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LOVER FOR HEDALEN MISJONSFORENING 

Vedtatt på konstituerende møte for Hedalen Misjonsforening 1.2.2017 

§ 1 BASIS 

Hedalen Misjonsforening er etablert som en videreføring av Hedalen Orientmisjon og 

Hedalen Normisjon og er tilsluttet Normisjon. Foreningen arbeider i samsvar med Lovverk 

for Normisjon. Foreningens formål er å forstå som en utdypning av Normisjonens grunnregel 

§ 3. 

 

§ 2 FORMÅL 

Foreningens formål er å fremme kristelig liv og kunnskap i Hedalen og å bidra til 

misjonsarbeid ute og hjemme. Dette søkes nådd ved å: 

a) samles om Guds ord jevnlig, og en gang i året arrangere julelotteri/julemesse. 

b) oppmuntre til kristen vitnetjeneste og annen bruk av nådegavene. 

c) forberede møtevirksomhet og annen tjeneste ved å få skikkede medarbeidere til å virke 

i foreningen. 

d) drive diakonalt arbeid. 

e) på Guds Ords og den apostoliske trosbekjennelsen, virke i åpen og respektfull 

forståelse med de andre virksomhetene i vår kirke og andre kirkesamfunns 

menigheter. 

f) arbeide for å fremme kunnskap om og engasjement for misjon blant folkeslagene, og 

at forbønn og tjeneste for misjonen preger arbeidet. 

g) informere om misjonens arbeid blant andre folkeslag og bidra til å formidle kallet til 

tjeneste som misjonær. 

 

§ 3 MEDLEMMENE 

Enhver som gir sin tilslutning til foreningens basis og formål, kan bli medlem av foreningen. 

Også medlemmer i foreninger og grupper tilsluttet hovedforeningene, regnes som medlemmer 

i lokalforeningen (jfr. lovverk for Normisjon § 4).  

Medlemmene oppfordres til å leve som kristne i samsvar med Guds Ord, slik at de 

regelmessig samles om Guds ord og bruker kirkens nådemidler. De bør holde sammen i 

kjærlighet, og etter evne søke å bidra til misjonsforeningens formål. 

 

§ 4 TILHØRIGHET 

Foreningen tilhører Normisjon region Oppland. Dersom foreningen etter samråd med 

regionstyret skulle finne å måtte innstille virksomheten, tilfaller alle midler og rettigheter, 

med unntak av Hedalen bedehus, denne regionen. Vedrørende utmeldelse av Normisjon 

gjelder lovverk for Normisjon § 6. 
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§ 5  HEDALEN BEDEHUS 

Hedalen Misjonsforening er eier av Hedalen Bedehus (Gnr.100/Bnr.6). Det etableres eget 

styre for bedehuset bestående av tre medlemmer valgt for to år. De tar seg av drift og 

vedlikehold og står for utleie av huset i henhold til vedtekter. Årsmøtet i Hedalen 

Misjonsforening velger styre og godkjenner vedtekter for bedehuset. 

Ved evt. opphør av Hedalen Misjonsforening, må det vurderes om andre kristne foreninger i 

Hedalen vil overta ansvaret for Bedehuset. Ved evt. salg av Bedehuset, skal midlene brukes til 

kristent arbeid blant barn og unge i Hedalen.  

 

 

§ 6 ÅRSMØTE 

Foreningen holder årsmøte hvert år, der det legges fram årsmelding og revidert regnskap for 

siste driftsår til godkjenning. Alle medlemmer av foreningen som har fylt 15 år har 

stemmerett på årsmøtet. Det velges et styre på 4 medlemmer i tillegg til leder, som alle må 

være fylt 18 år. Lederen velges hvert år ved direkte valg. De øvrige styremedlemmer velges 

for to år av gangen, slik at halvparten går ut hvert år. Årsmøtet velger også for ett år en revisor 

og to varamedlemmer til styret i tillegg til to representanter til valgkomite. 

Enhver stemmeberettiget kan kreve skriftlig valg. 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. 

Det år Normisjon holder generalforsamling, velger årsmøtet utsendinger til denne, eventuelt 

kan dette delegeres til foreningens styre.  

 

§ 7 INNSAMLEDE MIDLER 

Det skal føres regnskap over innsamlede midler. Regnskapet skal revideres hvert år og legges 

fram for årsmøtet til godkjenning. Det påligger styret å arbeide for at foreningens bidrag til 

misjonens arbeid ute og hjemme skal bli størst mulig. Foreningens bidrag bør sendes inn 

regelmessig. Penger som kommer inn på møter ved besøk fra Evangelisk Orientmisjon, går i 

sin helhet til den organisasjonen. Innsamlede midler for øvrig går til Normisjon. 

 

 

§ 8 STYRETS ANSVAR 

Styret har ansvar for å søke å virkeliggjøre foreningens formål (jfr. § 1 og § 2) og for at 

foreningen arbeider i samsvar med foreningens og Normisjons lover. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret kan oppnevne og gi instrukser til de komiteer 

og arbeidsgrupper som de ser behov for, slik at foreningens arbeid blir ivaretatt best mulig. 
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Styret er ansvarlig for forvaltningen av foreningens midler. Det føres protokoll fra styrets 

møter. 

 

§ 9 FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT 

Styrets leder, sammen med et annet styremedlem, forplikter i fellesskap foreningen med sine 

underskrifter. 

 

 

§ 10 LOVENDRINGER 

Endring av disse lover kan foretas på årsmøtet. Forslag til endring må være fremsatt for styret 

minst to uker før årsmøtet. Endring av § 1 og § 2 krever 2/3 flertall.  

 

 

 


