Vedtekter Elihu-menigheten i Trøndelag
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. oktober 2004.
Revidert etter vedtak på årsmøtet i 2009 og 2017.

§1 NAVN

Menighetens navn er Elihu-menigheten i Trøndelag.

§2 VIRKSOMHET

Menigheten er en lokal, selvstendig menighet med sin hovedvirksomhet på Innherred og
sitt hovedsete i Levanger. Menigheten er et registrert trossamfunn i henhold til Lov om
trossamfunn av 13. juni 1969 nr 25.
Menigheten forvalter eiendom til eget bruk.

§3 FORMÅL

Elihu-menigheten er en åpen forening som skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus, drive
menighets-, misjons- og sosialt rettet arbeid.
Menigheten ønsker et samarbeid med hele kristenheten samt med humanitære
organisasjoner og offentlige organer der dette er aktuelt.

§ 4 TROS- OG LÆREGRUNNLAG

Menigheten er en evangelisk kristen menighet bygd på Bibelen som øverste autoritet.
Menighetens tros- og læregrunnlag nedfelles i eget skrift vedtatt av årsmøtet.

§ 5 MEDLEMSKAP

Alle f.o.m. 15 år som bekjenner seg som en kristen og som anerkjenner menighetens trosog læregrunnlag vil kunne bli medlem av menigheten. Søknad om medlemskap skal være
skriftlig og behandles av lederskapet.
Barn under 15 år regnes som medlemmer eller kan opptas som medlemmer gjennom
underskrift av foreldre/foresatte.
Menighetens medlemmer kan når som helst melde seg ut. Utmelding skal skje skriftlig til
lederskapet. Barn under 15 år skal ha underskrift av foreldre/foresatte.
Utmeldinger skal bekreftes skriftlig.
Lederskapet kan vedta eksklusjon av medlemmer dersom de lever i vesentlig strid med
menighetens tros- og læregrunnlag og etter Olere samtaler ikke har latt seg korrigere.
Dersom vedkommende er uenig i avgjørelsen, kan han/hun anke til medlemsmøtet eller
årsmøtet.

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er menighetens øverste organ og består av alle menighetens medlemmer som
møter opp på lovlig innkalt årsmøte. Alle medlemmer f.o.m. 15 år har stemmerett.
Årsmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel.
Innstilling til nytt lederskap, og andre saker som er fremmet til årsmøtet, gjøres kjent minst
14 dager før årsmøtet.
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Årsmøtet innkalles av lederskapet og behandler og avgjør følgende saker:
‒ Regnskap og balanse
‒ Årsmelding
‒ Valg av revisor
‒ Større investeringer, for eksempel kjøp og salg av eiendom
‒ Inngåelse av større leieavtaler
‒ Anerkjennelse av lederskapet
Lederskapet fremmer innstilling til lederskap etter forutgående forslagsprosess i
menigheten.
‒ Medlemmer til andre styrer, råd og utvalg der lederskapet ber om årsmøtets tilslutning
‒ Anerkjennelse av pastorer etter innstilling fra lederskapet
‒ Andre saker som lederskapet legger fram
Årsmøtet orienteres om følgende saker:
‒ Årsmeldinger eller rapport fra menighetens oppvekstsenter (skole og barnehage)
‒ Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Årsmøtet inviteres til samtale om:
‒ Budsjett og prioriteringer for kommende år
Bare saker som er bestemt i innkallingen kan avgjøres på årsmøtet. Saker som
medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være lederskapet i hende senest 31.
januar. Dette gjelder også forslag på kandidater til lederskap.
Saker avgjøres med vanlig Olertall. Årsmøtets vedtak skal protokollføres.
Lederskapet kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Det skal også innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av minst 1/3 av
menighetens medlemmer.
Mellom årsmøtene er lederskapet menighetens øverste organ.

§ 7 LEDERSKAPET

Lederskapet har overordnet ansvar for alt arbeid i menigheten. Lederskapet har:
‒ Åndelig strategi-, tilsyns- og lederansvar for menigheten
‒ Den forretningsmessige ledelse for menigheten og dens virksomheter
‒ Det formelle ansvar i forhold til offentlige myndigheter og andre offentlige institusjoner,
herunder å meddele prokura
Lederskapet oppretter undergrupper til hjelp i arbeidet i den grad de Oinner det tjenlig, og
delegerer nødvendig ansvar og fullmakt til disse.
Lederskapet skal bestå av personer som gjennom omsorg for Guds menighet, og gjennom
godt omdømme, erfaring og visdom har bred tillit i menigheten, og som dekker ulike
tjenestegaver slik disse er beskrevet i Bibelen.
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Lederskapet består av minst 5 personer:
Om menigheten har hovedpastor, er han/hun en av disse.
Lederskapet anerkjennes årlig på årsmøtet
Lederskapet konstituerer seg selv i den grad årsmøtet ikke gjør vedtak.
Lederskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede.
Alle beslutninger i lederskapet skal protokollføres.

§ 8 MEDLEMSMØTE OG MENIGHETSMØTE

Lederskapet kan kalle inn til medlemsmøte. Medlemsmøte er rådgivende organ for
lederskapet.
Møtet gjøres kjent for menighetens medlemmer gjennom oppslag, og bekjentgjøring på
minst ett søndagsmøte.
Lederskapet kan også innkalle til menighetsmøte. Møtet er åpent for alle som går i
menigheten. Møtet har ingen besluttende eller rådgivende myndighet.
Møtet gjøres kjent gjennom oppslag og bekjentgjørelse på søndagsmøter.

§ 9 ANERKJENNELSE

Med anerkjennelse i §§ 6 og 7 menes at minst 2/3 av de frammøtte medlemmer skriftlig
anerkjenner de foreslåtte personer.

§ 10 VEDTEKTSENDRING

Forslag til endringer i vedtektene behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og
krever minst 2/3 Olertall.

§ 11 OPPLØSNING

Menigheten kan oppløses etter 2/3 Olertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Nettoformuen ved oppløsning skal tilfalle annen evangelisk virksomhet med samme
hovedmål som menigheten, eller annet arbeid som menigheten har støttet. Avgjørelsen tas i
det årsmøtet som vedtar oppløsningen.
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