
PYM Barnehjelps vedtekter  

1 FORMÅL  

1.1  PYMs Barnehjelp støtter tiltak innenfor PYMs misjonsarbeid som hjelper barn i nød og 

vanskelige situasjoner (åndelig, sosialt og materielt), fortrinnsvis i fattige land eller 

geografiske områder med utbredt fattigdom eller steder rammet av sosial urett og 

katastrofer.  

1.2  Barnehjelpen fordeler støtten til tiltak som allerede er i drift eller som planlegges igangsatt. 

Prosjekter som støttes bør være tilknyttet PYMs arbeid representert ved misjonærer eller 

den nasjonale samarbeidskirke, men det kan også gis til tiltak i land der PYM ikke har 

misjonærer, men samarbeider fortrinnsvis med lokale pinsemenigheter eller søsterkirker.  

2 LEDELSE  

 2.1  PYMs Barnehjelp er en avdeling i PYM og underlagt PYMs Hovedstyre.  

 2.2  PYMs Barnehjelp ledes av et Driftsstyre som skal består av til sammen 5 styremedlemmer 

hvor av 4 er oppnevnt av regionene og en er PYMs Generalsekretær eller den han oppnevner 

i sitt sted. Det er den respektive Regionssekretær som foreslår en kandidat for sin region etter 

forslag fra LU-ene. Det oppnevnes 3 numeriske varamedlemmer etter forslag av 

Generalsekretær.  

2.3 PYMs hovedstyre skal velge:  

 Driftsstyrets styremedlemmer og varamedlemmer. Disse velges for 4 år av gangen, med 

adgang til gjenvalg to ganger. Ingen kan sitte mer enn tre perioder sammenhengende. 

Det skal skje rullerende valg for a ivareta kontinuitet. I sammensetningen av 

styremedlemmene bør legges vekt på mangfoldig med tanke på kompetanseområder 

som behøves i PYMs Barnehjelp sitt arbeidet.  

 Styreleder velges blant de valgte styremedlemmene.  

 2.4  Driftsstyret er beslutningsdyktig når innkalling har skjedd med rimelig frist og minst fire 

stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle vedtak fattes med vanlig flertall. Ved 

stemmelikhet utsettes saken.  

 2.5  Driftsstyret har det daglige ansvar for PYMs Barnehjelp sin virksomhet og for de 

eiendeler, midler og fond som PYMs Barnehjelp rår over. Driftsstyret etablerer selv 

sekretær- og regnskapsfunksjoner.  

 2.6  Driftsstyret skal framlegge PYMs Barnehjelp sin årsberetning og sitt årsregnskap for 

Hovedstyret innen de frister som gjelder for PYMs totale virksomhet. Årsregnskapet skal 

revideres av PYMs revisor sammen med øvrige avdelinger i PYM.  
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3 INNSAMLING AV MIDLER  

3.1  Basis for PYMs Barnehjelp sine inntekter skal være bidrag fra givere som helst er med i 

PYMs Barnehjelp sin faste givertjeneste, men også gaver fra menigheter, sponsorer og 

grupper i og utenfor pinsebevegelsen.  

3.2  Barnehjelpens markedsføring skal bestrebe seg på å nå vesentlig lengre ut enn til 

pinsebevegelsens egne menigheter og medlemmer, for eksempel ved å engasjere 

skoleklasser. PYMs Barnehjelp søker å ha et tett samarbeid med PBU (Pinsevennenes 

Barne- og Ungdomsutvalg) og pinsemenighetenes barnegrupper og søndagsskoler.  

3.3  Driftstyret i PYMs Barnehjelp står fritt til en hver tid å gjennomføre tiltak som er 

nødvendig for a reise de nødvendige midler til PYMs Barnehje1p, innenfor mandatets 

rammer og PYMs retningslinjer og vedtekter. Utforming av materiell og valg av 

markedsforingskanaler skal skje i nært samarbeid med PYM kontoret.  

4 FORDELING AV MIDLER  

 4.1  Søknad om støtte fra PYMs Barnehjelp kan skje fra de misjonstiltak som er beskrevet i 

mandatets punkt 1.2. Søknadsfristen er 1. mars og 1. november. Søknader bør skje på 

fastsatt søknadsskjema. Vedlagt søknaden skal det ligge en anbefaling fra Landutvalget 

eller fra Kontaktmenighet.  

 4.2  Tildeling av støtte skjer etter vedtak i PYMs Barnehjelp sitt driftsstyre. Dette skjer to ganger 

årlig i samlede bevilgningsvedtak. Tildelingene skal ikke forfordele enkelte tiltak. 

Driftsstyret skal behandle etteranmeldte søknader og bevilge støtte om PYMs Barnehjelp har 

midler til dette på inneværende budsjett. Oppstilling av tildelinger for hvert år skal vises i 

PYMs Barnehjelp sin årsrapport.  

 4.3  Mottaker av støtte for tildelte midler fra Barnehjelpen har plikt til å sende rapport som 

skal inneholde hva midlene er brukt til og informasjon om hvem som fører tiltakets 

regnskap. Rapporten skal i hovedsak være framlagt for Driftsstyret innen 1. mars aret 

etter at bevilgingen er gitt.  

5 ENDRINGER OG OPPHØR  

 5.1  Endringer i vedtektene for PYMs Barnehjelp skjer i PYMs hovedstyre med minst tre 

fjerdedels flertall. Forslag til endringer kan fremmes skriftlig av PYMs Barnehjelp sitt 

driftsstyre, medlemmer i PYMs hovedstyre, Generalsekretæren eller av minst 3 

pinsemenigheter som samlet fremmer forslaget.  

5.2 Opphør av PYMs Barnehjelp sin virksomhet skjer etter vedtak i PYMs hovedstyre.  

Driftsstyret i PYMs Barnehjelp skal først ha fatt behandlet forslaget om opphør og avgitt 

uttalelse. Alle midler og eiendeler i PYMs Barnehjelp skal tilfalle PYM.  

 


