MAL - Vedtekter for lokallag i MSU hvor færre enn fire
medlemmer har fylt 15 år
§ 1 BASIS
Foreningen bygger på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (jmf. §1 i Grunnregler og
vedtekter for NMSU).

§ 2 FORMÅL
Formålet med lokallaget er å skape fellesskap som hjelper barn og unge til å vokse i kristen tro og få et
levende møte med den globale kirke. (jmf §2 i Grunnregler og vedtekter for NMSU).

§ 3 MEDLEMSKAP
a) Medlemskap oppnås ved å slutte seg til lokallaget
b) Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen.
c) Ved innbetaling må det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.

§ 4 TILHØRIGHET
Lokallaget er tilsluttet NMSU – Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon.

§ 5 ARBEID
Lokallaget har regelmessige sammenkomster for å
a) Dele tro – når vi deler tro bli andre kjent med Jesus
b) Dele tid – når vi deler tid skaper vi fellesskap
c) Dele ting – når vi deler ting skaper vi en mer rettferdig verden
d) Dele talent – når vi deler talent utgjør vi en forskjell for andre

§ 6 LEDELSE
a) Lokallaget ledes av en eller flere voksne, unge eller barn.
b) Det skal være én hovedleder.
c) Hovedleder har ansvar for at det blir ført regnskap og medlemsfortegnelse.
d) Ledere/styret kan knytte til seg medhjelpere/instruktører o.l. som er villige til å arbeide i samsvar med
lokallagets vedtekter.

g) Lokallaget kan sende representanter til regionårsmøter i NMSU, landsmøter i NMSU og
generalforsamling i NMS i samsvar med gjeldende vedtekter.
h) Utsendingene må ha fylt 15 år.
i) Årsrapportskjema leveres til NMSU sentralt.

§ 7 ÅRSMØTE
Hvis lokallaget ønsker å avholde årsmøte, gjøres det på følgende måte:
a) Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar.
b) Alle foreningens medlemmer har stemmerett.
c) Bare medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett.
d) Årsmøtet velger styre.
e) Årsmøtet fastsetter kontingenten.
f) Årsmelding og regnskap for året før legges fram.
g) Det føres protokoll som skal være tilgjengelig for ettersyn fra Frifond.

§ 8 EIENDOMSRETT
Hvis foreningen opphører, velger foreningens styre hvem som overtar foreningens økonomiske midler/
eiendeler.

§ 9 ENDRING AV §1-§8
§1-§8 kan kun endres av landsstyret i NMSU og krever 2/3 flertall. Slike endringer må ikke være i strid
med Grunnregler og vedtekter for NMSU §§ 1, 2 og 3.

§ 10 LOKALE TILLEGG
Lokallagsstyret kan foreslå at det blir tilføyet paragrafer som anses nødvendig på grunn av lokale forhold.
Endring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøtet og må være forelagt regionrådet i NMSU til
uttalelse. Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til Grunnregler og vedtekter for NMSU.

