Vedtekter for

NLM trossamfunn
§ 1. Navn og hovedkontor
NLM trossamfunn er opprettet i samsvar med Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.
juni 1969 nr. 25 (trussamfunnsloven). NLM trossamfunn er tilknyttet Norsk Luthersk
Misjonssamband og har sitt hovedkontor i Oslo kommune.
§ 2 Formål
NLM trossamfunn er opprettet for dem som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Norsk
Luthersk Misjonssamband. Organisasjonen NLMs åndelige arbeid utgjør trossamfunnets
virksomhet for sine medlemmer.
All virksomhet i NLM trossamfunn skal drives i overensstemmelse med Norsk Luthersk
Misjonssambands grunnregler.
§ 3 Bekjennelsesgrunnlag.
NLM trossamfunn bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske
kirkes bekjennelse. Trossamfunnet er forpliktet på Norsk Luthersk Misjonssambands
grunnregler.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap i NLM trossamfunn forutsetter at man identifiserer seg med organisasjonens
formål (§ 2) og bekjennelsesgrunnlag (§ 3).
De formelle krav til å bli tatt opp som medlem i NLM trossamfunn følger av
trussamfunnsloven §§ 5 og 6.
De som blir godkjent som medlemmer i trossamfunnet, føres inn i eget register.
§ 5 Innmelding
Innmelding i trossamfunnet skjer skriftlig. Søker må gi de opplysninger som trossamfunnet
krever for å bli medlem.
§ 6 Årsmøte
Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre er årsmøte for trossamfunnet. Årsmøtet skal
- godkjenne årsmelding og regnskap
- velge trossamfunnets landsstyre.
§ 7 Landsstyre
NLM trossamfunn ledes av et landsstyre som består av tre til fem medlemmer som alle er
medlemmer i trossamfunnet. Landsstyret velger selv styreleder. Styret er beslutningsdyktig
når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Landsstyret avholder styremøter ved behov, men minst to ganger pr. år.
Landsstyret skal lede trossamfunnet i samsvar med egne retningslinjer som er vedtatt av
årsmøtet.
§ 8 Daglig ledelse
Landsstyret ansetter/leier inn administrasjonssekretær som skal
• utføre nødvendig administrative oppgaver for landstyret
• ha det daglige ansvar for føring av medlemsregister
• at trossamfunnets regnskap føres i tråd med gjeldende regler

§ 9 Økonomi
Tilkjent tilskudd fra stat og kommune er det økonomiske grunnlaget for drift av
trossamfunnet.
Et eventuelt overskudd i trossamfunnet forvaltes av landsstyret og skal komme Norsk
Luthersk Misjonssamband til gode.
Det skal føres eget regnskap for trossamfunnet, og det skal legges fram og godkjennes av
årsmøtet.
Regnskapet revideres av revisor som er valgt av landsstyret.
§10 Utmelding
Utmelding må skje i samsvar med trussamfunnsloven § 9, 2. og 3. ledd.
§ 11 Lovendring
Endringer av lovene for NLM trossamfunn skal skje av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringene
må skje innfor Norsk Luthersk Misjonssambands grunnregler.
Følgende bestemmelser kan ikke endres: §§ 1, 2, 3 og 11.
§ 12 Oppløsning
Årsmøtet kan vedta å oppløse trossamfunnet når grunnlaget for å opprettholde det ikke lenger
er til stede. Fylkesmannen skal få tilgang til trossamfunnets arkiv og registre ved oppløsning.

Vedtatt av Misjonssambandets hovedstyre 18. og 19. september 2015

