Grunnregler

for
SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler for Søndagsskolen Norge

1. GENERELLE BESTEMMELSER
§1.1 Søndagsskolen Norge
Søndagsskolen Norge er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.
§ 1.2 Søndagsskolen Norges grunnlag
Søndagsskolen Norges virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen, som er Guds ord, og den
evangelisk-lutherske bekjennelse.
§ 1.3 Søndagsskolen Norges overordnede mål
Å styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord, og sammen med dem, bygge et kristent
fellesskap.
Å hjelpe barna til nærmere kjennskap med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
Å formidle evangeliet til alle barn i Norge.
Å kalle og utruste søndagsskoleledere.
Å fremme søndagsskolevirksomheten og trosopplæring i vårt land, ved å arbeide for at nye
lokale søndagsskoler og barnegrupper blir opprettet, styrke de bestående, og knytte dem
nærmere sammen til større enhet og kraft i arbeidet.
Å støtte foreldre og foresatte i deres oppdrag med å hjelpe barna til nærmere kjennskap
med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
§ 1.4 Medlemskap
Medlemmer i Søndagsskolen Norge er;
søndagsskoler/barnegrupper som er innmeldt i Søndagsskolen Norge
barn som er innmeldt i Søndagsskolen Norges lokale søndagsskoler og
barnegrupper
barn som er direkte innmeldt i Søndagsskolen Norge gjennom ulike
klubbkonsepter
ledere som er registrert i innmeldte lokale søndagsskoler og barnegrupper
tillitsvalgte i kretsstyrer og landsstyret, faste og varamedlemmer
Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i Søndagsskolen
Norge.
§ 1.5 Lokale søndagsskoler og barnegrupper
Innmeldte lokale søndagsskoler og barnegrupper arbeider etter grunnreglene,
generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gitt av landsstyret.
§ 1.6 Ressurs- og prosjektgrupper
Søndagsskolen Norge skal, for å støtte arbeidet i lokale søndagsskoler og barnegrupper,
samt regionale og nasjonale tiltak og samarbeid, etablere og legge til rette for etablering av
ressurs- og prosjektgrupper. Gruppene følges opp av ansatte med ansvar for det aktuelle
nivået.

Grunnregler for Søndagsskolen Norge, vedtatt på GF2019

1

2. GENERALFORSAMLING
§ 2.1 Øverste organ
Generalforsamlingen er Søndagsskolen Norges øverste organ.
§ 2.2 Sammensetning og stemmerett
Følgende har stemmerett på generalforsamlingen:
én representant fra hver lokal søndagsskole/barnegruppe. Representanten velges
blant søndagsskolen/barnegruppens medlemmer over 14 år. Lokale
søndagsskoler/barnegrupper med flere enn 50 medlemmer kan sende to
representanter med stemmerett
landsstyrets medlemmer og varamedlemmer
seks ansatte representanter valgt av ansatte i Søndagsskolen Norge, fordelt mellom
tre personer med primærarbeidssted på hovedkontoret og tre personer med annet
primærarbeidssted.
Ansatte kan ikke være representanter for en lokal søndagsskole/barnegruppe. Ansatte som
ikke har stemmerett, har talerett.
Generalforsamlingen kan gi inviterte gjester, talere og foredragsholdere talerett, men ikke
stemmerett.
Hver representant kan bare ha én stemme.
Generalforsamlingens forhandlinger er åpne for alle Søndagsskolen Norges medlemmer.
Alle medlemmer over 14 år har talerett på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan likevel avgjøre at enkeltsaker skal behandles i lukket møte, hvor
bare stemmeberettigede representanter, generalsekretær og de fra administrasjonen som
møter i landsstyret er til stede.
§ 2.3 Vedtak
Generalforsamlingens vedtak avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med
unntak av det § 6 bestemmer om endring av grunnreglene.
Vedtak gjort på generalforsamlingen er bindene for alle ledd i virksomheten.
§ 2.4 Innkalling
Generalforsamling holdes hvert tredje år. Tidspunkt og sted fastsettes av landsstyret og
gjøres kjent i god tid. Innkalling med sakliste kunngjøres senest seks uker før
generalforsamlingen. Alle representanter må være påmeldt innen fastsatt frist.
§ 2.5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles dersom enten minst 2/3 av landsstyrets
medlemmer, Søndagsskolens revisor, Søndagsskolen Norges kontrollkomite eller
representanter fra 100 søndagsskoler/barnegrupper finner det nødvendig. En ekstraordinær
generalforsamling kan bare behandle den/de sak(er) som ga årsak til innkallingen.
Representasjon og stemmerett gjelder som ved ordinær generalforsamling.
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§ 2.6 Konstituering og forretningsorden
Generalforsamlingen konstitueres ved valg av dirigent og varadirigent, samt ved valg av andre
nødvendige funksjonærer. Ved begynnelsen av forhandlingene orienteres det ut fra
grunnreglene om stemmerett og talerett, og forretningsorden vedtas.
§ 2.7 Generalforsamlingens oppgave
Generalforsamlingens oppgave er:
a.
Å behandle og godkjenne treårsmelding.
b.
Å legge frem revidert regnskap fra siste generalforsamlingsperiode til orientering.
c.
Å behandle strategi- og handlingsplan for neste treårsperiode, og andre saker som
landsstyret legger fram. Søndagsskoler/barnegrupper eller andre i organisasjonen kan
fremme forslag om saker til behandling gjennom henvendelse til landsstyret senest tre
måneder før generalforsamlingen.
d.
Å velge leder, medlemmer og varamedlemmer til landsstyret.
Valgene til landsstyret skjer skriftlig.
Varamedlemmer velges ved særskilt valg.
e.
Å velge en valgkomité på fem medlemmer, som i god tid før neste
generalforsamling skal komme med forslag på kandidater til leder og
landsstyremedlemmer med varamedlemmer.
Valgkomiteen fungerer som fullmaktskomité ved neste generalforsamling.
Fullmaktskomitéen har ansvar for at valget gjennomføres etter gjeldende regler.
f.
Å velge en kontrollkomité på tre medlemmer og et varamedlem, som på vegne av
generalforsamlingen påser at landsstyrets disposisjoner er i samsvar med
grunnreglene og generalforsamlingens vedtak, og avgir rapport for neste
generalforsamling.
Kontrollkomitéen kan be generalforsamlingen ta standpunkt i enkeltsaker.
Kontrollkomitéen velges for tre år. Medlemmer i kontrollkomitéen kan ikke være
ansatt i eller ha andre tillitsverv i Søndagsskolen Norge.
3. RÅDSMØTET
§ 3.1 Rådgivende organ
Rådsmøtet er et rådgivende organ for landsstyret, og holdes minst en gang mellom hver
generalforsamling. Møtet drøfter arbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt.
Landsstyret fastsetter tid og sted for rådsmøtet, setter opp program og kunngjør det med
minst tre måneders varsel.
§ 3.2 Sammensetning
Rådsmøtet består av landsstyret, generalsekretæren, søndagsskolekonsulenter og andre
ansatte i Søndagsskolen Norge. Landsstyret kan, for å sikre medvirkning, invitere
representanter for søndagsskoler/barnegrupper og/eller medlemmer av ressurs- og
prosjektgrupper.
4. LANDSSTYRET
§ 4.1 Landsstyrets mandat
Landsstyret styrer arbeidet i Søndagsskolen Norge mellom generalforsamlingene, i samsvar
med grunnreglene og generalforsamlingens vedtak. Landsstyret søker i samarbeid med lokale
søndagsskoler/barnegrupper og/eller medlemmer av ressurs- og prosjektgrupper å
tilrettelegge for arbeidet og skaffe nødvendige midler.

Grunnregler for Søndagsskolen Norge, vedtatt på GF2019

3

§ 4.2 Sammensetning og funksjonstid
Landsstyret består av 10 medlemmer, og er sammensatt slik:
Landsstyreleder
7 styremedlemmer
4 varamedlemmer
Ungdomsrepresentant, med 1 personlig varamedlem (begge under 23 år på
valgtidspunktet)
Ansattes representant, med 1 varamedlem
Generalsekretær møter i landsstyret og arbeidsutvalget uten stemmerett, og kan invitere
med andre aktuelle ansatte fra hovedkontoret.
Ansattes representant og varamedlem velges av og blant de fast ansatte, og møter i
landsstyret med stemmerett. Generalsekretær samt andre ansatte i lederstillinger er ikke
valgbare som de ansattes representant. Ansatte kan ikke velges av generalforsamlingen som
medlem til landsstyret.
Landsstyrets leder velges for tre år ved særskilt valg og kan gjenvelges én gang.
Styremedlemmene velges for tre år, og kan gjenvelges en gang som styremedlem.
Varamedlemmer velges for tre år og kan gjenvelges én gang, eller velges som styremedlem.
Ansattes representant med varamedlem velges for tre år.
Maksimal funksjonstid i landsstyret for alle er tolv år sammenhengende.
Det skal tilstrebes en balanse i kjønn, alder og kompetanse blant representantene.
Trer et medlem ut i valgperioden trer varamedlemmer inn i valgt rekkefølge.
§ 4.3 Konstituering
Landsstyret velger nestleder innen sin midte.
Det skal holdes minst 4 landsstyremøter i året.
§ 4.4 Landsstyrets oppgaver
Landsstyret styrer arbeidet i Søndagsskolen Norge jf. § 5.1
Landsstyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som berører Søndagsskolen
Norges virksomhet, så fremt de ikke skal avgjøres av generalforsamlingen. Saker landsstyret
anser som viktige for hele virksomheten, legges fram for søndagsskoler/barnegrupper,
ressurs- og prosjektgrupper, og/eller til rådsmøtet til uttalelse.
Landsstyret nedsetter et arbeidsutvalg, som består av landsstyrets leder, nestleder og en
representant valgt innen landsstyret, i tillegg til to vararepresentanter.
Arbeidsutvalget arbeider etter mandat fastsatt av landsstyret.
Landsstyret kan generelt og i enkeltsaker overlate til arbeidsutvalget eller generalsekretæren
å avgjøre saker som landsstyret har myndighet til å avgjøre.
Landsstyret forbereder og innkaller til generalforsamling og rådsmøte.
Landsstyret ansetter generalsekretær og assisterende generalsekretær, og utarbeider
stillingsbeskrivelser for disse.
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§ 4.5 Vedtaksførhet
Landsstyret er vedtaksført når minst seks stemmeberettigede medlemmer er tilstede, hvorav
den ene må være leder eller nestleder.
Ved stemmelikhet er landstyreleders stemme utslagsgivende.
§ 4.6 Generalsekretæren
Generalsekretæren er daglig leder for virksomheten i Søndagsskolen Norge. Landsstyret
delegerer myndighet til generalsekretæren til å fatte vedtak i bestemte saker, og kan
fastsette prosedyrer som skal følges når generalsekretæren fatter vedtak etter delegasjon.
§ 4.7 Signatur
Søndagsskolen Norge forpliktes ved underskrifter i fellesskap av landsstyrets leder og
generalsekretær, i lederens eller generalsekretærens fravær av henholdsvis nestleder og
assisterende generalsekretær.
5. ENDRING AV GRUNNREGLER
§ 5 Endring av grunnregler
Forslag til endring i disse grunnregler må være landsstyret i hende senest fire måneder før
generalforsamlingen holdes. Slike forslag skal være utredet og gjort kjent minst seks uker før
generalforsamlingen.
Vedtak om grunnregelendringer krever 2/3 flertall av generalforsamlingens
stemmeberettigede representanter.
Endring av grunnreglene trer i kraft umiddelbart etter den generalforsamling hvor
endringene vedtas, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.
Innholdet av § l.2 kan ikke endres, og andre endringer i grunnreglene må ikke stå i strid med
§ l.2.

Grunnregler for Søndagsskolen Norge, vedtatt på GF2019

5

