VEDTEKTER for HimalPartner
Vedtatt av Landsmøtet i 1946.
Endret av Landsmøtet i 1968, 1984, 1990, 1998, 2002, 2010, 2014 og 2016

§ 1. Formål
HimalPartner har til formål gjennom ord og tjeneste å bringe evangeliet til tibetanere,
nepalere og andre folk i landene rundt Himalaya.
§ 2. Bekjennelse
Misjonen bygger på Den hellige skrift og Den evangeliske lutherske bekjennelse.
§ 3. Ansatte og utsendinger
Ansatte og utsendingene skal utføre sin tjeneste i samsvar med misjonens formål og
bekjennelse innen et økumenisk fellesskap.
§ 4. Medlemskap
4.1 Misjonens organisasjonsmessige basis er personlig medlemskap.
4.2 Medlemskap er åpent for alle som har fylt 16 år og som ønsker å støtte misjonens
formål. Innmelding skjer skriftlig.
4.3 Medlemskap er gyldig når medlemskontingenten for inneværende år er betalt.
4.4 Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret.
4.5 Medlemmer oppmuntres til å danne lokale foreninger, bønneringer etc. for å fremme
misjonens sak.
§ 5. Landsmøtet
5.1 Landsmøtet holdes hvert annet år i tiden mai – september og er misjonens øverste
besluttende myndighet.
5.2 Alle interesserte har adgang til forhandlingene. Stemmerett har alle fremmøtte
medlemmer av misjonen med gyldig medlemskap. Misjonens utsendinger ute har
mulighet for å forhåndsstemme.
5.3 Landsmøtet konstituerer seg med ordstyrer og sekretær, og velger to tilstedeværende
medlemmer til å undertegne protokollen.
5.4 Landsmøtet skal:
a) Velge landsstyre ifølge § 6.
b) Velge revisor ifølge § 7 og godkjenne utbetalt revisjonshonorar siden forrige
landsmøte.
c) Oppnevne en valgkomité på 4 medlemmer som skal foreslå kandidater til de valg
som skal foretas på neste Landsmøte. Styrelederen må tilhøre et evangelisk-luthersk
kirkesamfunn. Det tilstrebes også at minst halvparten av de øvrige styremedlemmene
tilhører et evangelisk-luthersk kirkesamfunn.
d) Drøfte og godkjenne landsstyrets melding og regnskap for den forløpne
toårsperiode.
e) Drøfte hovedlinjene i det videre arbeid.
5.5 Forslag om saker til Landsmøtet må sendes landsstyret senest 4 måneder før
Landsmøtet.
5.6 Årsmelding og regnskap sendes de påmeldte medlemmer senest 14 dager før
Landsmøtet.

5.7

Ekstraordinært Landsmøte holdes dersom landsstyret finner dette nødvendig.
Innkalling til Landsmøte skjer gjennom Tibetaneren og ved rundskriv til medlemmene
med minst en måneds varsel og skal inneholde dagsorden for Landsmøtet.

§ 6. Landsstyret
6.1 Valgbar til landsstyret er medlemmer av misjonen som er fylt 18 år.
6.2 Landsstyret har 7 medlemmer, inkludert styreleder, og 3 varamedlemmer. Landsstyret
kan (av medlemmene og varamedlemmene) nedsette et arbeidsutvalg.
6.3 Følgende valg foretas skriftlig av Landsmøtet:
a. Valg av styreleder for 2 år.
b. Valg av styremedlemmer for 4 år, dog slik at vekselvis 3 og 3 medlemmer velges på
det ordinære Landsmøte.
c. Valg av 3 varamedlemmer for 2 år.
6.4 Landsstyret velger sin nestleder.
6.5 Leder og medlemmer av landsstyret/arbeidsutvalget kan fungere i sine verv inntil 8 år
sammenhengende. Uavhengig av tidligere funksjonstid kan medlemmer av
landsstyret/arbeidsutvalget som velges til styreleder, fungere i dette verv inntil 8 år.
6.6 Landsstyret møter minst 2 ganger i året og er beslutningsdyktig når minst 4 av
medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
6.7 Landsstyret er ansvarlig for misjonens løpende forretninger. Det ansetter misjonærer,
generalsekretær og øvrige medarbeidere hjemme. Generalsekretæren må tilhøre et
evangelisk-luthersk kirkesamfunn. Landsstyret gir instrukser for de ansatte og vedtar
de årlige budsjettene for hele misjonens virksomhet.
6.8 Landsstyret innkaller til Landsmøte, og fremlegger toårsmelding og regnskap for
Landsmøtet.
6.9 Generalsekretæren fremlegger saker til behandling for landsstyret. Generalsekretæren
er uten stemmerett. En valgt representant for ansatte og utsendinger deltar i
landsstyrets møter uten stemmerett.
§ 7. Regnskap
Regnskapet revideres årlig av statsautorisert eller registrert revisor.
§ 8. Daglig ledelse
Generalsekretæren forestår den daglige ledelsen av arbeidet etter mandat fra styret.
§ 9. Oppløsning
9.1 Oppløsning av misjonen kan bare skje ved likelydende vedtak av to påfølgende
Landsmøter. Hver gang kreves 2/3 flertall.
9.2 Det siste landsmøtet fatter vedtak om disposisjonen av misjonens midler som
forutsettes brukt til annen misjonsvirksomhet.
§ 10. Endring av vedtektene
10.1 Forslag til endringer av vedtektene må, etter å være vurdert av styret, gjøres kjent for
medlemmene minst to måneder før forslaget skal behandles av Landsmøtet.
10.2 Til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på Landsmøtet.
10.3 Endringene må ikke stride mot misjonens bekjennelsesgrunnlag som uttrykt i § 2.

