MISJONSFORENINGER
Misjonsforeninger for voksne
1.0 Navn
Misjonsforeningens navn er Skien Misjonsforening
2.0 Bekjennelse og tilhørighet
Misjonsforeningen står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sør og er dermed
forpliktet på Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler.
3.0 Formål
3.1
Misjonsforeningens formål er å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på
Misjonssambandets misjonsfelter, i samsvar med regionens lover og NLMs grunnregler.
3.2
Dette (3.1) gjøres ved å:
1. samles regelmessig til foreningsmøter der Guds ord, bønnetjenesten,
misjonsinformasjonen og misjonsofferet står sentralt
2. bygge sterke fellesskap preget av omsorg og tjeneste for hverandre
3. rekruttere nye medlemmer til foreningen
4. være opptatt av å danne nye foreninger
5. virke utadrettet i nærmiljøet for å vinne mennesker for Jesus.
4.0 Medlemskap
Skien misjonsforening består av medlemmer som vil arbeide for foreningens formål og
lover.
5.0 Årsmøte
5.1
Årsmøtet holdes så tidlig som mulig på nyåret.
5.2
Årsmøtet må gi plass til samtale om arbeidet i året som gikk og drøfte målsettinger og strategi
for arbeidet fremover.
5.3
Årsmøtet velger et styre/ledelse som består av minimum to medlemmer. De velges for ett år
om gangen og kan gjenvelges.

6.0 Styret/styrets leder
6.1
Styret konstituerer seg selv med leder, kasserer og eventuelt andre funksjoner. Styrets leder
kan velges av årsmøtet.
6.2
Med fokus på formålet (se 3.0 Formål) skal styret:
1. utarbeide semesterplan og møteprogram for misjonsforeningen
2. innkalle foreningen til årsmøte og legge fram for denne årsmelding og revidert
regnskap.
6.3
Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonen, forvaltes og underlegges en
regnskapsføring som er i samsvar med gjeldende økonomireglement fastsatt av hovedstyret.
7.0 Endring av lovene
7.1
Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslaget er innsendt til
styret minst én måned før årsmøtet. Paragrafene 2.0 og 3.1 kan ikke endres av misjonslaget
med mindre regionstyret, hovedstyret eller generalforsamling i NLM åpner for det.
7.2
Endring av misjonsforeningens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk
Luthersk Misjonssamband.

