Tro og Lys Norge

Org. nr.: 986 606 424

VEDTEKTER
§ 1 Grunnlag og formål
1. Tro og Lys Norge er en økumenisk bevegelse / forening med sete i Norge for personer med
utviklingshemming og deres familier og venner.
2. Tro og Lys Norge består av lokale grupper som er underlagt disse vedtektene.
3. Tro og Lys Norge søker å
- styrke medlemmenes kristne tro og peke på Kristus for personer som ikke kjenner ham.
- utvikle et likeverdig og glederikt fellesskap.
- bidra til utvikling og vekst.
… oppmuntre medlemmene til deltakelse i sin lokale menighet/forsamling.
4. Tro og Lys Norge er en del av den internasjonale Tro og Lys-bevegelsen og tilhører Nordlysprovinsen (Norden og Estland). Tro og Lys Norge kan ikke melde seg ut av den internasjonale
bevegelsen og samtidig beholde navnet Tro og Lys.
5. Tro og Lys Norge er underlagt de vedtekter og retningslinjer som til enhver tid gjelder for den
internasjonale Tro og Lys-bevegelsen, jfr. «Charter og konstitusjon for Tro og Lys, 2008» og
senere vedtatte utgaver av denne.

§ 2 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet
1. Gruppene betaler en medlemskontingent som fastsettes av styret i Nordlysprovinsen
(provinsteamet). Virksomhetsåret følger kalenderåret. Medlemskap i Tro og Lys Norge er
åpent for personer med utviklingshemming, deres familie og venner og alle med interesse for
det arbeidet Tro og Lys driver.
2. Medlemskontingenten samles inn lokalt og tilfaller det nasjonale og det internasjonale
arbeidet. De lokale gruppene kan i tillegg samle inn en egen lokal medlemskontingent. Kopi
av medlemslistene sendes den nasjonale styringsgruppa.
3. Alle medlemmer har stemmerett i sin lokale gruppe.
4. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til alle verv i Tro og Lys Norge, både lokalt og
nasjonalt.

§ 3 Styringsgruppe
1. Tro og Lys Norge ledes av en nasjonal styringsgruppe bestående av minst tre medlemmer,
leder, nestleder og økonomiansvarlig. Leder og nestleder vil normalt være
visekoordinatorene for Norge, valgt av Nordlysprovinsen (jfr. §1.4 og 5).
2. Funksjonstiden for medlemmene i styringsgruppa er fire år, og de kan gjenvelges.
3. Styringsgruppa konstituerer seg selv.

Side 1

Vedtatt på Tro og Lys Norges årsmøte 29.03.2014
Sist endret på Tro og Lys Norges årsmøte 09.04.2016

4. Styringsgruppa leder arbeidet for Tro og Lys Norge mellom årsmøtene.
Styringsgruppa holder jevnlig kontakt med de lokale gruppene for å støtte og oppmuntre
disse.
Styringsgruppa arrangerer nasjonale samlinger ved behov.
Styringsgruppa innkaller til og koordinerer gjennomføringen av årsmøtene.
5. Det føres protokoll fra møtene i styringsgruppa.
6. Leder og nestleder har hver for seg disposisjonsrett til Tro og Lys Norges bankkonto.

§ 4 Årsmøte
1. Ordinært årsmøte avholdes hvert år. Hvert fjerde år holdes årsmøtet samtidig med
provinsmøtet i Nordlys-provinsen. Delegatene til årsmøtet er da samtidig delegater til
provinsmøtet.
2. Hver lokale gruppe velger to delegater til årsmøtet, med tale-, forslags- og stemmerett.
Gruppene kan stille med flere observatører. Årsmøtet bestemmer hvorvidt observatørene
skal gis talerett.
3. Årsmøtets saksliste skal omfatte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Konstituering:
a. Valg av møteleder. Møtelederen behøver ikke være delegat til årsmøtet.
b. Valg av referent
c. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
d. Valg av tellekorps
4. Godkjenning av årsmelding
5. Godkjenning av revidert årsregnskap
6. Vedtektsendringer (hvis aktuelt)
7. Valg
Valg foretas normalt hvert fjerde år. På øvrige årsmøter foretas kun
suppleringsvalg ved behov.
a. Leder og nestleder i styringsgruppa (jfr. § 3.1)
b. Økonomiansvarlig, og eventuelt andre medlemmer av styringsgruppa
c. revisor
Revisor må være en regnskapskyndig person og ikke være nærstående til
noen av medlemmene i styringsgruppa.
8. Eventuelle saker fra styringsgruppa
9. Eventuelle saker fra de lokale gruppene
Saker må være meldt til styringsgruppa 14 dager før årsmøtet
4. Innkalling med saksliste og sakspapirer gjøres tilgjengelig for de lokale gruppene senest 14
dager før årsmøtet.
5. Det føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av de som er valgt til dette.
Protokollen gjøres tilgjengelig for de lokale gruppene, og for medlemmer som ber om det.
6. Styringsgruppa innkaller til ekstraordinært årsmøte når den finner det påkrevd, eller når det
skriftlig kreves av minst halvparten av de lokale gruppene. Ekstraordinært årsmøte innkalles
med minimum 14 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.
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§ 5 Lokale grupper
1. Det oppmuntres til å danne lokale Tro og Lys-grupper rundt i landet. En gruppe kan omfatte
én eller flere kommuner, eller deler av en større kommune. Grupper kan dannes på initiativ
fra styringsgruppa eller etter lokalt initiativ. Grupper kan søke provinsteamet om
medlemskap i bevegelsen.
2. De lokale gruppene er underlagt vedtektene for Tro og Lys Norge, og kan ikke lage egne
vedtekter eller retningslinjer som strider mot disse.
3. De lokale gruppene har et selvstendig økonomisk ansvar for arbeidet lokalt.
4. En lokal gruppe ledes normalt av en lokal styringsgruppe. Den lokale styringsgruppa består
vanligvis av 4 – 8 medlemmer som velges lokalt. Lederen velges ved separat valg.
Funksjonstiden for medlemmene i den lokale styringsgruppa er normalt tre år, og de kan
gjenvelges.
5. Den lokale styringsgruppa er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre gruppas aktiviteter.
Så sant mulig avholdes hovedsamling én gang i måneden, unntatt i sommerferien. Normalt
består samlingen av tre hoveddeler:
– Uformelt fellesskap m/sang, deling av erfaringer og opplevelser, informasjon o.a.
– Gudstjeneste m/nattverd
– Måltid
6. Den lokale styringsgruppa velger delegater til det nasjonale årsmøtet og representanter til
eventuelle andre nasjonale samlinger. Delegater og representanter må være medlemmer i
bevegelsen / foreningen.
7. Den lokale styringsgruppa velger to personer til å disponere gruppas bankkonto. Det føres
regnskap over gruppas finanser. Regnskapet revideres av en regnskapskyndig person. Revisor
kan ikke være nærstående til noen av medlemmene i styringsgruppa.
8. En lokal gruppe kan ikke melde seg ut av Tro og Lys Norge og samtidig beholde navnet Tro og
Lys.

§ 6 Valg og voteringer
1. Dersom ikke annet er sagt i disse vedtektene, avgjøres alle saker både nasjonalt og lokalt
med simpelt flertall. Nye grupper har ikke stemmerett på det nasjonale årsmøtet før de er
godkjent. Ved stemmelikhet i årsmøtene har forslaget falt. Ved stemmelikhet i
styringsgruppene, gjelder det som lederen har stemt for. I leders fravær, gjelder det som
nestlederen, ev. møtelederen har stemt for.
2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
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§ 7 Oppløsning
1. Vedtak om å oppløse Tro og Lys Norge må ha minst 3/4 flertall i to påfølgende årsmøter.
Minst ett av disse må være ordinært, og det må ha gått minimum 30 dager mellom
årsmøtene.
2. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Nordlys-provinsen.
3. Vedtak om å fjerne tilknytningen til den internasjonale Tro og Lys-bevegelsen må ha minst
3/4 flertall i to påfølgende årsmøter. Minst ett av disse må være ordinært, og det må ha gått
minimum 30 dager mellom årsmøtene. Foreningen kan da ikke lenger benytte navnet Tro og
Lys.
4. Ved oppløsning av en lokal gruppe tilfaller gruppas midler Tro og Lys Norge.
5. En lokal gruppe kan ekskluderes fra bevegelsen. Vedtak om dette fattes av provinsteamet
(jfr. § 5.1). Gruppa kan da ikke lenger benytte navnet Tro og Lys.
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