DEN INDRE SJØMANNSMISJON
Lover for Den indre Sjømannsmisjon
§1 – Grunnlag og formål
Den indre Sjømannsmisjon (Org. Nr. 938 736 170 MVA) er en selveiende, frittstående og ikkekommersiell (non profit) organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Den indre Sjømannsmisjon har til hovedoppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til
fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen skal ellers gi velferdstjenester til fiskere og
sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon bygger sitt arbeid på Bibelen – Guds ord, og på den
evangelisk- lutherske bekjennelse1.
1 Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske
trosbekjennelse, Den augsburgske trosbekjennelse og Luthers lille katekisme.
§2 – Virkemidler
Formålet med misjonen søkes nådd ved å:
• sende ut forkynnere, havnemisjonærer og velferdsarbeidere
• drive kretsarbeid, etablere foreninger, barne- og ungdomslag, kontakter og møteplasser
• drive leirarbeid
• gi ut misjonsblad og drive informasjonsvirksomhet
• drive fiskarheimer, betelskip, havnemisjon, arbeid blant utenlandske sjøfolk og eventuelt annet
arbeid som kan fremme misjonens formål.
§3 – Landsmøtet
Landsmøte er misjonens øverste myndighet og holdes annet hvert år. Landsstyret avgjør sted og
tidspunkt for landsmøtet. Innkalling må skje en måned før landsmøtet.
Dersom situasjonen krever det, kan landsstyret kalle inn til ekstraordinært landsmøte med en
måneds varsel.
Landsmøtet konstituerer seg selv med ordstyrer, varaordstyrer, referenter og nødvendige utvalg.
Landsmøtet skal:
• behandle kontrollkomiteens rapport
• behandle landsstyrets toårsmelding og hovedlinjer for arbeidet
• behandle lovendringsforslag
• velge to vekselvis tre landsstyremedlemmer for fire år
• velge tre vararepresentanter til landsstyret for to år
• velge valgkomité med fire medlemmer
• velge kontrollkomité med tre medlemmer
• velge revisor
• behandle spørsmål om utvidelse eller innskrenkning av misjonens virkeområde
• behandle andre saker som landsstyret fremmer
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Fra følgende kretser/regioner skal det velges et medlem til landsstyret for fire år:
1. Nordland, Troms og Finnmark
2. Namdal, Trøndelag, Møre og Romsdal
3. Bjørgvin (Hordaland, Sogn og Fjordane)
4. Karmsund og Stavanger
5. Agder og Vestviken, Oslo og Østfold
Saker som ønskes fremmet for landsmøtet må være landsstyret i hende senest to måneder før
landsmøtet.
Disse har stemmerett på landsmøtet:
• medlemmer i misjonens foreninger og registrerte kontakter i kretsene
• landsstyrets medlemmer
• medlemmer i kretsstyrene og institusjonsstyrene
• registrerte og betalende enkeltmedlemmer som har betalt medlemskontingent innen
utgangen av februar samme året som landsmøtet
• fast ansatte arbeidere
• må ha fylt eller fyller 15 år det året landsmøtet blir holdt
Landsmøtet kan gi talerett til observatører og gjester.
§ 4 – Landsstyret
Den indre Sjømannsmisjon ledes av Landsstyret som er høyeste myndighet mellom
Landsmøtene.
Til Landsstyret skal det velges kristne, som bekjenner seg til den evangelisk-lutherske
bekjennelse.
Landsstyret består av seks valgte medlemmer og en representant fra de ansatte. Valgperioden
for de valgte medlemmer er fire år med mulighet for gjenvalg en gang.
Styreleder velges av Landsmøtet. Ellers konstituerer styret seg selv.
Etter åtte sammenhengende år i landsstyret kan en ikke innvelges på nytt før etter to år. De
ansatte velger en representant med varamedlem for to år. Valget meddeles landsmøtet.
Generalsekretær og ansatt nestleder møter i Landsstyret med forslags- og talerett, men ikke
med stemmerett.
Landsstyret har ansvaret for den løpende drift av misjonen og avgjør saker som ikke er tillagt
landsmøtet. Landsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til generalsekretær, samt til kretsog institusjonsstyrer. Saker som ikke er av prinsipiell betydning kan delegeres.
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Landsstyret skal:
• føre tilsyn med den daglige drift av misjonen
• utarbeide og legge fram toårsmelding og hovedlinjer for arbeidet for landsmøtet
• avgi og godkjenne årlig regnskap og årsberetning
• utarbeide og legge frem toårsmelding og hovedlinjer for arbeidet for landsmøtet
• avgi og godkjenne årlig regnskap og årsberetning
• utarbeide årlig budsjett for virksomheten
• velge nestformann innen sin midte
• utøve arbeidsgiveransvar for alle ansatte i misjonen
• oppnevne styre, råd og utvalg som vurderes nødvendig for driften
• forvalte misjonens midler i samsvar med de av landsmøtets godkjente hovedlinjer, samt kjøpe,
selge og pantsette fast eiendom og inngå langsiktige leiekontrakter, etter at vedkommende krets
har gitt sin uttalelse
• gi regler for institusjoner som ligger under landsstyret
§ 5 – Åndelig tilsyn
Generalsekretær, samt to personer som velges av landsstyret, er hyrderåd for Den indre
Sjømannsmisjon. Disse har et særskilt hyrde- og læreansvar i Den indre Sjømannsmisjon, og skal
være menn. Åndelig tilsyn rapporterer til landsstyret.
§ 6 – Kontrollkomité
Kontrollkomitéen skal bestå av tre medlemmer som velges av landsmøtet. Kontrollkomitéen skal
føre kontroll med den forvaltningsmessige og økonomiske del av misjonens virksomhet.
Kontrollkomitéen kan om ønskelig ta opp saker med landsstyret og be landsstyret vurdere
endringer/ justeringer. Kontrollkomitéen skal avlegge en kortfattet melding til landsmøtet.
§ 7 – Rådsmøtet
Rådsmøtet kalles inn når landsstyret finner det nødvendig.
Rådsmøtet består av:
• landsstyrets medlemmer
• generalsekretær, ansatt nestleder og administrasjons- og misjonssekretærene
• formenn i kretsstyrene og misjonens faste styrer
• kaptein på betelskipet og styrere på helårsinstitusjonene
Rådsmøtet drøfter landsstyrets årlige handlingsplaner med økonomiske rammer, samt arbeidet i
misjonen. Rådsmøtet kan gi uttalelse om saker som skal legges fram for landsmøtet. Rådsmøtet
har ingen besluttende myndighet.
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§ 8 – Valgkomité
Valgkomitéen skal bestå av fire medlemmer som velges av landsmøtet. Valgkomitéen skal så vidt
mulig foreslå dobbelt antall kandidater som tilfredsstiller kriteriene i §4 og 10, til de valg som
skal skje på landsmøtet. Landsstyret har utarbeidet retningslinjer for valgkomitéens arbeid.
§ 9 – Kretsarbeidet
Kretsårsmøtet for den enkelte krets holdes hvert år.
Kretsårsmøtet består av:
• foreningsmedlemmer, kontakter og enkeltmedlemmer
• medlemmer av kretsstyret, kretsens forskjellige faste styrer, råd og utvalg
• kretsens faste og frivillige medarbeidere
Kretsårsmøtet skal:
• behandle kretsstyrets årsmelding og regnskap
• behandle de saker som fremmes av kretsstyret eller landsstyret
• foreta valg av medlemmer til kretsstyre med to års funksjonstid, varamedlemmer velges for
ett år
Et kretsstyre skal bestå av minimum tre medlemmer som kan gjenvelges to ganger.
Kretsårsmøtet kan i særlige tilfeller fravike denne regelen. Kretsårsmøtet avgjør om kretsleder
skal velges av kretsårsmøtet eller ved konstitueringen av kretsstyret.
Kretsstyret skal lede misjonens arbeid innen kretsen innenfor budsjetterte rammer og ellers
innenfor de vedtak som er fattet av overordnede organ. Misjonssekretæren har tale- og
forslagsrett i kretsstyret.
Kretsstyret skal:
• føre tilsyn med den daglige driften i kretsen
• utarbeide og fremme for kretsårsmøtet årsmelding og regnskap
• velge kretsleder og nestleder innen sin midte
• i samarbeid med misjonssekretæren utarbeide reiseplanen for misjonens ansatte og frivillige
utsendinger
• arbeide målrettet med å få flere frivillige forkynnere og medarbeidere engasjert i krets-,
forenings- og velferdsarbeid
• oppmuntre til opprettelse av nye lokalforeninger, opprette nye kontakter
• informere, inspirere og skape positiv forståelse for misjonen sitt arbeid
• gi innstillinger til landsstyret ved ansettelser i kretsen
• utarbeide budsjettforslag innenfor økonomiske rammer gitt av landsstyret
• velge utvalg, styrer og råd som en anser tjenlig for kretsarbeidet
• behandle saker som oversendes landsstyret for høring

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Postboks 1904 Damsgård
5830 Bergen

Telefon:
E-post:

55 34 93 10
488 54 605
dism@dism.no

Kontonr. 3000 17 17258
Org.NO 938 736 170 MVA

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

§ 10 – Alminnelige bestemmelser
Enkeltpersoner kan tegne personlig medlemskap.
Ansatte, frivillige medarbeidere, tillitsvalgte i landsstyret, kretsstyrer, styrer, utvalg og andre som
er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve i samsvar med kristen etikk og lære i
samsvar med organisasjonens basis, jfr. §1.
Alle vedtak i misjonens ledende organer, styrer og råd, unntatt lovendringer, fattes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens dobbeltstemme. Avstemming skjer
etter alminnelige avstemmingsregler. I spørsmål om habilitet gjelder de regler som er trukket
opp i Forvaltningsloven av 1967.
Lovendring krever 2/3 flertall. Forslag til lovendringer sendes landsstyret som behandler
forslagene, sender disse til kretsstyrene for uttale, føre de fremlegges for landsmøtet til
behandling.
Signatur: Generalsekretær og styrets formann har organisasjonen signatur hver for seg.
Prokura: Generalsekretær alene.
§ 11 – Oppløsning
Skal Den indre Sjømannsmisjon oppløses, må dette behandles av ordinært landsmøte og vedtas
med alminnelig flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinært landsmøte innen tre
måneder, og vedtak om oppløsning må her vedtas med 2/3 flertall.
Etter gyldig vedtak om oppløsning, velger landsmøtet et avviklingsstyre som skal forestå
avviklingen. Landsstyret kan velges til avviklingsstyre.
Den indre Sjømannsmisjon sin formue skal etter sin oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et
sammenfallende formål, jfr. § 1. Siste landsmøte bestemmer hva formuen skal benyttes til.
Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 10). Landsstyret skal i denne forbindelse legge fram en
plan for sammenslutningen / delingen som Landsmøtet kan stemme over.
Vedtatt på Landsmøtet 2018
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