
VEDTEKTER 
For Baptistkvinnene i Norge. 
 

Sist endret i Årsmøtet 02.07. 2015 

 

§1  NAVN 

Baptistkvinnene i Norge. 

 
§2 0RGANISASJON 
 
Baptistkvinnene i Norge er en egen juridisk person som rår over innkomne midler og hefter 
for eventuell egen gjeld. Baptistkvinnene i Norge er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn, og 
er representert i DNB’s samarbeidsråd med 2 representanter. Baptistkvinnene i Norge er 
medlem av European Baptist Women’s Union og Baptist World Alliance Women’s 
Department. 

 

§3   FORMÅL 

 å fremme misjonens sak i Norge og andre land, og støtte den økonomisk. 

 å styrke fellesskapet  baptistkvinner imellom. 

 

§4  MEDLEMSKAP 

Alle kvinnegrupper innen Det Norske Baptistsamfunn kan bli medlemmer mot en årlig 
kontingent. 

Personlig medlem av Baptistkvinnene kan enhver bli som er medlem av en baptistmenighet 
innen Det Norske Baptistsamfunn 

 

§5  ÅRSMØTE 

Baptistkvinnene i Norge holder sitt årsmøte i forbindelse med Det Norske Baptistsamfunns 
årskonferanse. Forslag til årsmøtet sendes styret 1. mars. Styret sender saksliste til 
foreningene 6 uker før årsmøtet. Foruten gruppenes valgte stemmeberettigede 
representanter, har alle talerett i årsmøtet.   



Årsmøtet konstituerer seg og velger ordstyrer, varaordstyrer,  protokollsekretærer og 
protokollunderskrivere.  Årsmøtet tar stilling til styrets rapporter og regnskaper og velger 
medlemmer og varamedlemmer til styret, leder, revisor og valgkomité.  

Årsmøtets protokoll godkjennes av årsmøtet gjennom valg av to protokollunderskrivere. 

 

§6  STYRET 
 
Styret består av syv medlemmer som velges for en periode på tre år. Det er anledning til 
gjenvalg for en ny treårs-periode. Leder velges separat på Årsmøtet, for ett år om gangen. 
Distriktene bør være representert i styret så langt det lar seg gjøre. Begrensingen i adgangen 
til gjenvalg kan fravikes dersom et styremedlem som har bare ett eller to år igjen av sin tid i 
styret blir valgt til leder. Leder kan velges for ett år av gangen inntil 3 år, ut over 
maksimumstiden som styremedlem. 

Styret konstituerer seg med nestleder og sekretær. Styre kan nedsette et arbeidsutvalg etter 
behov.  3 varamedlemmer velges for en periode på 1 år. Revisor skal velges for en periode 
på 3 år og kan gjenvelges. Valgkomite velges hvert år. Valgkomiteens leder velges av 
årsmøtet. 

Baptistkvinnenes styre har ved behov anledning til å ansette sekretær/prosjektleder i 
midlertidig stilling frem til påfølgende årsmøte. Uten ansatt sekretær ivaretar leder, sammen 
med resten av styret sekretærarbeidet.  

 

§7   REPRESENTASJON 

Hver gruppe  har rett til å sende to representanter for inntil 15 medlemmer, og videre en 
representant for hvert påbegynte 15-tall. Rett til å stemme har også personlige medlemmer 
av Baptistkvinnene i Norge. 

 

§8   VEDTEKTSENDRING 

Disse vedtekter kan endres ved årsmøtet under forutsetning av at forslag er innsendt styret 
innen    1. mars, og forslaget blir vedtatt med 2/3 flertall.  

 


