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Vedtekter for Pinsekirken Evangeliehuset  

1. Menighetens navn   
Menighetens navn er Pinsekirken Evangeliehuset.  

2. Formål   

- Menighetens formål er å fremme Guds rike lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

3. Organisatorisk tilknytning og trosgrunnlag   

- Menigheten er et selvstendig trossamfunn. Den er en del av Pinsebevegelsen i 

Norge og anerkjenner Grunnlagsdokument for Pinsebevegelsen i Norge. 

- Hvis dette grunnlagsdokumentet endres vesentlig, skal årsmøte da ta stilling til 

om menigheten fortsatt skal være en del av Pinsebevegelsen i Norge.  

4. Medlemskap   

4.1. Medlemmer   

- Enhver som bekjenner seg til vår felles kristne tro slik den uttrykkes gjennom den 

apostoliske trosbekjennelse og som er døpt i den treenige Guds navn, kan bli medlem. 

Innmelding skal skje skriftlig. 

- Medlemmer har møterett, talerett og stemmerett i menighetsmøter og årsmøter. 

4.2. Menighetstilhørige   

- Menighetstilhørige er de som er barn av medlemmer eller menighetstilhørige eller andre 

som ønsker slik status, forutsatt at de ikke er medlem i annet tros- og livssynssamfunn. 

Menighetstilhørige er i henhold til norsk lov som medlemmer å regne. Menighetstilhørige 

kan møte i menighetsmøter og årsmøter. men har ikke tale- eller stemmerett. 

4.3. Utmelding   

- Et medlem kan til enhver tid etter eget ønske melde seg ut av menigheten ved skriftlig 

henvendelse til menighetens kontor  

- Det kan i spesielle tilfeller være aktuelt å avslutte et medlemskap mot medlemmets 

eget ønske. Dette gjelder tilfeller hvor et medlem motarbeider menighetens 

virksomhet. En slik avgjørelse krever 2/3 flertall av et samlet pastorteam og styre. 
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4.4. Registrering   

- Menigheten fører medlemsregister ved hjelp av elektronisk database med 

nødvendige personopplysninger. Registrering skal skje i henhold til enhver 

tids gjeldende lover og forskrifter. 

5.1. Menighetsmøtets mandat 

- Menighetsmøtet er menighetens øverste myndighetsorgan  
- Menighetsmøtet kan bestemme at bare medlemmer kan være til stede på 

menighetsmøtet eller under behandling av bestemte saker i menighetsmøtet 

- Menighetsmøtets funksjon er å:   

o Fastsette menighetens vedtekter   

o Avholde valg av hovedpastor og styre   

o Godkjenne driftsbudsjett, investerings- og finansieringsbudsjett og regnskap 

o Godkjenne avhendelse av fast eiendom 

o Godkjenne opprettelse/avvikling av, eller deltakelse i, juridiske enheter hvor 

menigheten er direkte eier eller deltaker 

- Medlemmer kan fremme forslag til styret om saker som ønskes behandlet i 

menighetsmøte. Slikt forslag må fremmes skriftlig senest 4 uker før menighetsmøtet. 

Hvis minst 25 medlemmer krever det, må styret fremme saken til behandling i 

menighetsmøtet. 

5.2 Styret   

5.2.1 Funksjoner   

- Sammen med hovedpastor ha ansvaret for forkynnelse og organisering i tråd med 

menighetens formål, visjon og verdier. 

- Forvalte menighetens økonomiske verdier etter vedtak i årsmøter og 

menighetsmøter 

- Legge frem regnskap og forslag til budsjett for menighetens årsmøte 

- Fremme forslag til menigheten om ansettelse av ny hovedpastor   

- Fastsette ansettelsesvilkår for hovedpastor 

- Føre tilsyn med, og fastsette instruks for den daglige ledelse   

- Ha ansvar for ansettelser i lønnede stillinger i samråd med hovedpastor 

- Gi råd til hovedpastor pastor om innsettelse av hovedledere 

- Vurdere behov for egne høringsmøter for medlemmer i ulike saker 
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5.2.2. Organisering  

- Styret skal bestå av minimum 5 personer 

- Styreleder, nestleder og de andre styremedlemmene utenom hovedpastor velges blant 

de ikke-ansatte medlemmene i menigheten. Det skal tilstrebes at minst 2 medlemmer av 

styret har økonomisk og administrativ kompetanse.  

- Styremedlemmer velges vanligvis for en tjenesteperiode på 4 år og kan gjenvelges. Hvis 

et styremedlem trer ut av styret før tjenesteperioden er avsluttet, velges nytt styremedlem 

for den resterende tjenesteperioden. 

- Hovedpastor er medlem av styret, men kan ikke velges som styrets leder 

- Hvis hovedpastorfunksjonen er delt, er det bare 1 av dem som er medlem av styret 

- Pastorteamets medlemmer for øvrig har møterett, men ikke stemmerett 

- Styret samles minst 4 ganger i året og ellers når styrelederen eller minst 2 medlemmer 

ønsker det. Innkalling bør skje skriftlig med minst 1 ukes varsel.   

- Styreleder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med hovedpastor 

- Styremedlem skal fratre i behandlingen av en sak som er knyttet til det enkelte 

styremedlem for å ivareta habilitetshensyn 

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

Beslutninger i styret gjøres med simpelt flertall; ved stemmelikhet har styreleder 

dobbeltstemme. 

- Det føres protokoll over alle vedtak og valg i styret. Protokollen skal inneholde 

opplysninger om tid, sted, og hvilke medlemmer som var til stede og undertegnes av 

møteleder sammen med minst ett valgt medlem.  

o Dersom et styremedlem ønsker det, skal uenighet protokollføres.  

o Ved uenighet i styret bør saken opplyses i menighetsmøtet ved at de viktigste 

argumentene for og imot styrets forslag presenteres 

- I saker som legges fram for menighetsmøte bør avstemningsforholdet i styret 

presenteres.  

5.3 Hovedpastor og daglig ledelse  

- Styreleder og 2 styremedlemmer i felleskap innehar menighetens signatur 

- Hovedpastor og styreleder innehar prokura hver for seg. 

- Hovedpastor er ansvarlig for den daglige ledelsen av virksomheten, herunder 

pastorteamet, andre ansatte og frivillige ledere 

- Hovedpastor innsetter og er ansvarlig for personer i alle tjenester og lønnede stillinger i 

samråd med styret. Ansatte bør være medlem av menigheten. 

- Hovedlederne velger selv sine medarbeidere i samråd med hovedpastor. 
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6. Valg og forretningsorden   

6.1. Menighetsmøte   

- Det skal avholdes minst 2 menighetsmøter per år, hvorav ett er menighetens 

årsmøte 

- Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai måned det påfølgende året 

- Budsjettforslag fremmes i menighetsmøte før aktuelt budsjettår 

- Menighetsmøte avholdes etter innkalling fra styret. Menighetsmøte bekjentgjøres med 

minst 4 ukers varsel og i den form styret finner forsvarlig og hensiktsmessig. Det 

utarbeides saksliste som bekjentgjøres senest 2 uker før møtet. Bekjentgjøring skjer 

gjennom nettsiden, på oppslagstavle og i offentlig møte. Informasjonsmøter og 

høringsmøter kan ha kortere innkallingsfrist. 

- Dersom 25 medlemmer skriftlig krever det, skal det innkalles til ekstraordinært 

menighetsmøte for å få behandlet en bestemt sak 

- Styret kan beslutte at menighetsmøtets deltagere kan registreres. 

- Menighetsmøte velger møteleder etter forslag fra styret 

- Det skal føres protokoll fra menighetsmøte. Protokollen underskrives av møteleder og 

referent sammen med 2 valgte møtedeltakere.   

 

6.1.1. Alminnelige avstemmingsregler   

- Som hovedregel avgjøres en sak ved simpelt flertall. Blanke stemmer teller ikke med i 

antall stemmer. Det avholdes skriftlig avstemning ved alle personvalg og andre saker 

hvis styret ønsker det eller minst 5 medlemmer krever det. Ved personvalg skal det 

brukes trykte stemmesedler hvor det klart framgår hva valget gjelder, hvem 

valgkandidatene er og hvordan man velger. Det tillates forhåndsavstemming ved 

personlig oppmøte etter styrets anvisning. Dette gjelder ved personvalg og i spesielle 

saker.   

- Ved ikke-skriftlige avstemminger skal det foretas håndsopprekning med simpelt flertall  

- Ved skriftlige valg skal et tellekorps bestående av minst 3 personer hjelpe til med 

utdeling og innsamling av stemmesedler og opptelling av stemmene. Møteleder 

utpeker disse.   
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6.1.2. Personvalg   

- Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på; engasjement for Guds rike 

tjenerholdning, karakter og personlig kvalifikasjoner. 

- Alle medlemmer i Evangeliehuset har rett til å fremme forslag til styret på nye 

styrekandidater. Slike forslag må sendes skriftlig til styret senest 6 uker før 

årsmøte/menighetsmøte med valg.  

- Styret foreslår kandidater for valg i menighetsmøte/årsmøte, og styrets innstilling skal 

bekjentgjøres minst 4 uker før årsmøtet 

- Bare bekjentgjorte kandidater kan velges. 

- Når det er klargjort at kirken behøver ny hovedpastor, kan menighetens medlemmer 

fremme forslag på kandidater til styret. Styret har ansvar for prosessen fram til styret 

fremmer forslag om ansettelse av hovedpastor for årsmøte/menighetsmøte.  Styrets 

innstilling til valg av ny hovedpastor skal bekjentgjøres minst 4 uker før valget. 

 

7.  Vedtektsendringer   

- Endringer av disse vedtektene kan vedtas med simpelt flertall i et menighetsmøte 
- Endringsforslag bekjentgjøres senest 4 uker før menighetsmøtet 

8. Oppløsning   

- Pinsekirken Evangeliehuset kan oppløses etter avgjørelse med 2/3 flertall i styret og 2/3 

flertall blant de fremmøtte medlemmer på 2 menighetsmøter med minst 3 måneders 

mellomrom. Medlemmer skal innkalles skriftlig til disse ekstraordinære menighetsmøter 

med minst 30 dagers varsel.   

- Dersom menigheten oppløses, skal det samtidig med siste avstemming i 

menighetsmøte velges et avviklingsstyre. Dette skal bestå av 2 medlemmer fra 

menigheten og 2 medlemmer foreslått av Lederrådet i Pinsebevegelsen i Norge. I 

tillegg skal en jurist velges som leder av avviklingsstyret. Avviklingsstyret skal fordele 

eventuell nettoformue. Fordelingen skal skje i samsvar med formålet i punkt 3.   

9. Ikrafttredelse   

- Disse vedtektene trer i kraft etter vedtak i menighetsmøte xx.xx.2022 


