Sak 05/19 Forslag til nye vedtekter for Pinsemisjonen
Sammendrag
4. juni 2018 vedtok Samtaleforum ny organisering av Pinsebevegelsen i Norge.
Pinsemisjonens årsmøte 5. juni 2018 vedtok at Pinsemisjonen går fra å være en selvstendig
enhet med eget hovedstyre til å bli en integrert avdeling av Pinsebevegelsen i Norge, i tråd
med vedtatt ny organisering av Pinsebevegelsen.
Pinsemisjonen blir ny internasjonal avdeling i Pinsebevegelsen. Avdelingen ledes av
internasjonal leder som rapporterer til daglig leder.
Bistandsarbeidet skal videreføres som egen juridisk enhet og ledes av internasjonal leder.
Med denne modellen ivaretar vi hensynet til risikohåndtering av økonomiske midler og
målrettet prosjektgjennomføring av bistandsprosjekter.
Foreningen Pinsemisjonen endrer medlemssammensetning og styringsmodell. Foreningens
arbeid er knyttet til bistandsprosjekter. Foreningens nye medlemmer er Pinsebevegelsen i
Norge og PSGS. Foreningen styres gjennom årsmøte, styre og daglig leder.
Styreleder og nestleder i hovedstyret har ledet arbeidet med å utvikle nye vedtekter for
foreningen. Det er lagt vekt på tett dialog med hovedstyret i Pinsemisjonen, Lederrådet og
utvalgte ressurspersoner. SWAN Advokater MNA ved advokat Tor-Henry Spjelkevik har
bistått i arbeidet med utforming av nye vedtekter.

Fra Pym og Pinsemisjonen til internasjonal avdeling
For å kunne være med og fullføre vårt oppdrag på best mulig måte iverksatte PYMs årsmøte
i 2015 en omfattende strategiprosess. Målet med prosessen er at norsk pinsebevegelse skal
være målrettet og bærekraftig i innsats og organisering av sitt misjonsarbeid. I perioden
2015 – 2017 er det blitt vedtatt overordnede strategier og målsettinger for misjonsarbeidet
som har implikasjoner for hvordan vi organiserer misjonsvirksomheten i Pinsebevegelsen i
dag og for fremtiden, og PYM ble til Pinsemisjonen.
Misjon er en sentral del av kirkenes arbeid, og i Pinsebevegelsen anbefaler vi at dette er en
integrert del av menighetens arbeid som er forankret i ledelsen i kirkene og i bevegelsens
strategi og mål. I strategiprosessen har vi jobbet aktivt med hvordan dette skal kunne
reflekteres på nasjonalt og internasjonalt nivå for Pinsebevegelsen. Fra dagens ordning med
generalsekretær og hovedstyre vil vi i ny modell styrke forankringen av strategi og mål bilde
gjennom fordeling av ansvar på flere nivåer med en felles overordnet retningsgivende enhet.

Vi har vektlagt tett dialog med Lederrådet, og samtalene har tatt utgangspunkt i
utfordringene fra overordnet strategi og mål (ref. strategi vedtatt årsmøte 2016) og
Pinsebevegelsens egen organisasjonsutviklingsprosess (ref. samtaleforum juni 2017 og
2018).
Årsmøtet har fulgt opp med støttende og direkte vedtak gjennom hele prosessen, og i
årsmøtet 2018 vedtok vi ny organisering. Pinsemisjonen skal bli til internasjonal avdeling i
Pinsebevegelsen i Norge. Internasjonal avdeling vil få et nytt og oppdatert mandat.
Avdelingen ledes av internasjonal leder.

Endring av foreningen Pinsemisjonen - bistand
Bistandsarbeidet skal videreføres gjennom en egen juridisk enhet. Foreningen Pinsemisjonen
formål endres til å ivareta og organisere bistandsprosjektene i Pinsebevegelsen, og skal
hensynta økonomisk bærekraft og forsvarlig risikohåndtering. Internasjonal leder er daglig
leder i foreningen.
Foreningen Pinsemisjonen endrer medlemssammensetning og styringsmodell. Foreningen
får nye medlemmer. En forening krever minimum 2 medlemmer. Dagens medlemmer vil
gjennom Pinsebevegelsens organisasjonsmodell inneha en overordnet rolle overfor
foreningen gjennom valg til lederrådet. Nye medlemmer for foreningen foreslåes til
Pinsebevegelsen i Norge og PSGS.
Foreningen ledes gjennom årsmøte, styre og daglig leder. Finansieringsordningen er
gjennom kontraktsfestet partnerskap og administrasjonstilskudd administrert via sentral
organisasjon.
Utdrag fra forslag til nye vedtekter:
Formål (§2). Foreningens hovedarbeid er tilknyttet bistandsprosjekter i samarbeid med
kirker, organisasjoner, enkeltpersoner og nettverk, og foreningen arbeider gjennom lokale,
nasjonale og internasjonale partnere.
Finansiering (§5). Foreningens bistandsprosjekter finansieres av partnerskap med
menigheter, personer, bedrifter, organisasjoner, stiftelser og andre givere. Administrasjonen
finansieres hovedsakelig gjennom administrasjonstilskudd fra menighetene i
Pinsebevegelsen i Norge. Administrasjonstilskuddet fastsettes av Pinsebevegelsen i Norge.
Årsmøtet (§6) er foreningen øverste organ og skal vedta foreningens vedtekter, styre og har
overordna ansvar for foreningens strategi og satsingsområder.

Styret (§7) består av 3 medlemmer. Styret ledes av daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge,
videre består styret av leder av forvaltningsutvalget og en representant fra Lederrådet eller
annen ønsket tilhørighet (bistandspartner/kirke). Styret skal iverksette årsmøtets
bestemmelser og administrere og føre nødvendig kontroll med foreningen økonomi. Styret
møtes minst 3 ganger i året, og har øverste myndighet mellom årsmøtene.
Leder (§8) for foreningen er internasjonal leder i Pinsebevegelsen i Norge. Leder har det
daglige personalansvaret, har signaturrett og representerer foreningen utad. Leder er
saksforbereder og sekretær for styret.
Se vedlegg a for forslag til nye vedtekter for Pinsemisjonen.

Overgangsordning
Dagens hovedstyre vil i en overgangsperiode frem til 31.12.2020 fungere som foreningens
styre, eller til årsmøtet velger nytt styre. Styret mottar mandat fra foreningens årsmøte.
Daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge vil være styrets leder.

Vedtak i Hovedstyret:
Pinsemisjonens hovedstyre behandlet forslag til nye vedtekter for foreningen Pinsemisjonen,
ref. sak 13/18 og 21/19, og overgangsordning for hovedstyret. Vedtak i hovedstyret, sak
21/19, er som følger: Hovedstyret støtter forslaget til nye vedtekter for Pinsemisjonen.
Hovedstyret støtter forslaget om overgangsordning for hovedstyret. Forslag til nye vedtekter
oversendes årsmøte for vedtak.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet støtter organiseringen av bistandsvirksomheten og vedtar de nye vedtektene for
foreningen.
Årsmøtet støtter den foreslåtte overgangsordningen for Hovedstyret og plan for
implementering av organisasjonsendringene.

Vedlegg a: Ny vedtekter for foreningen Pinsemisjonen
Vedtektene erstatter Pinsemisjonens statutter som var gjeldende fra 2. juni 2007 til 4.juni
2019.

§ 1 Bakgrunn
Pinsemisjonen ble stiftet 1. januar 1997 under navnet De norske pinsemenigheters
ytremisjon (PYM), av pinsemenighetene i Norge. 8. juni 2017 endret organisasjonen navn til
Pinsemisjonen.
§ 2 Formål
Foreningens oppdrag er å gjøre alle folkeslag til disipler og å mobilisere Pinsebevegelsen i
Norge til evangelisk og diakonal virksomhet som formidler Guds kjærlighet og forkynner
evangeliets kraft til frelse. Foreningen er forpliktet på og arbeider i samsvar med
grunnlagsdokumentet for Pinsebevegelsen i Norge som beskriver trosgrunnlag, verdier og
ordninger.
Foreningens hovedarbeid er tilknyttet bistandsprosjekter i samarbeid med kirker,
organisasjoner, enkeltpersoner og nettverk, og foreningen arbeider gjennom lokale,
nasjonale og internasjonale partnere.
§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående og selveiende juridisk person med medlemmer. At den er
selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på̊ foreningens
formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.
§ 4 Medlemmer
Foreningens medlemmer er Pinsebevegelsen i Norge (983 409 555) og PSGS (986 004 661).
§ 5 Finansiering
Foreningens bistandsprosjekter finansieres av partnerskap med menigheter, personer,
bedrifter, organisasjoner, stiftelser og andre givere.
Administrasjonen finansieres hovedsakelig gjennom administrasjonstilskudd fra
menighetene i Pinsebevegelsen i Norge. Administrasjonstilskuddet fastsettes av
Pinsebevegelsen i Norge.
§ 6 Årsmøte
Årsmøte er foreningens øverste ansvarlige organ. Årsmøte består av lederrådet i
Pinsebevegelsen i Norge og styret i PSGS. Årsmøtet fatter vedtak gjennom avstemning. Alle
medlemmer har en stemme. Ved stemmelikhet avgjør Pinsebevegelsen i Norge sin stemme.

Årsmøte har følgende oppgaver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vedta foreningens vedtekter
Velge foreningens styre
Overordna ansvar for foreningens strategi og satsingsområder
Gi uttalelse om årsregnskap og årsberetning
Velge revisor
Velge 2 medlemmer til å undertegne protokollen fra årsmøtet

Årsmøte avholdes minst 1 gang i året og kalles inn med 4 ukers varsel.
§ 7 Styret
Styret består av 3 medlemmer. Daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge er styrets leder. Styret
har øverste myndighet mellom årsmøtene.
Styret i foreningen har følgende oppgaver:
1.
2.

Iverksette årsmøtets bestemmelser
Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til
gjeldende instrukser og bestemmelser

Styret møtes minst 3 ganger i året.
§ 8 Leder
Internasjonal leder i Pinsebevegelsen i Norge er foreningens daglige leder og har det daglige
personalansvaret. Internasjonal leder er saksforbereder og sekretær for styret, og
representerer foreningen utad. Styreleder og daglig leder i foreningen har signaturrett i
fellesskap.
§ 9 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan skje i årsmøte. Endringer må være fremmet for årsmøte minst 2
uker før fastsatt årsmøte. Vedtektene skal være i overensstemmelse med
grunnlagsdokumentet for Pinsebevegelsen i Norge.
§ 10 Eventuell oppløsning
Årsmøte kan vedta oppløsning av foreningen. Forslag om oppløsning fremmes til årsmøte
innen 3 måneder før fastsatt årsmøte. I tilfelle oppløsning av foreningen skal foreningens
midler tilfalle tilsvarende arbeid i regi av Pinsebevegelsen i Norge.

