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VEDTEKTER FOR LILLESAND BAPTISTMENIGHET
§ 1. Navn
Menighetens navn er Lillesand Baptistmenighet
§ 2. Tilknytning
a)
Lillesand Baptistmenighet er en selvstendig menighet som med Bibelen som rettesnor
for tro, lære og liv, bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. *
b)
Lillesand Baptistmenighet ble stiftet i 1923 og er tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn.
§ 3. Rettslig status
Lillesand Baptistmenighet er en egen juridisk person, den rår over sin egen formue, fast
eiendom og de midler som til enhver tid tilflyter den. Lillesand Baptistmenighet hefter for
sin egen gjeld.
§ 4. Formål
a)
Lillesand Baptistmenighet skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i lokalsamfunnet.
Den skal aktivt søke å støtte evangelisk misjonsarbeid hjemme og ute, primært drevet
av Det Norske Baptistsamfunn og dens virkegreiner.
b)
Lillesand Baptistmenighet skal arbeide for medlemmenes oppbyggelse og trivsel. Den
skal etter beste evne vise omsorg for sine medlemmer, støtte og hjelpe dem i alle
livsforhold, slik at de finner seg til rette i menighetens åndelige og sosiale fellesskap.
c)
Lillesand Baptistmenighet søker å samarbeide med andre evangeliske kirkesamfunn på
områder av felles interesse
§ 5. Medlemskap
a)
Alle som tror på Jesus Kristus, bekjenner ham som sin Frelser og Herre og som er døpt
på bekjennelse av sin tro, kan bli medlem av Lillesand Baptistmenighet.
I enkelttilfeller kan også en person bli medlem på bekjennelse av sin tro på Jesus Kristus
som sin Herre og Frelser.
Det forutsettes at alle medlemmer er lojale mot menighetens trosgrunnlag og vedtekter.
b)
Menighetsrådet og menighetsmøtet skal normalt på forhånd bli kjent med hvem som
ønsker dåp og medlemskap
c)
Opphør av medlemskap skjer
1.) Når et medlem ved bevis flytter til en annen menighet
2.) Når et medlem ber om utmeldingsattest
§ 6. Menighetens styring
6.1. Menighetsmøte
Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste avgjørende instans.
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Menighetsmøtet skal gjøres kjent med minst en ukes varsel. Sakene avgjøres ved
simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Alle medlemmer har
stemmerett i menighetsmøtet. Vedtak som fattes under menighetsmøtet skal føres i
menighetens forhandlingsprotokoll. Menighetsrådets leder, eller den menighetsmøtet
velger, fungerer som ordstyrer i menighetsmøtet.
6.2. Menighetsrådet
a)
Menighetsrådet skal sammen med forstanderen ha ansvar for den daglige ledelse av
menighetens åndelige og praktiske arbeid. De skal oppmuntre og hjelpe medlemmene til
å virkeliggjøre formålet for Lillesand Baptistmenighet.
b)
Menighetsrådet består i en middels stor menighet av 6 menighetstjenere, hvorav en er
viseforstander, og menighetens forstander. Alle har en stemme. Menighetstjenerne
velges for perioder på 2 år slik at 2 menighetstjenere står på valg hvert år.
Menighetstjenerne kan gjenvelges.
c)
Viseforstanderen velges i menighetsmøtet blant menighetsrådets medlemmer, for øvrig
konstituerer menighetsrådet seg selv.
d)
Menighetsrådet har sine faste møter. For øvrig kan menighetsrådet innkalles av
forstander, viseforstander eller når en av menighetstjenerne ønsker det.
e)
Saksliste sendes/gis menighetstjenerne i rimelig tid før menighetsrådsmøtet.
f)
Menighetsrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
g)
Menighetsrådet forbereder de saker som skal taes opp av menighetsmøtet og tar
avgjørelser i henhold til det mandat menighetsmøtet til enhver tid fastsetter.
h)
Eventuelle forfall til menighetsrådsmøtet skal meldes viseforstander/forstander
i)
Menighetsrådets sekretær fører en vedtaksprotokoll som godkjennes og underskrives av
rådets medlemmer.
§ 7. Menighetens årsmøte
Årsmøte avholdes i januar/februar. Årsmøtet er beslutningsdyktig når medlemmene er
innkalt med åtte dagers varsel. Årsmøtet ledes av den menigheten velger.
Årsmøte: Regnskap, budsjett og rapporter
a)
En oversikt over siste års reviderte regnskap og inneværende års budsjett vedlegges
innkalling til årsmøte.
b)
Regnskap og budsjett godkjennes med absolutt flertall.
c)
Forstanderens skriftlige rapport skal inneholde et resymé av menighetens arbeid siste
år, samt en vurdering av menighetens liv og virke. Rapporten skal også peke på viktige
sider ved neste års arbeid, slik forstanderen ser det.
d)
Virkegrenenes skriftlige rapport skal fremlegges av den enkelte virkegrens hovedleder.
Rapporten skal gi et resymé av aktiviteter siste år.
e)
Alle rapporter skal foreligge minst to uker før årsmøtet.
VALG:
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a)
Alle medlemmer er valgbare. De som foreslås valgt til en tjeneste i menigheten skal på
forhånd ha gitt samtykke. Benkeforslag godtas normalt ikke i årsmøtet.
b)
Alle kandidater til menighetsrådet skal ha vært medlemmer av menigheten i minst ett
år.
c)
Valgkomiteens leder legger fram komiteens innstilling. Innstillingen skal være
tilgjengelig senest i siste offentlige møte før årsmøtet.
d)
Det velges:
I)
To menighetstjenere – funksjonstid to år
II)
Viseforstander
III)
Sekretær til menighetsmøte
IV)
Kasserer + assistent til menighetskassen
V)
To revisorer
VI)
To medlemmer til valgkomiteen
Virkegrenene, utvalg og komiteer opprettes i den utstrekning som menigheten til enhver
tid finner formålstjenlig.
e)
Menighetstjenere og viseforstander velges med minst 50 % av avgitte stemmer
f)
Menighetstjenere og viseforstander velges skriftlig. Øvrige valg foregår ved
håndsopprekking, dersom ingen forlanger skriftlig avstemming.
g)
I valgkomiteen skal minst ett medlem gjenvelges.
h)
Årsmøtet velger hovedledere for de enkelte virkegrenene i menigheten etter forslag fra
virkegrenene og valgkomiteen. Hovedlederen for hver virkegren er kontaktperson
mellom menighet og virkegren. Lederen er ansvarlig for den skriftlige rapport som
framlegges.
§ 8. Valgkomiteen
a)
Valgkomiteen består av tre medlemmer. To velges av menighetsmøtet, en skal tilhøre og
utpekes av menighetsrådet. Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder som innkaller
til møtene.
b)
Valgkomiteen offentliggjør ved oppslag i kirken dato for siste innlevering av forslag til
valgene. Forslag til valgene sendes skriftlig til valgkomiteens leder.
§ 9. Vedtektsendring
For endring av disse vedtektene kreves det 2/3 flertall i menighetsmøtet. Det forutsettes
at forslag om vedtektsendring kunngjøres for menigheten i god tid før menighetsmøte.
§ 10. Oppløsning
Om menigheten oppløses eller opphører å være en baptistmenighet, tilfaller
menighetens aktiva Det Norske Baptistsamfunn - med referanse til brødrene Evensens
fond.
* Det henvises til “Verdigrunnlag for Det Norske Baptistsamfunn” og “uttalelser fra landsmøtet i 1963 og
predikantlandsmøtet i 1966” .

De opprinnelige vedtekter ble vedtatt i menighetsmøte 24.august 2000, endret i
menighetsmøte den 6.juni 2011. Og endret i menighetens årsmøte 12.februar 2018.

