
 

 

Vedtekter for Ung baptist 
Vedtatt årsmøtet 2011 

Endret årsmøtet 2021 og 2022 

 
Navn, medlemsskap og formål 
§ 1. Ung baptist er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. 

 
§ 2. 
a. Ung baptist motto er: «For Kristus og menigheten». 
b. Ansatte og sentralt tillitsvalgte er forpliktet på Ung baptists verdigrunnlag som vedtas av Ung baptists årsmøte. 

 
§ 3. Ung baptist er et samarbeidsorgan for all virksomhet blant barn og unge som er knyttet til lokale 
baptistmenigheter/-grupper. 

 
§ 4. Ung baptists oppgave er å styrke og utvikle arbeidet blant barn og ungdom, motivere til evangelisk arbeid 
og planlegge og koordinere arbeidet. Dette skal skje både gjennom egne initiativ og i samarbeid med de enkelte 
grupper. Videre skal Ung baptist samle og gi informasjon, og formidle internasjonale kontakter. 

 
DEN SENTRALE VIRKSOMHET 
Årsmøtet 
§ 5. Årsmøtet er Ung baptists høyeste myndighet og avholdes vanligvis hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan 
innkalles når minst 2/3 av landsstyret, 3 distriktsstyrer eller 1/5 av lokallagene krever det. 

 
§ 6. For representasjon til årsmøtet gjelder følgende: 
a. Representantene med rett til å stemme på årsmøtet skal være valgt av og blant medlemmene i Ung baptists 
lokallag, og være over 12 år. 
b. Lokallag med 1 til og med 50 medlemmer kan sende en representant. Lokallag med 51 til og med 100 
medlemmer kan sende to representanter. Lokallag med over 100 medlemmer kan sende 3 representanter til 
årsmøtet. Representasjon til årsmøtet er basert på siste års medlemsinnberetning 
c. Øverste leder i distriktene, fylkeslagene og særorganisasjonene har stemmerett. 
d. Landsstyret og ansatte har tale- og forslagsrett i årsmøtet. 
e. Årsmøtet er åpent for folk tilknytta Ung baptists organisasjon eller virksomhet. Medlemmer av Ung baptist kan 
gis talerett i årsmøtet. 
f. Landsstyret utpeker fullmaktskomite. 

 
§ 7. Innkalling til årsmøtet skal skje minst 3 måneder før møtet avholdes. Fristen for innsendelse av forslag 
settes til 1 måned etter innkalling. Årsmøtets dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig 1 måned før møtet 
avholdes. Landsstyret har anledning til å gjøre unntak fra nevnte tidsfrister. 

 
§ 8. Årsmøtet konstituerer seg selv og behandler følgende saker: 
1. Godkjenne forretningsorden for gjennomføring av årsmøtet. 
2. Landsstyrets rapport fra forrige kalenderår. 
3. Revidert regnskap for forrige kalenderår. 
4. Innkomne forslag. 
5. Arbeidsplaner. 
6. Budsjett. 
7. Valg av landsleder, landsstyremedlemmer og varamedlemmer, revisorer og en valgkomite bestående av 5 
medlemmer hvorav 1 velges som leder. Geografisk, kulturell, kjønns- og erfaringsmessig bredde tilstrebes. 

 
Landsstyret 
§ 9. Landsstyret består av landsleder, viselandsleder og 5 styremedlemmer. Daglig leder møter i landsstyret med 
tale- og forslagsrett. 



 

 
 

§ 10. Landsstyret velges av årsmøtet for en periode på 2 år, slik at 3 styremedlemmer står på valg hvert år. I 
tillegg velges landsleder for en periode på 2 år. Styret konstituerer seg selv med ulike ansvarsområder, inkludert 
viselandsleder. Geografisk, kulturell, kjønns- og erfaringsmessig bredde tilstrebes. Det velges 2 varamedlemmer 
for 1 år om gangen. 

 
§ 11. Etter retningslinjer gitt av årsmøtet leder landsstyret Ung baptists sentrale arbeid og gjennomfører 
årsmøtets vedtak, forvalter forbundets midler, ansetter medarbeidere, og utarbeider instruks for de ansatte og 
forhandler med dem om lønnsforhold. Ung baptist er egen juridisk person og hefter for egen gjeld. Landsleder og 
daglig leder undertegner på forbundets vegne. 

 
§ 12. Landsstyremøte avholdes når landslederen bestemmer, eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det. 
Styremøte skal avholdes minst 2 ganger i året, og styret er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede er til 
stede. Landsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 
Utvalg 
§ 13. Landsstyret nedsetter et arbeidsutvalg som får fullmakt til å ta seg av de løpende saker. Landsstyret 
oppretter de arbeidsgrupper det trenger for å virkeliggjøre Ung baptists målsetting. 

 
§ 14. Ung baptists kontaktutvalg er et rådgivende organ for landsstyret og avholdes vanligvis annethvert år. Det 
består av landsstyret med vara, staben, 1 representanter fra hvert distrikt, fylkeslag og særorganisasjon, samt 
generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn. Landsstyret kan også kalle inn flere personer ved behov. 

 
Særorganisasjoner 
§ 15. Selvstendige organisasjoner av arbeidsmessig eller kulturell art kan ha en formalisert relasjon til Ung 
baptist. 
§ 16. Særorganisasjonene avholder sine årsmøter hvor rapporter og regnskap legges fram og leder og styre velges. 
Særorganisasjonene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes Ung baptist til orientering. 
Særorganisasjonene hefter for egen gjeld. Særorganisasjonene kan sende en representant som observatør til Ung 
baptist sine styremøter. Denne observatøren har talerett. 

 
DEN REGIONALE VIRKSOMHET 
Distrikter 
§ 17. Ung baptist er inndelt i 5 distrikter: 
Baptist Nord (Ung baptist i nord) 
Midt-Norge Baptistungdom (Ung baptist midt) 
Vestlandets Baptistungdom (Ung baptist vest) 
Sørlandets Baptistungdom (Ung baptist sør) 
Østlandets Baptistungdom (Ung baptist øst) 

 
§ 18. Distriktene avholder sine årsmøter hvor rapporter og regnskap legges fram og distriktsleder og 
distriktsstyre velges. Distriktene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes Ung baptist til 
orientering. Distriktene hefter for egen gjeld. 

 
Fylkeslag 
§ 19. Ung baptist kan inndeles i fylkeslag. 

 
§ 20. Fylkeslag avholder årsmøte hvor rapporter og regnskap legges fram, og fylkesleder og fylkesstyre 
velges. Fylkeslagene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes Ung baptist til orientering. 
Fylkeslagene hefter for egen gjeld. 

 
VEDTEKTSENDRINGER 
§ 21. Forslag til endringer av disse vedtekter må sendes Landsstyret senest 1 måned etter innkalling til årsmøtet. 
Vedtektsendringer drøftes fortrinnsvis av Ung baptists kontaktutvalg og kan sendes lokale grupper til uttalelse. 



 

 

Forslag som skal behandles må foreligge i de ordinære sakspapirene til årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. 

 
§ 22. Ung baptist kan oppløses etter beslutning av to på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. I tilfelle oppløsning tilfaller alle Ung baptists eiendeler Det Norske Baptistsamfunn. 


