Forslag til vedtekter for lokallag i ImF-UNG
§1. Navn og tilhørighet:
….. (lokallagets navn) er innmeldt i ImF-UNG og er tilknyttet … (lokale krets) og … (eventuelt
menigheten/forsamlingen).
§2. Basis:
….. (lokallagets navn) er forpliktet på den basis og samme formålet som ImF-UNG, og bygger sitt
arbeid på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse. *
§3. Visjon og formål:
Lokallaget deler ImF-UNG sin visjon om at barn og unge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus
Kristus.
Lokallagets formål er:
•
•
•
•
•

Gjennom forkynnelse og arbeid lokallaget driver, vinne barn og ungdom for Jesus Kristus
Gi bibelundervisning og veiledning med sikte på at barn og unge skal bli bevart som Guds
barn
Formidle misjonskallet
Bygge kristne fellesskap
Etc.

§4. Medlemskap:
Personer som registreres i lokallagets medlemsregister er medlemmer. Medlemmer som er under 26
år og som har betalt gyldig kontingent, gir grunnlag for økonomisk støtte fra Frifond gjennom ImFUNG. Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen. Ved innbetalingen må det gå fram
hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.
Medlemmer skal registreres med fullt navn, adresse og fødselsår i det gjeldende systemet for
medlemsregistrering.
Medlemmer som har fylt 15 år skal tas med på råd der det er naturlig, i lokallaget.
§5: Årsmøte (kan strykes i lag der færre enn 4 medlemmer er 15 år eller eldre):
•
•
•
•

Ordinært årsmøte holdes en gang i året, normalt innen utgangen av februar
Årsmelding og regnskap for året før legges fram
Årsmøtet velger styre, revisor, fastsetter kontingenten
Bare medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett

§6: Ledelse
6.1 Ledere:
•
•
•
•

Lokallagets ledere skal arbeide i samsvar med lokallagets formål og vedtekter.
Lokallaget skal ha én hovedleder.
Hovedleder har ansvar for at det blir ført regnskap og medlemslister.
Hovedleder har ansvar for å sende inn årsrapport og medlemsliste til ImF-UNG

6.2 Styre:

•
•
•
•

I et lag der 4 eller flere av medlemmene er 15 år eller eldre, skal det velges styre av og blant
medlemmene.
Styret velges for to år om gangen.
Styret skal bestå av minimum … personer
Hvert år kan det velges to varamedlemmer til styret

§7: Opphør/utmeldelse:
•
•
•

Dersom lokallagets virksomhet opphører, meldes det fra om dette til ImF-UNG.
Ubrukte Frifond-midler betales tilbake til ImF-UNG.
Eiendeler/oppsparte midler videreføres til lokal krets i ImF eller annet lokalt kristent arbeid
for barn. Hvis lokallaget ikke har styre, besluttes dette av hovedleder og kretsstyre eller
hovedleder og lokal forsamling.

§8: Endring av vedtektene:
•

Lokallagets vedtekter kan endres med tilslutning av 2/3 av stemmeberettigede medlemmer.
Endringer kan ikke stride med ImF-UNG sitt formål og basis. §2 kan ikke endres.

*Den apostoliske trosbekjennelsen, den nikenske trosbekjennelsen, den athanasianske
trosbekjennelse, Den augsburgske trosbekjennelse og Luthers lille katekisme.

