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§1
NMSU er Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon. NMSU
består av lokallag (barne- og ungdomsklubber, familiegrupper) og
enkeltmedlemmer.
NMSU er forpliktet på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

§2
NMSU:
Vil gi et levende møte med misjonsarbeidet slik at barn og unge utfordres til
å gå aktivt inn som medarbeidere i Norge og andre land.
Vil arbeide for å bevare de døpte hos Kristus, vinne nye mennesker for Ham
og gi dem næring for sin tro.

§3
NMSU tar sikte på å utfordre barn og unge til medvirkning, ansvar,
engasjement, og gi opplæring i demokratiske prosesser og frivillig
organisasjonsarbeid.

§4
NMSU har sin hovedadministrasjon (NMSU HA) i tilknytning til NMS’
hovedadministrasjon. Daglig leder for arbeidet er Daglig leder NMSU.

§ 5 - NMSU landsmøte

NMSU landsmøte er NMSUs generalforsamling og avholdes hvert annet år.
1. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett på NMSU landsmøte:
a. Lokallag (minimum 3 representanter fra hver region ut fra antall
lokallag):
i. 3 representanter fra regioner med mindre enn 10 lokallag.
ii. 4 representanter fra regioner med 10-20 lokallag.
iii. 5 representanter fra regioner med 21-30 lokallag.
iv. 6 representanter fra regioner med 31-50 lokallag.
v. 7 representanter fra regioner med over 50 lokallag.
b. Enkeltmedlemmer (1-4 representanter fra regioner etter antall
enkeltmedlemmer):
i. 1 representant fra regioner med mindre enn 50 enkeltmedlemmer.
ii. 2 representanter fra regioner med 50-100 enkeltmedlemmer.
iii. 3 representanter fra regioner med 101-200 enkeltmedlemmer.
iv. 4 representanter fra regioner med over 200 enkeltmedlemmer.
Representantene til NMSU landsmøte velges av NMSU regionråd ut i
fra antall betalende lokallag og medlemmer i regionen oppgitt ved
årsmelding året før innkallingen til landsmøte sendes ut.
c. Valgte representanter i NMSU landsstyre.
2. Følgende har talerett på NMSU landsmøte:
a. Alle fast ansatte i NMSU. I regioner uten slike innkalles en av de
ansatte i NMS.
b. En representant for regionansatte i NMS fra hver region.
c. Generalsekretær i NMS.
d. En representant fra ledelsen i NMS.
e. Representant fra VID – Misjonshøgskolen.
f. Representant fra Hald Internasjonale Senter.
g. Lederkandidatene.
h. En valgt representant fra NMS landsstyre.

3. Følgende inviteres som observatører:

a. Inntil to representanter fra NMS` samarbeidsorganisasjoner.
b. Andre som NMSU landsstyre ønsker å invitere.

4. NMSU landsstyre innkaller til NMSU landsmøte. Innkallingen sendes
ut seks måneder på forhånd.
5. Saksliste med papirer på saker som skal behandles på landsmøte
publiseres på NMSU sine nettsider senest to måneder før
landsmøte. Forslag til saker fremsettes skriftlig og må være NMSU
landsstyre i hende innen tre måneder på forhånd. Under landsmøte
er det anledning til å ta opp saker som ikke er innsendt på forhånd.
Sakene settes opp på dagsorden med 2/3 flertall.
6. Protokollen publiseres på NMSU sine nettsider. Melding sendes
samtlige deltakere, regionrådene, NMSU landsstyre, ansatte i NMSU,
NMS landsstyre, regionstyrene og regionkontaktene.
7. Aldersgrense for representanter til NMSU landsmøte er 15 år.
8. Ansatte i NMSU kan ikke velges som representanter til NMSU
landsmøte.

§ 6 - NMSU landsmøtes oppgaver
1. Å drøfte NMSU landsstyres toårsrapport for NMSUs arbeid.
2. Å behandle saker og spørsmål som angår profil, målsetting og strategi for
NMSU.
3. Å vedta et fireårig strategidokument og langtidsbudsjett. Dette gjøres på
annet hvert landsmøte. Strategidokument og langtidsbudsjett kan
revideres på det mellomliggende landsmøtet.
4. Å velge medlemmer til NMSU landsstyre.
5. Å vedta grunnregler og vedtekter for NMSU.

6. Å fastsette antall regioner i NMSU.

§ 7 - NMSU årsmøter i regionen
1. Årsmøte er NMSU sitt høyeste organ innen sitt geografiske virkeområde.
Det er NMSU regionråd i gjeldende region som er ansvarlig for å
arrangere årsmøte hvert år.
2. Årsmøte er åpent for alle tilknyttet arbeidet i NMSU og andre NMSU
regionråd inviterer.
3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte:
a. 2 representanter fra hvert lokallag. I lag hvor medlemmene er under 12
år, kan foreningen representeres av voksenleder. Hvis laget består av
medlemmer over 12 år kan medlemmene selv representere laget. Øvre
aldersgrense for representanter er da 30 år.
b. NMSU regionrådmedlemmer.
c. NMSU landsstyrerepresentanten i gjeldende region.
d. En representant fra regionsstyret i gjeldene region.
e. Alle NMSU enkeltmedlemmer i regionen.
4. Følgende innkalles med talerett:
a. Alle NMSU ansatte i regionen.
b. NMS-ansatt med kontor i region
c. Leder i gjeldende NMS regionstyre.
d. Leder i eventuelt leirstedsstyre i virkeområdet.
e. Leirledere og andre frivillige i NMSU.
5. Årsmøte har som oppgave:
a. Å godkjenne innkalling, saksliste og årsmelding.
b. Å ta budsjett og revidert regnskap til orientering.
c. Å behandle innkomne forslag.
d. Å behandle årsplan/handlingsplan for regionen.
e. Å velge nye medlemmer til NMSU regionråd og andre råd og utvalg
regionen finner nødvendig.
6. NMSU regionråd forbereder og innkaller til årsmøte. Innkallingen sendes
ut senest 2 måneder på forhånd. Saker som skal behandles på årsmøte
publiseres på regionens internettsider senest 14 dager på forhånd. Saker

som ønskes behandlet må være sendt NMSU regionråd minst 30 dager
før årsmøtet. Dette gjelder også forslag på kandidater til NMSU regionråd.

§ 8 - Endringer
Forslag til endringer av grunnreglene fremmes gjennom NMSU landsstyre
og forelegges NMSU landsmøte.
NMSU landsmøte behandler forslagene og vedtar endringer med 2/3 flertall.

§ 9 - Oppløsning av NMSU
Vedtak om å oppløse NMSU krever 3/4 flertall og må fattes på to påfølgende
landsmøter. Blanke stemmer teller imot. Ved oppløsning skal NMSUs
eventuelle midler overføres NMS.

Vedtekter for NMSU
Vedtekter for valgkomité
1. Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 3 medlemmer.
2. Medlemmene kan gjenvelges én gang.
3. Den som får flest stemmer, innkaller til første møte.
4. Komiteen velger selv sin leder og organisasjonssjef i NMSU fungerer som
komiteens sekretær, uten stemmerett.
5. Valgkomiteen forbereder valg av landsstyreleder, landsstyre og
valgkomité i henhold til vedtekter for valg.
6. Valgkomiteen innhenter liste med forslag til kandidater fra NMSU
regionråd. Det skal nomineres minimum to og maksimum fire kandidater
for hver region. Listen skal inneholde relevante opplysninger om
kandidatene, samt regionenes egen prioritering dersom en slik finnes.

Alle kandidater må være medlem av NMSU.
7. Valgkomiteen kan supplere listene, men ikke fjerne foreslåtte kandidater.
8. Valgkomiteen kan ut i fra en helhetsvurdering av NMSU landsstyres
sammensetting, gi en annen prioritering.
9. Valgkomiteen foreslår kandidater til leder og nestleder.
10. Kandidatlisten publiseres på NMSUs nettside sammen med sakspapirene
til NMSU landsmøte.
11. Valgkomiteen presenterer kandidatene på NMSU landsmøte.

Valg av valgkomite
1. Hvert regionråd foreslår kandidater til valgkomiteen fra egen region
senest 6 (seks) måneder før landsmøtet.
2. Ansatte i NMSU og landsstyremedlemmer kan ikke være medlemmer av
valgkomiteen.
3. Valgkomiteen nominerer åtte (8) kandidater og disse presenteres i
prioritert rekkefølge for landsmøtet.
4. Valget under landsmøte:
Det velges tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem i ett (1) valg. De tre (3)
kandidatene som får høyest stemmetall, utgjør ny valgkomité. Den
påfølgende kandidaten blir varamedlem.

Vedtekter for NMSU landsstyre
1. NMSU landsstyre er ansvarlig for det faglige og strategiske arbeidet til
NMSU ut fra de strategier og budsjett som blir vedtatt av NMSU
landsmøte.
2. NMSU landsstyre består av følgende valgte representanter:

a. Leder, nestleder og 1 representant fra hver NMSU region. Disse velges
av NMSU landsmøte.
b. 1 representant velges av og blant de ansatte i eget valg.
c. 1 representant fra NMS landsstyre.
3. Som fast representant uten stemmerett møter Daglig leder NMSU.
4. Ansatte ved NMSU HA innkalles til saker som angår deres arbeidsfelt.
Organisasjonssjef fungerer som styrets sekretær.

Vedtekter for valg av NMSU landsstyre
Medlemmer til NMSU landsstyre velges på følgende måte:
1. Leder og nestleder velges først, ved særskilt valg.
2. Deretter velges 1 representant for hver region.
3. Varavalg: Det velges inntil 4 vararepresentanter. Disse representerer da
ikke sin region, men blir vara for alle faste regionrepresentanter. 1. vara blir
kalt inn til alle styremøter og ved fulltallig styre møter denne uten
stemmerett.
4. Ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Ansattes
representant følger samme perioder som NMSU landsstyre. Sittende
representant i NMSU landsstyre har ansvaret for at valget blir
gjennomført.
5. Leder, nestleder og medlemmer velges for to år av gangen, og kan
gjenvelges to ganger.

NMSU landsstyres oppgaver
NMSU landsstyre behandler og har avgjørende myndighet når det
gjelder:

1. Budsjett for NMSU ut i fra strategidokument, langtidsbudsjett og
andre rammer vedtatt av NMSU landsmøte.
2. Handlingsplan for NMSU.
3. Fastsettelse av instrukser og tilsettinger for alle stillinger i NMSU.
Oppgavene kan delegeres til AU eller administrasjonen.
4. NMSU landsstyre har det formelle arbeidsgiveransvar for alle
ansatte i NMSU.
5. NMSU landsstyre forbereder, innkaller og setter opp forslag til
saksliste for NMSU landsmøte.
6. De enkelte NMSU landsstyrerepresentantene møter i NMSU
regionråd i gjeldende region, som medlem med stemmerett.
7. NMSU landsstyre kan opprette komiteer og utvalg for de forskjellige
arbeidsfelt innen barne- og ungdomsarbeidet. I de tilfeller hvor
NMS landsstyre oppnevner representanter til nemnder, komiteer og
råd som har med barne- og ungdomsarbeidet å gjøre, fremmer
NMSU landsstyre forslag til kandidater eller uttaler seg om
foreslåtte kandidater.
8. NMSU landsstyrerepresentantene deltar som utsendinger til NMS’
generalforsamling.
9. NMSU landsstyre velger blant sine medlemmer en representant til
NMS landsstyre.
10. Det holdes minst 4 møter hvert år, og når flere enn halvparten av
medlemmene krever det.
11. Saksliste sendes ut minst 14 dager på forhånd, sammen med de
nødvendige sakspapirer.
12. NMSU landsstyre kan innkalle andre til drøftinger i enkeltsaker.
Disse har ikke stemmerett.

13. Over halvparten av de stemmeberettigede må være tilstede for at
NMSU landsstyre skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet
har leder dobbeltstemme.
14. NMSU landsstyre innhenter uttalelse fra det aktuelle regionråd ved
ansettelser i en region.
15. Protokoll fra møtene godkjennes av NMSU landsstyre og sendes
NMSU landsstyres medlemmer og varamedlemmer, samt legges ut
på NMSU og NMS sitt interne nettsted. Protokoll tas også med i
første regionråd etter styremøte.
16. NMSU landsstyre rapporterer til NMSU landsmøte.

Vedtekter for NMSU landsstyres arbeidsutvalg (AU)
1. NMSU landsstyres AU består av: leder, nestleder, en representant
oppnevnt av og innen NMSU landsstyre, Daglig leder NMSU og NMSU
landsstyres representant for de ansatte. Minimum to regioner må være
representert blant medlemmene i NMSU landsstyres AU.
2. Organisasjonssjef fungerer som utvalgets sekretær.
3. Daglig leder NMSU forbereder og innkaller til møtene. Saksliste sendes ut
minst en uke på forhånd.
4. NMSU landsstyres AU forbereder møtene til NMSU landsstyre.
5. NMSU landsstyres AU godkjenner revidert regnskapsrapport.
6. Protokollen sendes NMSU landsstyres medlemmer og varamedlemmer.
7. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Vedtekter for NMSU regionråd
1. I hver region skal det være et NMSU regionråd som har det faglige og

strategiske ansvaret for arbeidet i sin region, sammen med Leder
NMSU. NMSU regionråd arbeider i samsvar med ”Grunnregler for
NMSU”.
2. NMSU regionråd består av:
a. 4 - 8 valgte representanter.
b. Representant fra gjeldene regionstyre i NMS.
c. NMSU landsstyrerepresentanten i regionen møter med
stemmerett.
d. Leder i regionen møter som sekretær, og har ikke stemmerett. I
dennes fravær kan en annen ansvarlig for barne- og
ungdomsarbeidet møte.
3. Følgende har møterett uten stemmerett:
a. Barne- og ungdomsarbeidere
b. Styreledere ved leirsted(er)
c. NMS-ansatt i region
4. Alle kandidater til, og medlemmer i NMSU regionråd må være:
a. enkeltmedlemmer i NMSU
b. Over fylte 12 år
5. Representantene velges på NMSU sitt årsmøte, og har en funksjonstid
på to år. De kan ta gjenvalg to ganger. Varamedlemmer velges for 1 år
av gangen.
6. NMSU regionråd konstituerer seg selv med leder og nestleder hvert år.
7. NMSU regionråd velger blant sine medlemmer en representant til
regionstyret, fortrinnsvis leder, for ett år av gangen. Denne kan
gjenvelges så lenge han/hun har sete i NMSU regionråd. Personlig
varamann for NMSU regionråd representant i regionstyret velges av og
blant NMSU regionråds faste medlemmer.

NMSU regionråds oppgaver
1. NMSU regionråd er ansvarlig for NMSU-arbeidet i regionene, ut i fra

strategidokument vedtatt av NMSU landsmøte, handlingsplan
godkjent av regionens årsmøte og etter rammer satt av NMSU
landsstyre.
2. NMSU regionråd utarbeider en egen handlingsplan for regionens
barne- og ungdomsarbeid ut i fra vedtatt strategidokument for NMSU.
3. NMSU regionråd er i samarbeid med de ansatte ansvarlig for leirer og
andre arrangement.
4. NMSU regionråd vedtar retningslinjer for valg av og mandat for barneog ungdomsnemnder / komiteer. Disse arbeider ut i fra generelle
retningslinjer vedtatt av NMSU landsstyre.
5. NMSU regionråd velger representanter til regionenes årsmøter og
NMS’ generalforsamling. NMSU regionråd velger også regionens
representanter til NMSU landsmøte, ut fra fordelingen i grunnreglenes
§ 5.
6. NMSU regionråd møter minst fire ganger i året, og dessuten når minst
3 medlemmer krever det. Leder innkaller til møtene i samråd med
rådets sekretær. Minst halvparten av de stemmeberettigede må være
tilstede for at NMSU regionråd skal være vedtaksdyktig.
7. Protokoll fra møtene sendes rådets medlemmer, de ansatte i NMSU,
regionstyret, områdeutvalgene, NMSU landsstyres representant fra
regionen og NMSU HA.
8. NMSU regionråd kan ta initiativ overfor NMSU landsstyre når det
gjelder stillinger i NMSU.

Vedtekter for lokallag
Et lokallag skal:
1. Utføre en aktivitet som virkeliggjør organisasjonens formål.
2. Organiseres i henhold til NMSUs gjeldende retningslinjer for Frifond-

støtte.

Endringer
1. Forslag til endringer av vedtektene fremmes gjennom NMSU
landsstyre og forelegges NMSU landsmøte.
2. NMSU landsmøte behandler forslagene og vedtar endringer med

simpelt flertall.

