder NLM utland.
godkjenne ansettelse av misjonærer og landsarbeidere med forkynneransvar.

RÅDSMØTET
§12
Rådsmøtet har et særlig læreansvar på vegne av hele organisasjonen. Det består derfor av
menn.
Rådsmøtet møtes første gang senest tre måneder etter generalforsamling.
1/4 av rådsmøtets medlemmer eller et mindretall på tre i sentralstyret kan kreve rådsmøtet
innkalt.
Rådsmøtet består av de regionale tilsynsrådene (jf. § 17), samt generalsekretær, leder NLM
Norge, leder NLM utland, sentralstyrets medlemmer med to varamedlemmer og to
medlemmer valgt av landsstyret i NLM ung.
Medlemmene av sentralstyret og medlemmene valgt av landsstyret i NLM ung møter med
tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Kontrollkomiteen har møterett med observatørstatus.
Stemmer fra de regionale tilsynsrådenes representanter vektes etter antall misjonsfellesskap
i deres respektive region med 1 stemme pr. 100 misjonsfellesskap.
Inntil 100 misjonsfellesskap 1 stemme, inntil 200 misjonsfellesskap 2 stemmer, osv.
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Rådsmøtet velger fem tilsynsmenn og to varatilsynsmenn blant sine medlemmer til nasjonalt
tilsynsråd. Disse kan ikke være ansatt ved hovedkontoret eller i regionene.
Det nasjonale tilsynsrådet kan kalle inn personer som det mener bør være med på
rådsmøtet, men bare valgte representanter har stemmerett.
Rådsmøtet konstituerer seg selv.
§ 14
De saker som rådsmøtet skal behandle, må utredes av nasjonalt tilsynsråd og være sendt
rådsmøtets medlemmer minst én måned før møtet blir holdt. Sakspapirene skal være
offentlige. For saker der rådsmøtet gjør endelig vedtak, skal dette framgå av
saksdokumentene.
Sentralstyret kan be rådsmøtet om å behandle saker av læremessig karakter. I tillegg skal
rådsmøtet behandle læremessige dokumenter, uttalelser og veiledninger.
Dersom rådsmøtet tilrår overfor generalforsamlingen å gjøre grunnregelendringer av
læremessig karakter, kan dette bare skje med 2/3 flertall i rådsmøtet.
Rådsmøtet avgjør med simpelt flertall hva som er grunnregelendring av læremessig karakter.
Rådsmøtets medlemmer kan selv melde saker på rådsmøtets sakliste og kreve dem
behandlet. Dette må skje innen tre måneder før møtet blir holdt. Rådsmøtet fatter endelig
vedtak i lærespørsmål av prinsipiell karakter og i saker som er overlatt det av siste
generalforsamling.

INTERNASJONALT ARBEID
§ 15
Sentralstyret, sammen med nasjonalt tilsynsråd, kaller, innvier og sender misjonærer på
vegne av misjonsfolket.
Hvert år avholdes en misjonærkonferanse som er NLMs øverste myndighet i det enkelte
land/område. Alle konferansevedtak skal godkjennes av sentralstyret.
Sentralstyret fastsetter grunninstruks for misjonærer.
Det internasjonale arbeidet ledes innenfor rammer fastsatt av sentralstyret, konferansen og
samarbeidsavtaler med nasjonal kirke der slik avtale finnes.
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REGIONENE
§ 16
NLMs virksomhet i Norge er delt inn i regioner. Disse avholder hvert år regionårsmøter.
Regionenes arbeid ledes av et regionstyre.
Regionårsmøtet skal blant annet:
-

velge regionstyre, valgkomité og regionens barne- og ungdomsråd
behandle årsmelding og resultatregnskap
velge to faste representanter og en vararepresentant til regionalt tilsynsråd og
rådsmøte. (Jf. § 13)

§ 17
Regionstyret kaller og ansetter arbeidere i sin region.
Ansettelse av regionleder, ungleder, administrasjonsleder og fast ansettelse av arbeidere
med forkynneransvar skal godkjennes av regionalt tilsynsråd.
Det regionale tilsynsrådet har et særlig ansvar for å føre åndelig tilsyn i regionen og består
derfor av menn. Regionalt tilsynsråd består av regionleder og to faste representanter og en
vararepresentant valgt av regionårsmøtet for tre år.
Sentralstyret har myndighet til å be regionstyret iverksette nødvendige tiltak for å sikre et
godt arbeidsmiljø og at bestemmelsene i NLMs grunnregler, verdidokument og
arbeidsavtaler overholdes.

EIENDOM / ØKONOMI
§ 18
Alt som gis til NLM i regionene eller i regionenes misjonsfellesskap er å betrakte som NLMs
eiendom og kan ikke benyttes til andre formål.
§ 19
Eiendom og deler av eiendom som tilhører NLMs misjonsfellesskap, felleslag, institusjoner
eller regioner i Norge er å betrakte som NLMs eiendom og kan bare disponeres av
sentralstyret. Det samme gjelder NLMs eiendommer i utlandet.
Kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom skal godkjennes av sentralstyret eller den
sentralstyret bemyndiger.
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GRUNNREGELENDRINGER
§ 20
Forandring i disse grunnreglene kan bare gjøres av en generalforsamling med 2/3 flertall
etter at forslag om forandring har vært kunngjort på den måten som er fastsatt i § 9. Slike
forandringer må ikke komme i strid med NLMs formål og prinsipper således som disse er
uttalt i §§ 1 og 2.
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