VEDTEKTER
FOR

NAMU NORGE
§1

Formål

NaMu Norge etableres i den hensikt å bidra til å utvikle flere sunnere menigheter. Det
innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere
livskraftige menigheter til å etablere nye menigheter og sogn.

§2

Organisering og virkeområde

NaMu Norge etableres som en forening og har ikke erverv til formål. Alle inntekter i NaMu
Norge skal benyttes for å bygge opp under foreningens formål.
NaMu Norge står til tjeneste som Nasjonal partner i Norge for NCD International.
Foreningen opererer primært i Norge. Etter avtale med NCD International kan foreningen
også operere i andre land.

§3

Medlemskap

Enhver enkeltperson som ønsker å arbeide for foreningens formål kan melde seg inn som
fullverdig medlem i NaMu Norge. Årlig medlemskontingent fastsettes av styret.

§4

Andre roller inn i foreningen

Partnere
Kirkesamfunn, bispedømmer og organisasjoner kan inviteres med i NaMu Norge som
partnere. Styret fastsetter betingelser for partnerskap.
Støttemedlemmer
Menigheter kan inviteres med i NaMu Norge som støttemedlemmer. Styret fastsetter
betingelsene for støttemedlemskap.
Veiledere
NaMu Norge utdanner og følger opp NaMu-veiledere. Styret godkjenner krav til veiledere, og
fastsetter betingelser for opprettholdelse av autorisasjon. Forholdet mellom veilederne og
foreningen reguleres forøvrig gjennom avtale om forpliktelse mellom partene, samt
retningslinjer fra NCD International. NaMu-veiledere kan stå som fullverdige medlemmer av
NaMu Norge.

§5

Årsmøte

Årsmøte er foreningens øverste organ.
Årsmøtet består av ordinære medlemmer. Tilstedeværende medlemmer har stemme- og
talerett ved årsmøtet.
Partnere og støttemedlemmer kan delta på årsmøtet som observatører. Årsmøtet fastsetter
eventuelt talerett.
Styret er ansvarlig for å innkalle medlemmene til ordinært årsmøte en gang hvert år med
minimum 6 ukers skriftlig varsel. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom 2/3
deler av medlemmene krever det. Det kan også innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis
minimum 2 av styremedlemmene krever det.
Saker til årsmøtet meldes 3 mnd. før årsmøtet.
Årsmøte informeres om følgende saker:
• Styrets årsrapport
• Revidert årsregnskap
Årsmøte behandler følgende saker:
• Velger styrerepresentanter.
• Nedsetter valgkomite på 3 personer (for 2 års perioder).
• Velger revisor
• Uttaler seg om langsiktige mål og strategier for NaMu Norge.

§6

Styret

Styret utgjøres av representanter valgt av foreningens årsmøte. Bare ordinære medlemmer i
NaMu Norge kan velges inn som styremedlemmer.
Det tilstrebes at styret er satt sammen med en bredde i kompetanse og kirketilhørighet, og at
ulike aldersgrupper og kjønn er representert i styret.
•
•
•
•
•

Styret består av 5 medlemmer som velges for 4 år av gangen. Kontinuitet sikres ved at
valg avvikles hvert andre år og at halve styret (2-3 personer) står på valg om gangen.
Det velges 2 varamedlemmer for 2 år av gangen.
Varamedlemmer har møterett, og har stemmerett i styremedlemmers fravær.
Styret konstituerer seg selv.
Styret har beslutningsmyndighet når minimum 3 representanter er til stede.

Styret ansetter daglig leder og fungerer som arbeidsgiver for denne.
Styret fastsetter ansvars- og arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer, daglig leder og andre
medarbeidere.
Styret vedtar budsjett og regnskap for NaMu Norge.
Styret gjør vedtak om fullmakter for signering og prokura for NaMu Norge.

§7

Daglig leder

Daglig leder er ansvarlig for daglig drift av NaMu Norge. Herunder ansettelse av stab.
Daglig leder ivaretar sekretariatsfunksjoner for styret.
Daglig leder har talerett i styret.
Daglig leder utvikler NaMu Norge i tråd med foreningens visjon og verdier, og gjennomfører
strategi vedtatt av styret.

§8

Strategi og virksomhet

I arbeidet med å bidra til å utvikle flere sunnere menigheter, vil virksomheten til NaMu Norge
kunne omfatte menighetsveiledning, kursvirksomhet, menighetsundersøkelser, personlig
veiledning (disippeltrening/lederutrustning), samt formidling, tilrettelegging og utvikling av
materiell med tilhørende systemer.
Virksomheten bygger på nedfelte visjoner og verdier for NaMu Norge, samt prinsipper og
redskap fra NCD International.
Hovedvirksomheten til NaMu Norge legges til rette for på lang sikt å være selvfinansierende.
Samtidig vil frivillig engasjement, kontingenter, givertjeneste, gaver og andre økonomiske
bidrag være viktige supplerende ressurser for å sikre NaMu Norges virksomhet soliditet
(bærekraft) og raskere utbredelse (multiplikasjon og fruktbarhet).

§9

Forhold til andre organisasjoner

Kirkesamfunn, organisasjoner og menigheter kan knytte seg til NaMu Norge i form av
partnerskap eller støttemedlemskap (se § 4).
NaMu Norge kan være medlem, medeier eller samarbeidspartner med andre organisasjoner
som bidrar inn mot foreningens formål.

§10

Strukturendringer

Styret kan gjøre vedtak om å skille ut deler av virksomheten (f.eks. forlagsvirksomhet,
forretningsvirksomhet eller lignende) i egne foreninger eller selskap når dette anses som
hensiktsmessig.
Eventuelle utskilte deler av virksomheten skal bygge på formålet til NaMu Norge, og skal ikke
ha erverv til formål.
Endring av vedtekter for NaMu Norge kan gjøres av årsmøte med 2/3 flertall etter forslag fra
styret.

§11

Oppløsning

Årsmøtet kan med 2/3 flertall gjøre vedtak om oppløsning av NaMu Norge.
Eventuelle gjenstående midler eller aktiva ved opphør skal gå til tiltak eller organisasjoner som
støtter opp under formålet til NaMu Norge. Vedtak om disponering av gjenstående midler
eller aktiva gjøres av årsmøtet parallelt med vedtak om oppløsning.
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