
Nye vedtekter for iFellesskap – hva er nytt og hvorfor? 
 

Styret for iFellesskap legger på årsmøtet 26. april fram forslag om nye vedtekter. I dette følgeskrivet 
vil vi gjøre rede for de viktigste endringene og begrunne disse. 

 

Ny mal: Forsamlinger i NLM 
Den mest grunnleggende endringen i forslaget til nye vedtekter er at den tar utgangspunkt i NLMs 
mal for forsamlinger, i motsetning til eksisterende vedtekter som tar utgangspunkt i malen for 
misjonslag/foreninger.  

Grunnen til at styret foreslår dette er at fellesskapsmodellen forsamling oppleves mer treffende for 
iFellesskaps selvforståelse, visjon og arbeidsmåte. Vi har over lengre tid fungert som en forsamling og 
ønsker å fremstå som en forsamling, noe også de eksisterende vedtektene gjenspeiler. (se vedlegg 
med ulike fellesskapsmodeller) 

 

Medlemskap og medlemssamtaler 
4.3 Vi foreslår at nye medlemmer skal opptas etter medlemssamtale. Her ønsker styret å 

understreke at hensikten med samtalen ikke er å fungere som et opptakskrav, men en 
mulighet for både medlem og forsamling til å bli bedre kjent, avklare gjensidige forventninger 
og svare på eventuelle spørsmål. 

 Med nye medlemmer menes personer som er nye i fellesskapet og ønsker å være medlem. 
Eksisterende medlemmer av iFellesskap trenger ikke å gjennomføre medlemssamtale for å bli 
formelt medlem eller fornye sitt medlemskap (selv om alle er velkommen til uformelle 
medlemssamtaler når som helst) 

4.5 Her ønsker styret å understreke at målet ikke er å ekskludere noen, men å hjelpe til et sant 
og godt forhold til Gud og mennesker. Det er naturlig å forvente at den som ønsker å være 
medlem også stiller seg bak forsamlingens lære og veiledning. Her dreier det seg ikke om at 
man ikke kan feile eller falle i synd. Som punktet selv uttrykker, handler det om de tilfellene 
der vedkommende selv ikke ønsker å rette seg etter (gjentatt) veiledning fra forsamlingens 
ledelse.  

 

Årsmøte 
5.4 Personer som ikke har vært medlemmer tidligere må være innmeldt 1. mnd før årsmøtet for 

å ha stemmerett. Styret ønsker å understreke at dette gjelder nye medlemmer, og at det er 
naturlig å sette en slik frist, blant annet for å få mulighet til å gjennomføre medlemssamtalen 
før årsmøtet. 

5.6 Her har styret foreslått at formuleringen «i utgangspunktet» legges til andre setning i malen. 
Bakgrunnen for dette er erfaringen med at det er krevende å rekruttere nok personer til å 
utgjøre en slik valgkomite. En slik formulering vil gi årsmøtet større fleksibilitet i slike tilfeller.    

 



Ledelse 
6.1.2 Vi ser det som mer hensiktsmessig at det er en fleksibel ramme for antallet i styret. Vi er ikke 

flere medlemmer enn at det er krevende å finne kandidater og styret ser det som 
hensiktsmessig å kunne fordele medlemmenes tjenester til annet enn styreverv. Med en 
ramme på 3-5 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer kan årsmøtene fremover velge 
styretstørrelse etter behov. 
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