
Statutter for Bedehuskirken 
 

1. 
Bedehuskirken har som formål å fremme kristent liv blant barn, unge og voksne, ved å 
forkynne Guds ord til frelse. 
Vi søker å se mennesker inkludert i fellesskapet, frelst og gjort til smittende etterfølgere av 
Jesus. 
 

2. 
Bedehuskirken er tilsluttet Indremisjonsforbundet og bygger sitt arbeid på Guds ord og den 
Evangelisk-lutherske bekjennelse. 
  

3. 
For å bli medlem i Bedehuskirken må en dele visjonen og betale den til en hver tid gjeldende 
medlemskontingent. 
 

4. 
Medlemmer som blir valgt inn i styret, må støtte arbeidet i Bedehuskirken og være 
bekjennende kristne. 
 

5. 
Årsmøtet blir holdt hvert år i februar/mars måned. Samtlige medlemmer som er 15 år eller 
eldre har stemmerett. Alle valg og vedtak blir gjort med vanlig flertall.  
Ved endring av statuttene kreves det 2/3-flertall. 
 

6. 
Styret består av 6 medlemmer og 1.varamedlem, dersom styret/årsmøtet synes det er tjenlig 
med varamedlem. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, varamedlem velges for ett år 
av gangen. Hvert år går det ut 3 medlemmer fra styret. Disse kan velges på ny samme år, 
men kan ikke sitte i styret mer enn 8 år sammenhengende. Styret velger leder og andre 
styreverv. 
 

7. 
Styret har ansvaret for disponeringen av de økonomiske midlene og verdiene som 
Bedehuskirken har til disposisjon. Hvert år skal det legges frem årsmelding og regnskap for 
foregående år, samt budsjett og mål for arbeidet det kommende året.  
 

8. 
Ansvar for verdier, strategi og retning for Bedehuskirken skal styret delegere slik det er mest 
tjenlig. Delegeringen skal reguleres i form av en skriftlig avtale mellom styre og utøvende 
organ. Styret vil foreslå kandidater til utøvende organ som årsmøtet formelt skal godkjenne. 
 

9. 
Styret har ansvar for å påse at det foreligger en avtale med ekstern part som kan følge opp 
arbeidet i Bedehuskirken. Ekstern part har mandat til å kalle inn til medlemsmøte og etter 
vedtak i medlemsmøtet kan styret bli pålagt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 
 

10. 
Forslag til endring av statuttene må legges frem for styret for Bedehuskirken innen utgangen 
av november måned. Styret vil legge frem eventuelle endringsforslag for årsmøtet til uttale. 
Endelig vedtak kan ikke fattes før neste årsmøte. 
Styret eller et flertall i årsmøtet kan be om at det blir kalt inn til et ekstraordinært årsmøte. 
Det må da være minst 2 uker mellom det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet. 


