
 

 

Årsmøtepapirer 2019 
Dato: lørdag 16. januar 2021 
Sted: Online 
Tid: 11:00 
 
 
Saksliste 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2 Konstituering 

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 
Valg av protokollunderskrivere 

Sak 3 Styrets årsrapport 2019 
Sak 4 Revidert regnskap 2019 
Sak 5 Arbeidsplaner 2020 
Sak 6 Budsjett 2020 
Sak 7 Valg 

Valg av nytt styre, Distriktsleder, to revisorer og nominasjonskomité. 
 

VIKTIG: Innkallingen og årsmøtepapirene er sendt direkte til menighetene, og det er 
menighetens ansvar å finne kandidater som kan møte på årsmøtet. 
 
 
Om representasjon ved årsmøtet: 
§6.  Årsmøtet består av representanter for selvstendige grupper(lokallag) innen barne- og 

ungdomsarbeidet som er knyttet til og godkjent av de lokale menigheter. 
Disse har rett til å være representert slik: 
For inntil 25 representanter: 2 representanter. 
For hvert videre påbegynt antall 25 medlemmer: 1 representant. 
I grupper uten medlemsregister beregnes medlemstallet ut i fra de som går regelmessig på møtene. 
Menigheter uten eget barne- og ungdomsarbeid kan sende 2 representanter. 
Ingen menighet kan sende mer enn 10 representanter. 
Årsmøtet kan ved alminnelig flertall også gi andre talerett i møtet. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Midt Norske Baptistungdom – Kontaktperson: Tobias Giese 

Storgate 26, 7900 Rørvik 
Postboks 217, 7901 Rørvik 

Epost: midt@ungbaptist.no 
tlf: 93803013 

Organisasjonsnr:  
998 615 321 

Facebook: 
@MidtNorgesBaptistungdom 

 

Sak 3: Styrets årsrapport 2019 
 
Innledning 
I 2019 har Ungbaptist midt hatt flere saker på agendaen: medarbeiderdag i sammenheng 
med årsmøte og andre delen av Basic-kurset på Vikna i samarbeid med Vikna og 
Trondheim Baptistmenighet. Ellers var det mulighet til å søke om støtte for egne 
arrangementer eller å søke om støtte for reise til arrangementer i andre distrikter.  
 
Leir 
Etter dårlig oppmøte på Midtpunkt i 2018 valgte vi å ikke gjennomføre Midtpunkt i 2019. 
På årsmøte ble det bestemt at styre skal vurdere og arrangere en leir for ungdommer fra 
hele distriktet i Trondheim i 2020.  
 
Basic 
I 2018 gjennomført Ungbaptist midt et basic-kurset i samarbeid med Vikna og Trondheim 
menigheter. Etter godt samarbeid med Sveinung Vaagen var kurset klart. Fra september 
2018 til mars 2019 arrangerte Ungbaptist midt et basic-kurs på Vikna med 4 deltaker fra 
Vikna, Nærøy og Trondheim. Kurset ble avsluttet med deltakelse på Lederkonferanse i 
Drammen i mars 2019.   
 
Medarbeiderdag 
På grunn av vanskeligheter med å finne en foredragsholder, ble medarbeiderdagen på 
11.05.2019 avlyst.  
 
Årsmøtet 
Ungbaptist midts årsmøte i 2019 i Steinkjer ble avholdt på 11. mai 2019. Takk til Steinkjer 
baptistmenighet som velvillig vertskap.  
 
Styret 
Medlemmer 
Styret har i 2019 bestått av: Tobias Giese (Distriktsleder, Vikna); Grethe Norøm Spolén 
(Steinkjer), Margareth Solberg Nordlie (Steinkjer) og Hanna Drengsrud Dahl (Trondheim). 
 
Styret har hatt kontakt pr. epost i tillegg til flere styremøter og årsmøtet. Etter årsmøte ble 
det ikke gjennomført noen virksomhet på grunn av at Distriktsleder var sykmeldt over flere 
måneder.  
 
Styret. 
23. november 2020. 
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Sak 5: Arbeidsplaner 2020 
 
Styrearbeid 
- Planlegge, forberede og arrangere påskeleir i Trondheim 
- Arrangere årsmøte 
- behandle søknader 
 
Leirarbeid 
Ung baptist midt ønsker å  

- Støtte reise til BU-leir 
- Støtte lederutvikling i distriktet 
- Gjennomføre en ungdomsleir i Trondheim rundt påske 

 
Sak 6: Budsjett 
 
inntekter  budsjett 2020   utgifter  budsjett 2020 
 
* Hentes fra egenkapital     20.000   * Påskeleir   20.000 
* MVA         250   * Årsmøte/Styremøte   5.000 
* Renteinntekter  10.000   * Reisestøtte Leir/Basic   3.500 
    30.250   * Regnskap     1.500 
        * Bankgebyr, Porto       250 
            30.250 
Sak 9 Valg	
 
Under følger styrets innstilling** til nytt styre:  
 
Funksjon Nåværende  Menighet På valg Forslag   
 
- Distriktsled. Tobias Giese  Vikna  2020  ta ikke gjenvalg 
- Styremedl. Grethe N. Spolén Steinkjer 2020  gjenvalg 
- Styremedl. Margareth Nordlie Steinkjer 2021  Valgt for to år 
- Styremedl. Hanna D. Dahl Trondheim 2020  gjenvalg 
- Styremedl.        ?  
- Vara         ? 
 
- Regnskapsfører: Ruth Hedvig Dagestad Løvdal  gjenvalg  
 
- Revisorer: Petter Spolén  Steinkjer 2020  gjenvalg 

Tove Rokstad Smøla  2020  gjenvalg 
Nominasjonskomite: Det trenges 3 medlemmer og 1 vara som blir valgt for et år.  
 
Merknader 
1. Vi trenger forslag til nye styremedlemmer og Distriktsleder! 

 
** Grunnet ingen valgt nominasjonskomité  
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Vedlegg: Dagens vedtekter 
 
Navn 
§1.  Midt Norge Baptistungdom 
 
Formål og status 
§2.  MBU er en selvstendig organisasjon innen Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund og fungerer som et 
samarbeidsorgan for barne- og ungdomsarbeidet i baptistmenighetene i Midt-Norge. MBUs oppgave er å styrke, utvikle 
og koordinere arbeidet blant barn og unge ved tiltak i egen regi og i samarbeid med andre. 
 
§3.  MBU er en egen juridisk person, som disponerer over sin egen formue, fast eiendom og de inntekter som 
kontinuerlig tilflyter den. Den hefter for sin egen gjeld. 
 
Medlemskap 
§4.  MBU omfatter grupper innen all virksomhet blant barn og ungdom som er knyttet til og godkjent av den lokale 
menighet. 
 
Årsmøtet 
§5.  

a. Årsmøtet er MBUs øverste myndighet. Det avholdes hvert år. 
b. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller gruppene i halvparten av distriktets menigheter finner det 

nødvendig. 
 
§6.  Årsmøtet består av representanter for selvstendige grupper innen barne- og ungdomsarbeidet som er knyttet til 
og godkjent av de lokale menigheter. 
Disse har rett til å være representert slik: 
For inntil 25 representanter: 2 representanter. 
For hvert videre påbegynt antall 25 medlemmer: 1 representant. 
I grupper uten medlemsregister beregnes medlemstallet ut i fra de som går regelmessig på møtene. 
Menigheter uten eget barne- og ungdomsarbeid kan sende 2 representanter. 
Ingen menighet kan sende mer enn 10 representanter. 
Årsmøtet kan ved alminnelig flertall også gi andre talerett i møtet. 
 
§7.  Årsmøtet skal kunngjøres direkte til menighetene minst 2 måneder før det avholdes. Kunngjøring skal også 
skje gjennom Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund og Det Norske Baptistsamfunn. 
Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 2 måneder før møtet avholdes hvis ikke annet 
er kunngjort. Styret setter opp saksliste. 
 
§8.  Styret innkaller til og forbereder Årsmøtet i henhold til vedtektene. 
Følgende saksdokumenter skal være menighetene i hende senest 3 uker før årsmøtet: 

1. Saksliste. 
2. Årsrapport. 
3. Revidert regnskap. 
4. Fremtidsplaner. 
5. Eventuelle innkomne forslag. 
6. Budsjettforslag. 
7. Nominasjonskomitéens innstilling. 

 
§9.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de menighet som har eget barne- og ungdomsarbeid er 
representert. 
 
§10. Årsmøtet konstituerer seg under ledelse av distriktslederen eller i dennes fravær av den styret utpeker. Det 
velges ordfører og protokollsekretær, samt andre tillitspersoner i den utstrekning Årsmøtet finner det nødvendig. 
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§11.  Årsmøtet behandler følgende saker: 

1. Årsrapport. 
2. Revidert regnskap. 
3. Fremtidsplaner. 
4. Innkomne forslag. 
5. Budsjett. 
6. Valg av: Styremedlemmer til styret, distriktsleder, varamedlemmer til styret, revisorer, nominasjonskomité for 

neste årsmøte. 
 
§12.  Nominasjonskomitéen består av 3 medlemmer med 1 varamedlem. Komitéen legger frem begrunnet skriftlig 
innstilling for Årsmøtet. 
 
§13.  Alle Årsmøtets beslutninger gjøres med alminnelig flertall av de stemmeberettigede som er til stede, dersom 
ikke annet er fastlagt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Oppnås ikke flertall, er forslaget 
forkastet. Gjelder avstemningen personvalg skal det etter ny avstemning med stemmelikhet foretas loddtrekning. 
 
§14.  Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten slik denne er blitt sendt ut i henhold 
til § 8. Denne regel kan dog fravikes av Årsmøtet med 4/5 flertall av de stemmeberettigede som er tilstede. 
 
§15.  Årsmøtet fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal godkjennes av årsmøtet og underskrives av 
ordfører og protokollsekretær. Protokollen danner juridisk bevis for de vedtak som er fattet. 
 
Styret 
§16.  

a. Styret består av 4 styremedlemmer og distriktsleder. Styre ble valgt av årsmøtet for 2 år. Uttredende 
medlemmer kan gjenvelges.  

b. Distriktslederen velges av Årsmøtet for 2 år med skriftlig avstemning. Det kreves absolutt flertall av de 
stemmeberettigede som er til stede for å bli valgt. For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær 
og kasserer. 

c. Styret har 1 varamedlemmer, valgt for 1 år. 
d. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av de faste medlemmene er tilstede. 

 
§17.  Styret forplikter MBU med sine underskrifter. Dog kan styret i enkelte spesielle saker bemyndige en eller flere 
av medlemmene til å undertegne på styrets vegne. 
 
§18.  Styret leder arbeidet i MBU mellom årsmøtene i henhold til vedtak fattet av Årsmøtet: Styret skal utarbeide 
planer for distriktets barne- og ungdomsarbeid, som legges frem på årsmøtet. Slike planer skal omfatte arrangement av 
leirer, stevner, kurs, engasjement av hel- eller deltidsarbeider o.a. Vedtak om kjøp og salg av eiendom samt opptak av 
lån kan kun fattes av årsmøtet. 
 
 
Oppløsning og vedtektsendring 
§19.  I tilfelle oppløsning avsettes 80% av alle MBUs likvide midler i et fond under administrasjon av Det norske 
baptistsamfunn til baptistisk virksomhet blant barn og unge i og fra Midt-Norge og 20% av likvide midler gå til 
misjonsprosjekter der barn og unge er involvert. Dette skal være pågående prosjekter som Ung Baptist sentralt har 
oversikt over. Ung Baptist sentralt skal lage regnskap over hava medlene har blitt brukt til. Eventuelle eiendommer eller 
kjøretøyer tilfaller Det norske baptistsamfunn. Andre, mindre eiendeler fordeles mellom menighetene tilknyttet Det 
norske baptistsamfunn i Trøndelag og Møre- og Romsdal, i første omgang menigheter med et aktivt barne- og 
ungdomsarbeid. 
 
§20.  Disse vedtektene kan bare endres av et årsmøte etter at forslag til endringer er sendt ut til alle menighetene 
minst 2 måneder i forveien. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er til stede. 
 
 


