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Forord ved landsrådet

Kjære medlem i Acta-styre!
Først av alt vil vi si tusen takk for at du er med i et Acta-styre! Utrolig bra at du har sagt deg villig til å
sette av tid til å være med å styre et så viktig arbeid. Håper du synes det er spennende og givende å
være med. Dette er noe du garantert vil få utbytte av seinere i livet. I alle norske bedrifter,
organisasjoner og politiske partier finnes det styrer som dette. Gjennom den tiden du sitter i Actastyret vil du lære mye om denne måten å styre på. Husk at du har noe å bidra med uansett hvor
gammel eller ung du er, og uansett hvor mye eller lite erfaring du har.
På landsmøtet på Hafjell i januar 2012 vedtok vi i Acta en innholdsrik og spennende handlingsplan.
Her står det blant annet at vi ønsker at alle ledere i Acta skal ha en medvandrer. Dette tror vi er et
veldig viktig mål som kommer til å styrke hele organisasjonen vår. Dersom du enda ikke har fått en
medvandrer så håper vi du får det om ikke så lenge. Og kanskje blir du selv en medvandrer for noen
yngre ledere etter hvert!?
Landsrådet har lyst å ha god kontakt med alle styrene. Derfor ringer vi rundt til alle styrelederne en
gang i semesteret for å slå av en prat. Vi leser gjennom referatene deres (NB! husk å sende dem inn
til Acta sentralt) og forsøker å følge med på hva som skjer i hver enkelt region. Dersom dere kommer
på saker som dere synes vi må ta opp, eller har andre ting på hjertet, er det bare å ta kontakt. Du
finner oss på hjemmesidene til Acta.
I januar hvert tredje år er det Landsmøte for alle i Acta. Da setter vi av en hel helg til møtes, bli kjent
og ikke minst ta viktige beslutninger. Vi håper å se alle styremedlemmer på landsmøtet!
Til slutt vil vi ønske deg lykke til med styrearbeidet! Og igjen: Tusen takk!
Guds fred!
Hilsen alle oss i Landsrådetog
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verdier

Actas visjon
Visjonen er det vi drømmer om og ønsker å nå. Den angir retning for hele Acta. Dette er det vi jobber
for at skal skje.
Fellesskapene er grunnenheten i Acta. Med fellesskap forstår vi alt fra små grupper for barn og unge
som samles ukentlig i private hjem, bedehus og menighetslokaler, til leirer og store festivaler. I alt
dette er vårt overordnede mål at vi sammen skal søke Jesus, ære og tilbe Jesus og finne ut hva han
kan bety for livet vårt. Han har sprengt grensene inn i vår verden. Som enkeltmennesker og
fellesskap søker vi et driv mot å prøve nye ting og nå ut til nye mennesker. Å være grensesprengende
innebærer en uro og bevegelse mot noe annet enn der vi er i dag. Med grensesprengende mener vi
også at vi vil krysse landegrenser med verdens beste budskap.

Actas verdier
En verdi er det som er grunnleggende verdifullt for oss. Det
som er umistelig, grunnmuren for alt vi er og gjør og som alt
annet skal prøves på.
Elsket betyr at vi først og viktigst av alt er elsket av Gud og kalt til å bringe Guds kjærlighet videre til
alle mennesker. Guds kjærlighet kjenner vi fordi vi kjenner Jesus. Vi vil følge ham. Vi tror at han er
veien til Gud og menneskenes eneste håp. Bibel og bønn er måter vi lærer å kjenne og erfarer Guds
kjærlighet.
Denne kjærligheten og dette budskapet er vi sendt med. Å være sendt er en fundamental verdi i
identiteten vår som kristne. Jesus sier at slik som Faderen har sendt ham, sender han oss. Han ble
sendt som en tjener, slik vil også vi la oss utfordre til å være i bevegelse som tjenere for Guds
kjærlighet.
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Innledning
I dette heftet har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig å vite om når man sitter i et styre i
Acta – barn og unge i Normisjon (Acta). Vi er en stor organisasjon med mange ledd og mange folk,
som til tider kan være litt utfordrende å få helt taket på. Vi håper at dette heftet kan være til hjelp
der!
Vi har skrevet noen ord om styrekultur – dette oppfordrer vi alle styrer til å snakke om ved starten av
en styreperiode (og gjerne også midt i en styreperiode).
Vi har så forsøkt å gå litt i detalj på det regionale Acta-styret. Her finnes informasjon om oppgaver og
ansvar, samt noen ord om Acta-styrets relasjoner.
Så følger en del som noen kanskje vil finne tørr og uinteressant – andre synes struktur og
organisasjonsoppbygging er spennende. Uansett så er det greit å vite litt om hvordan Acta henger
sammen.
Til slutt har vi inkludert en ressursdel. Mange er nye i styresammenheng og har ikke sett eller langt
fra skrevet en innkalling eller et referat. Her finner du noen maler med tips om punkt som bør
inkluderes. (Hvis du ønsker å få tilsendt disse malene elektronisk, så send en e-post til
acta@normisjon.no.)
Styreheftet har fått noen vedlegg. Actas verdidokument anbefaler vi alle å sette seg inn i. Dette er
verdier som vi ønsker at alle Acta-folk, frivillige og ansatte, skal stå for. Siste vedlegget er Actas
lovverk. Her finnes alle vedtektene som det er referert til flere steder i heftet. I tillegg ble Actas visjon
og verdier presentert helt fremst i heftet.
Dersom du savner noe i dette heftet, så send gjerne en mail til acta@normisjon.no, så inkluderer vi
det i neste gang vi oppdaterer heftet. Husk at det er dere i styrene som vet best hvilken informasjon
dere trenger.
Lykke til i styrearbeidet!
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Styrekultur
Å sitte i et styre
«Å sitte i et styre» er et vanlig begrep som brukes om den aktiviteten vi bedriver når vi er med i et
styre. Det er lett å se det for seg. En gjeng sitter rundt et bord, gjerne i en sofa. Alle har en kopp med
kaffe/te/brus i den ene hånden og noen papirer i den andre. Og så snakker man sammen. Og spiser
snacks. Det er en bedagelig aktivitet på mange måter, som ikke utfordrer biceps og kondisjon i noen
særlig grad. Man kan lene seg godt tilbake. Den kroppsdelen som utfordres mest er i mange tilfeller
blæra.
Vi som sitter i Acta Landsråd denne perioden begynner å bli ganske godt kjent med hverandre. Noe
av det første vi gjorde sammen etter at vi ble valgt var å gå og spille curling. Slett ikke dumt å gjøre
noe sosialt og gøy når man skal sitte sammen som styre over en lengre periode. Vi pleier også å ta en
liten runde på hvert møte hvor alle sier litt kort om hva som skjer i livet deres om dagen og hva de er
opptatt av. Vi sitter jo i styret med hele oss – da er det flott å dele litt av livet med de andre.

Å styre = å forvalte
Et annet ord for styre er forvaltning. Å være med i et styre er det samme som å forvalte. Det betyr at
man har ansvar for å bevare og forbedre den virksomheten man er med i styret for. Det er en viktig
og ansvarsfull jobb. Man vil si det rette og ta de riktige valgene. Derfor ender det ofte opp med at
ting blir seriøst og traust. Mange unge som sitter i styrer opplever kanskje også at voksne ikke tør
stole på at unge kan ta gode valg. Resultatet av en slik holdning kan bli at sakene som tas opp er så
gjennomarbeidet av voksne på forhånd at de unge ikke får være med i viktige diskusjoner. Eller at det
ikke blir gitt tid til å forklare sakene godt, slik at alle forstår hva man snakker om, og dermed kan si
sin mening før man skal avgi sin stemme.

Guds plass i styret
Vår leder i livet heter Jesus. Han ønsker å rettlede oss og hjelpe oss, backe oss og være sammen med
oss. Derfor kan det være fint å gi han plass når styret møtes. Å sette frem stol og tallerken til ham er
kanskje overdrevent, men hva med å ha en liten samling før man setter i gang med
saksbehandlingen? Det kan gå på rundgang i styret hvem som har ansvar for denne samlingen. Et tips
kan være å lese noe fra Bibelen og dele noen tanker omkring det man har lest. Deretter kan man be.
Om ting som har med styret å gjøre, livet generelt, Acta, spesielle bønneemner, you name it. På
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denne måten kan vi be Jesus være med oss, og minne hverandre på om at han er tilstede og bryr seg
om arbeidet vi gjør og om hver enkelt av oss.

Hva er et godt styre?
Et godt styre er ikke nødvendigvis er en gjeng som alltid er enige. Tvert om. I et godt styre er det rom
for uenighet, spørsmål, frustrasjoner, gleder, sorger, gode dager og dårlige dager. I et godt styre
sitter man ikke på baken og kikker i papirer. I et godt styre får sakene man tar opp boltre seg i alle
medlemmenes hjerte og hode, før de kommer ut og blir et spennende sammensurium av meninger
og tanker. Når man da skal ta avgjørelser har alle fått sagt sin mening. Og selv om ikke det utsagnet
man selv kom med blir tatt med videre, vet alle at man har fått sagt det en ville si og blitt hørt.
Et godt styre er preget av trygghet og trivsel. Dersom man opplever det vanskelig å være med i et
styre er det viktig å ikke brenne inne med det så alt for lenge. Da blir det bare kjipt. Et tips er å
snakke med noen som kan lytte til det som er vanskelig og kanskje gi forslag til hvordan ting kan bli
bedre. Ta deg selv og dine følelser på alvor!
Et godt styre setter seg ned en gang i blant og snakker sammen om hvordan man synes styret
fungerer. En måte å la alle i gruppen justere seg etter hverandre på, er at hver enkelt forteller om
sine forventninger til det å sitte i et slikt styre.
Til slutt: Tenk gjennom følgende: Hva synes du et godt styre er?
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Det regionale Acta-styret
Acta-styrets funksjon
Acta-styret har ansvar for den regionale ledelsen av Acta – barn og unge i Normisjon. Beslutninger
som tas i Acta-styret skal følges av Acta-leder og den regionale Acta-staben. Noen vedtak må tas i
samråd med Normisjons regionstyre. Acta-styret og Normisjons regionstyre skal ha minst ett felles
møte i året for å drøfte saker av felles interesse.
Acta-styret har ansvar for strategien i Acta-arbeidet i regionen. Arbeidet som de regionalt ansatte
utfører, er basert på de strategiske valg som Acta-styret har gjort.
Det regionale årsmøtet er Acta-styrets øverste organ. Sammensetning og oppgaver for årsmøtet er
beskrevet i Vedtekter for det regionale Acta-styret (§ 3). Vi går ikke inn på disse oppgavene her.
Sammensetning og oppgaver for Acta-styret er også presentert i de samme vedtektene. Vi velger
likevel å gå kjapt gjennom disse med noen utfyllende kommentarer.

Acta-styrets sammensetning
Acta-styret består i utgangspunktet av styreleder, fire medlemmer og tre varamedlemmer. Imidlertid
så åpner vedtektene for muligheten til å ha andre sammensetninger – dette skal i tilfelle vedtas på
årsmøtet, i henhold til § 9.
Styreleder velges av årsmøtet, mens Acta-styret selv velger sin nestleder og sekretær. Styreleder
velges for ett år om gangen, altså er det valg på styreleder på hvert årsmøte i regionen.
Styremedlemmene velges for to år av gangen slik at to går ut hvert år. Dette sikrer kontinuitet i styret
og vi unngår at hele styret består av nye medlemmer. Kunnskap om hva som har skjedd før er svært
god å ha med i et Acta-styre.
Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Disse kalles inn til styremøte hvis noen av de faste
medlemmene melder forfall. Acta-styret kan velge å alltid kalle inn varamedlemmene, men dersom
alle faste medlemmer møter har varamedlemmer ikke stemmerett.
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I tillegg møter Acta-leder på styremøtene. Acta-leder og styreleder er sammen ansvarlig for å sette
sammen saklisten og kalle inn til møtene. I mange regioner er det Acta-leder som er sekretær og
dermed skriver referatene, men slik trenger det ikke å være. Acta-leder har ikke stemmerett, med
tale- og forslagsrett på styremøtene.
Én representant fra regionstyret for Normisjon møter uten stemmerett. Regionstyret velger en
representant. Denne personen skal ha innkalling og sakspapirer, akkurat som de andre
styremedlemmene.
Regionleder for Normisjon har møterett. Det vil si at regionleder kan møte dersom han/hun ønsker
det. Regionleder skal også motta innkalling og sakspapirer.
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Acta-styrets hovedoppgaver
Definering av Acta-styrets hovedoppgaver er den mest omfattende paragrafen i vedtektene. Her
gjengir vi oppgavene punkt for punkt og kommenterer der vi anser det nyttig.
§6
Acta-styrets hovedoppgaver er å
a) arbeide for at barn og unge lærer Kristus å kjenne og blir bevart hos ham.
b) arbeide for å styrke barns og unges interesse og engasjement for misjon til folkeslagene og at
forbønn og tjeneste for misjonen preger arbeidet.
c) støtte og veilede foreningene og bidra til at arbeidet fremmes i samsvar med §§1 og 5 i vedtekter
for Acta – barn og unge i Normisjon, og å arbeide for at det dannes nye foreninger for barn og unge.
Disse tre første punktene setter fokus på Actas visjon om grensesprengende fellesskap der
barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Vi ønsker at alle i Acta-styret skal ha
visjonen vår på innsiden og kjenne at den og Actas verdier ligger til grunn i alt arbeid og alle
beslutninger som tas.
d) inspirere direktemedlemmene og arbeide for at flere melder seg som direktemedlemmer.
Per i dag har Acta svært få direktemedlemmer. Dette skyldes ikke Acta-styrene, men heller
innsatsen fra Acta sentralt. Vi ønsker å gjøre noe med dette og håper å kunne bidra med
ressurser for å hjelpe Acta-styrene på dette punktet om ikke så lenge.
e) jobbe for god kontakt mellom Acta – barn og unge i Normisjon og det øvrige misjonsarbeid i
Normisjon.
Som nevnt så er Acta og Normisjon to organisasjoner, samtidig som vi er én og samme
bevegelse. Noen ganger kan dette lage utfordringer. Derfor er det svært viktig at Acta-styret
jobber for å skape og opprettholde god kontakt. Dette kan for eksempel gjøres ved å
informere (mye) om hva dere holder på med og hva som skjer i Acta, samt holde dere
oppdatert på hva som skjer i Normisjon. Det kan også gjøres ved å ta representanter fra
Normisjon (ansatte eller frivillige) med på råd i saker som dere skal ta opp. Prøv å unngå å
snakke om «de» og «oss», men inkluder alle i «vi».
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f) være bindeledd mellom årsmøtet, landsrådet, foreningene og direktemedlemmene.
Det er Acta-styret som leder regionen mellom årsmøtene, dermed er Acta-styret et
bindeledd. Det er Acta-styret som er ansvarlig for å kalle inn til lokallag og
direktemedlemmer til årsmøtet.
Det er flott hvis Acta-styret oppfordrer den regionale Acta-staben til hyppig kontakt med
lokallagene, eller tar ansvar for noe av denne kontakten selv. Kanskje kan dere arrangerer en
fest for alle frivillige ledere i foreningene eller invitere til en inspirasjonssamling?
Acta-styret sender referater til daglig leder i Acta, som tar med referatene til landsrådet. På
denne måten er landsrådet hele veien oppdatert på hva som skjer i regionen.
g) arbeide for videreutvikling av barne- og ungdomsarbeidet i regionen i samsvar med den strategi
som er vedtatt på landsmøtet og de planer som Actas regionårsmøte har vedtatt
Landsmøtet (hvert tredje år) vedtar en handlingsplan for Acta. Denne gjelder for hele Acta –
lokalt, regionalt og sentralt. På grunnlag av denne handlingsplanen fyller Acta-styret inn
punkter som gjelder sin region i kolonnen for «regionalt». Handlingsplanen legger føringer
for alt arbeidet som skjer i Acta. Denne planen utarbeides fordi vi ønsker at hele Acta skal gå
sammen samme vei.
h) arbeide for kontakt, åndelig fellesskap og solidaritet mellom barn og ungdom i Norge og i
Normisjons samarbeidskirker i andre land.
Acta har et internasjonalt engasjement og samarbeider tett med internasjonal avdeling i
Normisjon. Vi ønsker at flere barn og ungdommer i Norge skal få et internasjonalt
engasjement. Derfor oppfordrer vi til at Acta-styret setter fokus på dette ved å oppmuntre
det lokale og regionale arbeidet til samarbeid og kontakt med Normisjons samarbeidsland.
i) arbeide ut fra økonomiske rammer gitt av Normisjons regionstyre, og disponere midlene ut i fra de
strategiplaner Acta-styret eller årsmøtet selv har utarbeidet og vedtatt.
Normisjons regionstyre vedtar hvert budsjett for regionen. I dette budsjettet ligger det inne
en post til Acta. Her er det ulik praksis i regionene. Noen gir Acta en viss sum, som Actastyret/Acta-leder er ansvarlig for å sette opp eget Acta-budsjett ut i fra. Andre regioner
setter opp budsjett for Acta, i samråd med Acta-leder. Det er ønskelig at Acta-styret skal
bidra i budsjettarbeidet og få kjennskap til regionens Acta-budsjett.
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Det er viktig at beslutninger som tas i Acta-styret gjøres på bakgrunn av det budsjettet som
er vedtatt.
j) Acta-styret kan melde saker til landsrådet.
Dersom Acta-styret diskuterer saker som dere tenker bør tas opp for hele Acta, kan Actastyret melde saker til landsrådet. Acta-styret tar da først opp saken i sitt styremøte og
forfatter et notat til daglig leder i Acta med bakgrunn om saken og hvorfor det ønskes at
saken(e) skal tas opp i landsrådet.
k) Acta-styret har møte så ofte det selv finner det nødvendig, dog minst fire ganger i året.
Acta-leder er i samråd med styreleder ansvarlig for å kalle inn til styremøter. Det er lurt å
bestemme datoer for styremøter for hele året, slik at alle styremedlemmene kan sette av
disse dagene. Det kan likevel holdes flere møter innimellom den opprinnelige planen.
l) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Dette betyr at dersom styret er delt i sin mening om en avgjørelse og det står uavgjort når
stemmene er talt opp, teller styreleders stemme dobbelt.
m) Det føres referat fra Acta-styrets møter, og utskrift sendes omgående til styrets medlemmer og
varamedlemmer, til regionstyret for Normisjon og til landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon.
Acta-styrets sekretær eller Acta-leder er ansvarlig for å skrive og sende ut referatene fra
styremøtene. Disse referatene er viktig for at regionstyret og landsrådet skal holde seg
oppdatert på hva som skjer i Acta i regionen.
n) Acta-styret velger et av sine medlemmer som representant til Normisjons regionstyre med
stemmerett. Denne representanten må være fylt 18 år.
Dette er en spennende, lærerik og viktig oppgave. Denne representanten er med på å jobbe
for god kontakt mellom Acta og Normisjon. Her er det gylne sjanser til å få informasjon om,
samt påvirke hva som rører seg i Normisjon. Representanten har tale- og forslags- og
stemmerett, som bør brukes flittig. Det er viktig at Actas stemme blir hørt i Normisjons
regionstyre.
o) Styret skal hvert år innen 1. mars sende årsmelding om Acta – barn og unge i Normisjons arbeid i
regionen til regionstyret og til landsrådet. Årsmeldingen legges fram for årsmøtet til godkjenning.
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Acta-styret delegerer oppgaven med å skrive årsmelding til for eksempel Acta-leder eller
noen andre. Acta-styret skal vedta og signere årsmeldingen. Denne sendes så regionstyret
(ved regionleder) og landsrådet (ved daglig leder), samt at den skal godkjennes av årsmøtet.
Landsrådet har bestemt at årsmeldingen skal skrives etter en og samme mal slik at det er
mulig å sammenligne informasjonen fra de ulike regionene. Denne malen oppdateres i
henhold til handlingsplanen hvert tredje år. Acta sentralt sender ut oppdatert mal til alle
Acta-lederne.
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Acta – barn og unge i Normisjon som organisasjon
Acta – barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består hovedsakelig av
lokale fellesskap, samt noen direktemedlemmer. Acta og Normisjon, som er vår moderorganisasjon,
er to selvstendige organisasjoner, samtidig er vi én og samme bevegelse. Vi arbeider for det samme,
bare med ulike målgrupper. Vi ønsker at uansett om man er involvert i Actas arbeid eller Normisjons
arbeid, så sier man «vi». Det er viktig at det er god kommunikasjon og informasjonsflyt fra og til både
Acta og Normisjon, uansett nivå i organisasjonen.
Acta er, lik Normisjon, delt inn i 13 regioner på landsbasis. Hver region har en Acta-leder og et
regionalt Acta-styre. I tillegg har Acta en sentraladministrasjon og et nasjonalt styre, Landsrådet.

Beslutningstruktur
Landsmøtet
Landsmøtet er Actas høyeste myndighet. Landsmøtet holdes hvert tredje år og er sammensatt av
representanter fra lokale fellesskap, regionale Acta-styrer og ansatte. Landsmøtet gjør vedtak i de
viktigste sakene i Acta og ser til at organisasjonen arbeider i samsvar med sin visjon og formål.
Utover dette arbeider Acta i samsvar med den teologiske og etiske retning som Normisjons
generalforsamling og landsstyre trekker opp. (Tilsvarende høyeste myndighet i Normisjon er
generalforsamlingen.)

For mer informasjon, se Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon §§ 1–7.

i

Landsrådet
Landsrådet er Actas sentralstyre/nasjonale styre som blir valgt av landsmøtet. Landsrådet har ansvar
for den sentrale ledelsen av Acta mellom landsmøtene, i samsvar med de retningslinjer som
landsmøtet trekker opp. Landsrådet har et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og daglig
leder, som jobber med sakene mellom landsrådets møter. Landsrådets sammensetning og oppgaver
er beskrevet i Actas lovverk. (Tilsvarende sentralstyre i Normisjon er landsstyret.)

For mer informasjon, se Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon §§ 8 til 11.
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i

Regionalt årsmøte
Det regionale årsmøtet, foruten landsmøtet, den øverste myndighet i regionen. Årsmøtet arrangeres
en gang i året, med mulighet for å innkalle til ekstraordinært møte dersom det kreves. En av
årsmøtets viktigste oppgaver er å velge det regionale Acta-styret. Årsmøtet vedtar også
handlingsplan for regionen basert på Actas nasjonale handlingsplan (vedtatt på landsmøtet).
Årsmøtets sammensetning og oppgaver er beskrevet i lovverket.

For mer informasjon, se Vedtekter for det regionale Acta-styret §§ 2 til 4.

i

Regionalt Acta-styre
Det regionale Acta-styret leder regionen mellom regionårsmøtene. Acta-styrets viktigste
arbeidsdokument er handlingslanen. Acta-styrets sammensetning og oppgaver er beskrevet i
lovverket, samt tidligere i dette heftet.

For mer informasjon, se Vedtekter for det regionale Acta-styret §§ 5 til 9.
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i

Ansattesstruktur
Regionalt ansatte
Hver region har en Acta-leder, eller et team som ivaretar lederfunksjonen i regionen. Acta-leder er
ansatt av Normisjons regionstyre og regionleder. Det oppfordres til at daglig leder i Acta sentralt er
med i ansettelsesprosessen av Acta-ledere. Acta-leder har regionleder som nærmeste overordnede.
Acta-lederne har jevnlige samlinger hos Acta sentralt, der de møter hverandre, daglig leder og
eventuelt andre fra sentralstaben.
I tillegg er det en rekke andre stillinger i Acta-staben på regionskontorene. Disse har Acta-leder som
nærmeste overordnede. Type stillinger varierer fra region til region, men stillingene kan inkludere
barne- og familiearbeidere, leirkoordinatorer, ungdomsarbeidere, dirigenter,
administrasjonsmedarbeidere og mye, mye mer. Noen regioner har mange Acta-ansatte, men
mindre regioner har kanskje bare en, to eller tre ansatte.

For mer informasjon om din region, snakk med Acta-leder eller regionleder.

i

Acta sentralt
Landsrådet ansetter daglig leder, administrasjonsleder og faglig leder. Ansettelse av øvrige stillinger i
sentralleddet er delegert til den daglige ledelsen. Acta sentralt fungerer som et serviceorgan for
regionskontorene og de lokale fellesskap. Her finnes det konsulenter for flere av
virksomhetsområdene i Acta: musikk, barn, tweens ungdom og dans. Alle ansatte sentralt jobber for
det lokale arbeidet og de regionalt ansatte. Ikke nøl med å ta kontakt med Acta-folka sentralt!
Acta sentralt setter kurs for Acta-arbeidet etter oppdrag fra landsmøtet og landsrådet.

For mer informasjon, se www.acta.as
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Ressurser
Som nevnt i innledningen så er styrearbeid noe ukjent for mange som blir valgt inn i Acta-styrer. Det
er mye nytt og sette seg inn i og da kan det være greit å ha noen eksempler som man kan følge. Actaleder tar ansvar for mye av det vi inkluderer her og kan mye av dette, men vi valgte å inkludere disse
malene likevel. Dette er bare eksempler på maler – det fins også andre gode måter å gjøre dette på.

Eksempel på styremøte

Før møtet
-

I forkant av møtet setter Acta-leder og styreleder saklisten og forbereder sakspapirer.
Det går an å be et styremedlem om å forberede en sak og legge den frem på
styremøtet. Dette kan ofte virke positivt inn på deltakelsen og eierfølelsen til
styremedlemmer.

-

Acta-leder sender ut innkalling med saksliste og sakspapirer senest 1 uke før møtet.

Møtet
-

Styremøtet kan gjerne starte med et felles måltid, dette gir litt tid til sosialt samvær.

-

Styreleder ønsker velkommen.

-

En kort åpning med bønn er alltid å anbefale! La det gå på rundgang fra styremedlem
til styremedlem.

-

Styreleder leder møtet. Sakslisten gås gjennom fra topp til bunn dersom ikke
styreleder eller andre foreslår en annen dagsorden (rekkefølge på sakene).

-

Eventueltsaker meldes til styreleder ved møtets begynnelse.

-

Styremedlemmer ber om ordet ved å vise tegn til styreleder, som deretter gir ordet til
den som ba om det i rekkefølge.

-

Hver sak avsluttes med et vedtak, eller en plan for veien videre.

-

Det er viktig å ta pauser – ha gjerne drikke og frukt tilgjengelig under hele møtet.

Etter møtet
-

Sekretær renskriver referatet før det sendes ut til styremedlemmer, varamedlemmer,
regionstyret ved regionleder og landsrådet ved daglig leder i Acta sentralt.
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Eksempel på innkalling

Innkalling til møte i Acta-styret i region NN 15. oktober 2012

Sted:

Regionskontoret

Tid:

Mandag 15.10.12 kl. 18.00–22.00

Åpning:

Ola Nordmann

Middag serveres kl. 18.00.

Forfall meldes til Acta-leder innen mandag 8. oktober.

19

Eksempel på sakliste

Møte i Acta-styret i region NN
15. oktober 2012

Sakliste

Sak 01.12:

Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
Forslag til vedtak: Acta-styret godkjenner innkallingen og forslag til dagsorden.

Sak 02.12:

Godkjenning av referat
Referat fra møtet i Acta-styret 03.09.12.
Forslag til vedtak: Referat fra Acta-styrets møte 03.09.12 godkjennes.

Sak 03.12:

Rapport fra Acta-leder
Forslag til vedtak: Acta-styret tar rapporten til orientering.

Sak 04.12:

Handlingsplan
Bakgrunn:
Skriv noen ord om hvorfor saken tas opp og hva styret bør diskutere.
Se vedlegg 1: «Acta region NN Handlingsplan 2012–2015» skrevet av NN, 03.10.12.
Forslag til vedtak:
Formuler et forslag til vedtak.

Sak 05.12:

NN
Bakgrunn:
Forslag til vedtak:

Sak 06.12:
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Eventuelt

Eksempel på vedlegg/internt notat

Sak 04.12 Vedlegg 1
INTERNT NOTAT
TIL:

ACTA-STYRET

FRA:

ACTA-LEDER NN

EMNE: HANDLINGSPLAN
DATO: 03.10.12
KOPI:

REGIONLEDER

Forslag til regionale punkt i handlingsplan 2012-2014
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Eksempel på referat

Referat fra møte i Acta-styret i region NN 15. oktober 2012

Sted:

Regionskontoret

Tid:

Mandag 15.10.12 kl. 18.00–22.00

Åpning:

Ola Nordmann

Tilstede:

AA
BB
CC
DD

Forfall:

EE

Sak 01.12:

Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
Vedtak: Acta-styret godkjenner innkallingen og forslag til dagsorden.

Sak 02.12:

Godkjenning av referat
Referat fra møtet i Acta-styret 03.09.12.
Forslag til vedtak: Referat fra Acta-styrets møte 03.09.12 godkjennes.

Sak 03.12:

Rapport fra Acta-leder
Vedtak: Acta-styret tar rapporten til orientering.

Sak 04.12:

Handlingsplan
Bakgrunn:
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Skriv noen ord om hvorfor saken tas opp og hva styret bør diskutere.
Se vedlegg 1: «Acta region NN Handlingsplan 2012–2015» skrevet av NN, 03.10.12.
Vedtak:
Formuler et forslag til vedtak.

Sak 05.12:

NN
Bakgrunn:
Vedtak:

Sak 06.12:

Eventuelt

Sted, dato
NN
Acta-styrets sekretær
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Vedlegg
Actas verdidokument

Verdidokument for frivillige medarbeidere
Acta – barn og unge i Normisjon
Verdidokumentets oppgave er å beskrive de verdiene som vi i Acta har som grunnlag for vårt arbeid.
Dette for å markere og tydeliggjøre det felles grunnlaget vi som frivillige ledere, tillitsvalgte og
ansatte har for vår tjeneste for Gud1.
Visjon
Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

1. Teologi
Acta er en evangelisk-luthersk organisasjon og vår tro kan oppsummeres slik:
Gud
Den allmektige Gud har skapt alt. Gud er treening og gir seg til kjenne som Gud Fader, Jesus Kristus
og Den hellige ånd.
Bibelen
Bibelen er Guds ord og den øverste autoritet i tro og liv. Bibelen viser oss Guds handling i verden og
at livet på jorden har to utganger; frelse og fortapelse. Sentrum i Bibelen er Jesus og frelsesverket
som han fullførte.
Fordi Gud møter oss både som dommer og frelser, møter hans ord oss både som lov og
evangelium. Loven viser oss det gode livet og at vi mennesker er skyldige overfor Gud. Evangeliet
frir oss fra all skyld. Gjennom Jesu død og oppstandelse får vi nytt fellesskap med Gud.
Nåden
Nåden er at Gud gir oss frelse fordi Jesus døde og oppsto for våre synder.
Troen
Troen er Guds gave og ikke noe vi kan prestere. Den hellige ånd skaper tro og denne blir holdt oppe
og styrket gjennom Guds ord, sakramentene og fellesskapet. Det er bare tro, aldri menneskelige
gjerninger, som gir oss nåden og frelsen.

1

Dette dokumentet bygger på Normisjons verdidokument. I den grad dette dokumentet åpner for tolkninger, så
skal Normisjons verdidokument brukes for avklaring.
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Sakramentene
Dåp og nattverd er sakramenter, det vil si hellige handlinger der Gud gjennom synlige midler gir
nåde.
I dåpen er det Gud som handler, Gud gjenføder den som blir døpt til et nytt liv. Troen er en gave
som Gud gir til den som kommer til Ham. Dåpens gave må mottas i tro.
I nattverden er Jesus til stede i brødet og vinen med sin kropp og sitt blod. Nattverden gir samfunn
med ham og fellesskap med alle kristne. I nattverden får vi syndenes forlatelse når vi tar den i mot i
tro.
Kirken
Kirken er fellesskapet av alle døpte, som tror på og derfor tilhører Jesus Kristus. Kirkens kjennetegn
er bibelsk forkynnelse og rett forvaltning av sakramentene.
Menneskesyn
Mennesket er skapt i Guds bilde og er elsket av Guds med en ubetinget kjærlighet. Samtidig er
mennesket født med synd og trenger derfor frelse. Synd er mer enn bare enkelthandlinger. På
grunn av synden er vi totalt avhengig av Guds nåde for å bli frelst.

2. Etikk
I etiske spørsmål ønsker vi at alle som har en tjeneste i Acta skal fremme holdninger i samsvar med
Bibelen.
Samfunnets lover
Guds ord lærer oss å respektere og adlyde samfunnets lover og regler. Fritak fra dette gis kun i
forhold til lover som er i strid med Guds ord.
Menneskeverd
Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor har alle mennesker samme verdi, uavhengig av livsførsel,
nasjonalitet, evner og religion.
Gud er livets skaper og livets herre. Provosert abort og aktiv dødshjelp er ikke forenelig med det
kristne menneskesyn. Vi er kalt til å verne om barnet i mors liv, og skal gi vår hjelp og støtte til
uønsket gravide som er i en vanskelig livssituasjon.
Baksnakking og mobbing
Jesus har lært oss hvordan vi skal behandle mennesker rundt oss. Vi skal elske vår neste som oss
selv. Baksnakking og mobbing er å ta fra mennesker muligheten til livsutfoldelse. Som Jesu disipler
ønsker vi aktivt å forhindre baksnakking og mobbing og alltid ta dette opp når det skjer.
Alkohol, narkotika og tobakk
Som medmennesker og Jesu disipler har vi et ansvar for å beskytte både våre egne og andres
grenser.
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Narkotiske stoffer bryter mennesker ned og misbruk av slike må ikke forekomme.
I forhold til alkohol er måtehold et krav. Et avholdsstandpunkt er en god måte å innta en positiv
forbildefunksjon på, overfor barn og unge. Vi i Acta ønsker, uavhengig av alkoholstandpunkt, å være
en motvekt i settinger der alkoholbruk blir satt i sentrum. En leder må aldri nyte alkohol i en
sammenheng der en er leder.
Skadevirkningene av røyking og snusing er i dag så grundig dokumentert at vi også her har et
ansvar. Vi vil ikke bidra til snuse- og røykepress på våre arrangementer, og vi vil aldri snuse eller
røyke sammen med deltakere.
Seksualitet
Seksualitet er en god gave fra Gud, som vi skal ha åpenhet omkring i våre sammenhenger. Sentralt i
seksualiteten står respekt både overfor seg selv og overfor andre mennesker.
Seksualitet er en god gave, men kan misbrukes av mennesker. Atferd som krenker andres grenser
skal ikke forekomme. Pornografi i enhver form bryter med både Bibelens seksualmoral, og Bibelens
menneskesyn.
Samliv
Det livslange ekteskapet er den ordning Gud har gitt oss for familien, og som ramme for det
seksuelle samliv mellom kvinne og mann. Samlivet bygger på gjensidig respekt, likeverd og omsorg. I
samlivet støtter man hverandre og bære hverandres byrder.
Samboerskap og sex utenfor ekteskapet er i strid med Guds ord, og ikke forenelig med tjeneste i
Acta. Det samme gjelder homofilt samliv. Homoseksuell legning er ikke synd, og homofile som ønsker
å leve etter Guds ord er derfor på lik linje med andre velkommen inn i tjenesteoppgaver.
Skilsmisse er et brudd på Guds vilje, men ifølge Bibelen kan skilsmisse i en del sammenhenger
være det minste av flere onder. Acta åpner også for gjengifte i noen tilfeller. Organisasjonen har
egne prosedyrer for ansatte og tillitsvalgte som involveres i skilsmisse og/eller gjengifte.

Forvaltning og forbruk
Alt vi eier har vi fått låne av Gud. Alle våre eiendeler og ressurser er en velsignelse som Gud vil at vi
skal bruke på en god måte. Givertjeneste og annen tjeneste i misjon og diakoni, er en naturlig del av
kristenlivet. Vi oppfordrer alle til å bruke tid i tjeneste og til å gi tiende av sin inntekt til Guds rike. Det
er en velsignelse å tjene og en velsignelse å gi.
Sensitiv informasjon
Som frivillig medarbeider har du taushetsplikt om det du får kjennskap til av sensitiv og personlig
informasjon i tjenesten. Det er viktig at du behandler informasjon som blir formidlet til deg i
fortrolighet på en god måte.
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3. Ærlig vandring med Gud
Vi er kalt til å følge Jesus, til å være hans disipler, og til å gjøre andre til disipler. Vår kristne tro
formidles først og fremst gjennom vårt Jesus-fokus og de holdninger og verdier som preger våre liv
med ham. Vi vil være forbilder og gå til Gud når vi synder. Vi vil snakke ærlig om våre liv og ikke skjule
våre mangler og feilgrep.
Som disipler er vi kalt til å møte alle mennesker med Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse. Dette
gjelder i særskilt grad når mennesker synder eller på annen måte gjør noe som er i mot Guds vilje.
Dersom en frivillig medarbeider kommer i konflikt med de verdier som Acta og Normisjon står for,
må en ta det opp med ledelsen av den virksomhet som en er knyttet til. Om en fastholder holdninger
som er i strid med organisasjonens, bør en be seg løst fra det verv eller den tjeneste som en er
betrodd.
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Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon
§1
GRUNNLAG

Acta – barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og
direktemedlemmer som står tilsluttet Acta – barn og unge i Normisjon.
Acta – barn og unge i Normisjon bygger sitt arbeid på Guds ord og Den norske kirkes
bekjennelsesskrifter.
Acta – barn og unge i Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både nasjonalt og
internasjonalt slik at mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv bli disipler
som i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet.
Acta - barn og unge i Normisjon vil arbeide i samsvar med den teologiske og etiske retning som
Normisjons generalforsamling og landsstyre trekker opp.

§2
MEDLEMSKAP

Medlemskap oppnås ved å slutte seg til en forening eller ved å tegne seg som direktemedlem. Alle
medlemmer i foreninger betaler en lokalt fastsatt kontingent til foreningen. Landsrådet kan fastsette
en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten.
Alle medlemmer har rett til full deltakelse, på lokalt, regionalt og sentralt plan, når det gjelder
talerett og stemmerett. Alle medlemmer som har fylt 15 år er valgbare til regionale styrer, samt til
Landsrådet. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i Acta – barn og unge i
Normisjon.

§3
FORENINGER

Ordet forening i disse vedtekter omfatter alle lokale grupper der hovedtyngden av medlemmene er
under 26 år og som arbeider i samsvar med § 1, så som blant annet barnelag, ungdomslag, familielag
og andre lokale grupper og regionale lag. Landsrådet vedtar vedtekter for ulike typer foreninger.
Foreningens basis og formålsparagraf skal ha en henvisning til § 1 i disse vedtekter. Den enkelte
forening kan tilpasse vedtektene til lokale forhold. Slike endringer må ikke stride mot prinsippene i
disse vedtekter.
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§4
LANDSMØTETS SAMMENSETNING

Acta – barn og unge i Normisjon holder landsmøte hvert tredje år på det sted som landsrådet
bestemmer. Landsmøtet består av
a) medlemmene av landsrådet og daglig leder. Landsrådets medlemmer og daglig leder har ikke
stemmerett i saker som angår landsrådets disposisjoner.
b) to valgte utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer, tre valgte utsendinger fra
foreninger med fra 26 til 50 medlemmer, fire valgte utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100
medlemmer, fem valgte utsendinger fra foreninger med over 100
medlemmer. Med utsending menes medlem eller leder for foreningen.
c) inntil 10 prosent av direktemedlemmer. Ønsker flere enn 10 % av de stemmeberettigede
direktemedlemmene å delta på Landsmøtet, fastsettes utvelgelseskriteriene av Landsrådet for disse.
d) to valgte representanter fra hvert regionale Acta-styre.
e) én Acta-ansatt valgt fra hver region og én fra Acta – barn og unge i Normisjons sentrale
sekretariat.
Foruten de ovenfor nevnte personer inviteres
f) Normisjons sentrale ledelse og én representant fra landsstyret i Normisjon, samt alle de øvrige
ansatte innen Acta – barn og unge i Normisjons arbeid. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett.
g) Kontrollkomitéens leder, som deltar uten stemmerett.
h) I tillegg kan det inviteres én representant fra samarbeidende organisasjoner, med talerett.
Landsmøtets forhandlinger er normalt åpne for alle interesserte.

§5
LANDSMØTETS OPPGAVER

Landsmøtet er Acta – barn og unge i Normisjons høyeste myndighet. Det skal se til at organisasjonen
arbeider i samsvar med sin basis, sitt formål og de øvrige forpliktelsene
som ligger i vedtektenes § 1.
Landsmøtet gjør vedtak i de viktigste sakene i Acta – barn og unge i Normisjon slik som å
a) godkjenne og eventuelt gi merknader til landsrådets treårsmelding, revidert regnskap, samt
kontrollkomiteens beretning.
b) vedta handlingsprogram og ellers ta opp saker som vil fremme barne- og ungdomsarbeidet.
c) velge landsrådets styreleder, fem medlemmer og tre varamedlemmer.
d) velge tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité for neste landsmøte.
e) velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen.
f) velge revisor.
g) vedta/endre vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon og det regionale Acta-styret.
h) behandle andre saker fremmet av landsrådet.

Landsmøtet velger én dirigent og én varadirigent, dessuten to referenter og to protokollunderskrivere. Dirigenten skal ved møtets begynnelse lese opp disse vedtekter, med mindre
de foreligger skriftlig for deltakerne på forhånd. Dagsorden skal godkjennes av landsmøtet. Endringer
i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall.
Valg av styreleder, medlemmer og varamedlemmer til landsrådet foretas skriftlig ved særskilte valg.
Andre saker som tas opp på landsmøtet, avgjøres skriftlig hvis minst fem av de
stemmeberettigede på landsmøtet forlanger det.
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§6
INNKALLING TIL LANDSMØTET

Landsrådet forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Innkallingen
sendes til alle instanser som har representasjonsrett på landsmøtet senest tre måneder før
landsmøtet. Forslag til saker og forhandlingsemner fra styrer, foreninger og direktemedlemmer må
være innkommet til landsrådet senest to måneder før landsmøtet.
Sakspapirer, med regnskapssammendrag, revisjonsberetning, treårsrapport fra landsrådet og forslag
til handlingsplan, sendes alle delegater senest én måned før landsmøtet.

§7
EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når landsrådet finner det nødvendig, og skal innkalles når
1/3 av regionenes Acta-styrer forlanger det.

§8
LANDSRÅDET

Landsrådet består av styreleder, fem medlemmer valgt av landsmøtet og én representant valgt av og
blant de Acta-ansatte. Landsrådet velger selv sin nestleder.
• Daglig leder er landsrådets sekretær og møter uten stemmerett.
• Én representant fra landsstyret i Normisjon møter uten stemmerett. Generalsekretæren i
Normisjon har møterett.
• Landsrådet avgjør selv om andre skal få delta i møtene uten stemmerett.
• Landsrådet kan delegere beslutningsmyndighet til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av
styreleder, nestleder i Landsrådet og daglig leder, samt to varamedlemmer. Arbeidsutvalget er
beslutningsdyktig med tre medlemmer tilstede.
• Styreleder og fem medlemmer valgt av landsmøtet velges for tre år av gangen og kan gjenvelges
én gang. Deretter kan de først velges inn igjen på neste landsmøte. Tre varamedlemmer velges
for tre år.
• Representanten valgt av og blant de ansatte velges for samme treårs periode som de øvrige fem
medlemmene. Representanten kan gjenvelges én gang. Deretter kan denne representanten først
velges inn igjen etter neste styreperiode. Selve valget gjennomføres på Actas siste fellessamling
for ansatte før landsmøtet.
• Den representanten landsstyret i Normisjon oppnevner og de ansattes representant med
personlige varamedlemmer har også en funksjonstid på tre år, men trenger ikke å veksle i samme
år som de valgte medlemmene.

§9
LANDSRÅDETS OPPGAVER

Landsrådet har ansvaret for den sentrale ledelse av Acta – barn og unge i Normisjon i samsvar med
de retningslinjer landsmøtet trekker opp.
a) Landsrådet skal være bindeledd mellom landsmøtet og de regionale Acta-styrer, foreninger og
direktemedlemmer.
Landsrådet skal arbeide for kontakt, åndelig fellesskap og solidaritet mellom barn og ungdom i Norge
og i Normisjons samarbeidskirker i andre land.
b) Landsrådet vedtar vedtektene for foreninger og direktemedlemmer.
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c) Landsrådet har møter når landsrådet selv eller arbeidsutvalget finner det nødvendig, dog minst fire
ganger hvert år.
d) Landsrådet ansetter alle medarbeidere i faste stillinger på hovedkontoret på bakgrunn av
innstilling fra daglig leder.
Daglig leder ansettes på bakgrunn av innstilling fra et innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget består av
landsrådets leder og nestleder, samt generalsekretær i Normisjon.
Før landsrådet foretar ansettelse av daglig leder, skal landsstyret i Normisjon få anledning til å uttale
seg om de aktuelle kandidatene.
e) Landsrådet fastsetter størrelsen på foreningskontingenten som foreningene skal betale til Acta og
inntektsfordelingen av denne kontingenten mellom Actas sentralledd og regionledd.
f) Landsrådet er beslutningsdyktig når minst 50 prosent av dets medlemmer er til stede.
g) I tilfeller av stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
h) Landsrådet fører protokoll over sine forhandlinger. Utskrift av protokollen sendes omgående til
utvalgets medlemmer, varamedlemmer, de regionale Acta-styrene, til kontrollkomitéen,
og til landsstyret i Normisjon.
i) Landsrådet velger én representant til Normisjons landsstyre (uten stemmerett).

§ 10
KONTROLLKOMITÉEN

a) Kontrollkomitéen består av tre medlemmer med to varamedlemmer, valgt av landsmøtet for tre
år.
b) Kontrollkomitéen konstituerer seg selv.
c) Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjons virksomhet
mellom hvert landsmøte er i samsvar med Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter og
handlingsplaner samt relevante lover og forskrifter.
d) Kontrollkomitéen skal gjennomgå landsrådets protokoller, Acta – barn og unge i Normisjons
regnskaper for de forløpne tre år og landsrådets melding til landsmøtet.
e) Kontrollkomitéens beretning forelegges landsmøtet, som fatter beslutning i sakens anledning (jf §
5 a).
f) Kontrollkomitéen innstiller overfor landsmøtet på gjenvalg eller valg av ny revisor.
g) Ansatte i Acta – barn og unge i Normisjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen.

§ 11
VALGKOMITÉEN

Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av landsmøtet, en ansatt oppnevnt av landsrådet og en
landsrådsrepresentant oppnevnt av landsrådet.
Valgkomiteen kan velge å supplere seg selv ved permanente forfall blant medlemmene.
Valgkomitéen kan kontakte sekretariatet og landsrådet for å få innspill.
Valgkomitéen fremlegger forslag til valgene i § 5 c, d, og e.
Forslaget bør inneholde minst det dobbelte antall av dem som skal velges.

§ 12
LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i landsrådet og i de
regionale Acta-styrer, hovedledere i foreninger og andre som er satt til å representere
organisasjonen offentlig, må lære å leve i overensstemmelse med organisasjonens basis, som er
Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.
Ansatte og tillitsvalgte må leve og lære i samsvar med og i lojalitet mot organisasjonens gjeldende
retningslinjer.
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§ 13
ENDRINGER

Dersom Acta – barn og unge i Normisjon blir oppløst eller nedlagt tilfaller dets eiendeler Normisjon.
Disse reglene kan bare endres av landsmøtet for Acta – barn og unge i Normisjon.
Til en slik endring kreves 2/3 flertall. Eventuelle endringer i §§ 1 og 13 må vedtas av to på hverandre
følgende ordinære landsmøter for å kunne tre i kraft.
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Vedtekter for det regionale Acta-styret
§1
GRUNNLAG

Acta-styret har ansvar for den regionale ledelse av Acta – barn og unge i Normisjon.
Styret arbeider i samsvar med Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon.

§2
ÅRSMØTETS SAMMENSETNING

Årsmøtet er Acta-styrets øverste organ. Acta-styret er ansvarlig for at det avholdes årsmøte i
regionen hvert år.
Årsmøtet (med møte-, tale- og stemmerett) består av
a) medlemmene i Acta-styret og Acta-leder i regionen.
b) alle Actas foreningsmedlemmer i regionen.
c) alle Actas direktemedlemmer i regionen.
d) inntil to ledere fra hver forening tilsluttet Acta.
e) én representant valgt av og blant de regionalt Acta-ansatte.
De øvrige regionale Acta-ansatte møter med talerett.
Medlemmer av samme forening kan ikke stemme for mer enn 25 prosent av de avgitte stemmene.
I tillegg inviteres regionleder for Normisjon og leder fra Normisjons regionstyre uten stemmerett.

§3
ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet gjør vedtak i følgende saker
a) godkjenne og eventuelt gi merknader til Acta-styrets årsmelding.
b) vedta handlingsprogram (treårs) og ellers ta opp saker som vil fremme barne- og
ungdomsarbeidet.
c) velge Acta-styrets styreleder, fire medlemmer og tre varamedlemmer.
Årsmøtet velger én dirigent, dessuten to referenter og to protokollunderskrivere. Dagsorden
skal godkjennes av årsmøtet. Endringer i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall.
Valg av styreleder, medlemmer og varamedlemmer til Acta-styret foretas skriftlig ved særskilte valg.
Andre saker som tas opp på årsmøtet, avgjøres skriftlig hvis minst fem av de
stemmeberettigede på årsmøtet forlanger det.

§4
INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Acta-styret forbereder årsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Innkallingen
sendes til alle instanser (foreninger og direktemedlemmer) som har representasjonsrett på årsmøtet
senest seks uker før årsmøtet. Forslag til saker og forhandlingsemner fra foreninger og
direktemedlemmer må være innkommet til Acta-styret senest fire uker før årsmøtet.
Sakspapirer sendes alle delegater senest to uker før årsmøtet.
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§5
ACTA-STYRETS SAMMENSETNING

a) Acta-styret består av styreleder, fire medlemmer og tre varamedlemmer valgt av
årsmøtet.
b) Én representant fra regionstyret for Normisjon i regionen møter uten stemmerett.
c) Ansatt leder av Acta – barn og unge i Normisjon møter uten stemmerett.
d) Regionleder for Normisjon har møterett.
e) Styreleder velges i særskilt valg for ett år om gangen.
f) Styremedlemmene velges for to år av gangen slik at to går ut hvert år.
g) Varamedlemmene velges for ett år.
h) Acta-styret velger selv nestleder og sekretær.

§6
ACTA-STYRETS OPPGAVER

Acta-styrets hovedoppgaver er å
a) arbeide for at barn og unge lærer Kristus å kjenne og blir bevart hos ham.
b) arbeide for å styrke barns og unges interesse og engasjement for misjon til folkeslagene og at
forbønn og tjeneste for misjonen preger arbeidet.
c) støtte og veilede foreningene og bidra til at arbeidet fremmes i samsvar med §§1 og 5 i vedtekter
for Acta – barn og unge i Normisjon, og å arbeide for at det dannes nye foreninger for barn og unge.
d) inspirere direktemedlemmene og arbeide for at flere melder seg som direktemedlemmer.
e) jobbe for god kontakt mellom Acta – barn og unge i Normisjon og det øvrige misjonsarbeid i
Normisjon.
f) være bindeledd mellom årsmøtet, landsrådet, foreningene og direktemedlemmene.
g) arbeide for videreutvikling av barne- og ungdomsarbeidet i regionen i samsvar med den strategi
som er vedtatt på landsmøtet og de planer som Actas regionårsmøte har vedtatt
h) arbeide for kontakt, åndelig fellesskap og solidaritet mellom barn og ungdom i Norge og i
Normisjons samarbeidskirker i andre land.
i) arbeide ut fra økonomiske rammer gitt av Normisjons regionstyre, og disponere midlene ut i fra de
strategiplaner Acta-styret eller årsmøtet selv har utarbeidet og vedtatt.
j) Acta-styret kan melde saker til landsrådet.
k) Acta-styret har møte så ofte det selv finner det nødvendig, dog minst fire ganger i året.
l) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
m) Det føres referat fra Acta-styrets møter, og utskrift sendes omgående til styrets medlemmer og
varamedlemmer, til regionstyret for Normisjon og til landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon.
n) Acta-styret velger et av sine medlemmer som representant til Normisjons regionstyre med
stemmerett. Denne representanten må være fylt 18 år.
o) Styret skal hvert år innen 1. mars sende årsmelding om Acta – barn og unge i Normisjons arbeid i
regionen til regionstyret og til landsrådet. Årsmeldingen legges fram for årsmøtet til godkjenning.

§7
FORHOLDET TIL NORMISJONS VALGTE ORGANER

a) Acta-styret og regionstyret for Normisjon har minst ett møte felles i året for å drøfte saker av felles
interesse.
b) Acta-styret foreslår forhandlingsemner til regionårsmøtet og Acta-styrets medlemmer deltar på
årsmøtet med stemmerett.
c) Acta-styret velger to representanter til generalforsamlingen for Normisjon og to representanter til
landsmøtet for Acta – barn og unge i Normisjon.

34

§8
ENDRING AV VEDTEKTENE

Disse vedtekter kan kun endres av landsmøtet og krever 2/3 flertall.
Slike endringer må ikke være i strid med Lovverk for Acta – barn og unge i Normisjons §§ 1, 2 og 3.

§9
TILLEGG

Acta-styret kan foreslå at det blir føyet til paragrafer som anses nødvendige på grunn av regionens
lokale forhold.
Med samme begrunnelse kan Acta-styret også foreslå lokale tilpasninger/endringer i §5 a) f) og g) om
Acta-styrets sammensetning og valgperiodens lengde.
Forandring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøte og må være forelagt landsrådet og
regionstyret til uttalelse.
Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon eller
hovedprinsippene i §§ 1-9 i Vedtekter for det regionale Acta-styret.
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Vedtekter for foreninger i
Acta - barn og unge i Normisjon
hvor færre enn fire medlemmer har fylt 15 år
§1
BASIS

Foreningen bygger på Guds ord og arbeider i samsvar med Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og
Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter.

§2
FORMÅL

a) Hjelpe barn og unge til å tro på Jesus Kristus og å bli hos ham.
b) Bygge kristne fellesskap hvor barn og unge utfordres til tro på Kristus og etterfølgelse av ham.
c) Legge til rette for at barn og unge, på ulikt vis, aktivt kan delta i organisasjonens misjonsarbeid,
både nasjonalt og internasjonalt.

§3
MEDLEMSKAP

a) Som medlem regnes den som har betalt den fastsatte kontingent.
b) Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen.
c) Ved innbetaling må det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.

§4
TILHØRIGHET

Foreningen er tilsluttet Acta – barn og unge i Normisjon.
Der det finnes en Normisjons hovedforening er foreningen også tilsluttet denne. Hovedforeningen
kan ikke styre eller gi retningslinjer til foreningen.
På steder hvor det ikke er hovedforening, står foreningen tilsluttet regionen direkte.

§5
ARBEID

Foreningen bør ha regelmessige sammenkomster for å
a) samles om Guds ord.
b) gi medlemmene et kristent fellesskap.
c) inspirere til aktivt misjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt.
d) skape et aktivt og positivt miljø.

§6
LEDELSE

a) Foreningen ledes av en eller flere voksne, unge eller barn.
b) Det skal være én hovedleder.
c) Hovedleder må være bekjennende kristen og gi sin tilslutning til foreningens basis, formål og
vedtekter.
d) Hovedleder har ansvar for at det blir ført regnskap og medlemsfortegnelse.
e) Ledere/styret kan knytte til seg medhjelpere/instruktører o.l. som er villige til å arbeide i samsvar
med foreningens vedtekter.
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f) Hovedforeningens styre/ regionen kan møte med én representant i styret – uten stemmerett.
g) Foreningen kan sende representanter til regionårsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon,
regionårsmøte i Normisjon, til landsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon, samt til
generalforsamling for Normisjon i samsvar med gjeldende vedtekter.
h) Utsendingene må ha fylt 15 år.

§7
ÅRSMØTE

Hvis foreningen ønsker å avholde årsmøte, gjøres det på følgende måte:
a) Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar.
b) Bare medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett.
c) Årsmøtet velger styre.
d) Årsmøtet fastsetter kontingenten.
e) Årsmelding og regnskap for året før legges fram.
f) Årsrapportskjema og medlemslister sendes Acta – barn og unge i Normisjon via regionkontoret.

§8
EIENDOMSRETT

Hvis foreningen opphører, velger foreningens styre hvem som overtar foreningens økonomiske
midler/ eiendeler.

§9
ENDRING AV VEDTEKTENE

Disse vedtekter kan kun endres av landsrådet og krever 2/3 flertall.
Slike endringer må ikke være i strid med Lovverk for Acta – barn og unge i Normisjons §§ 1, 2 og 3.
Foreningsstyret kan foreslå at det blir tilføyet paragrafer som anses nødvendig på grunn av lokale
forhold.
Forandring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøtet og må være forelagt det regionale Actastyret til uttalelse.
Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon eller
hovedprinsippene i Vedtekter for foreninger i Acta – barn og unge i Normisjon.
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Vedtekter for foreninger i
Acta - barn og unge i Normisjon hvor fire eller flere av
medlemmene er 15 år eller eldre
§1
BASIS

Foreningen bygger på Guds ord og arbeider i samsvar med Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og
Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter.

§2
FORMÅL

a) Hjelpe ungdommer til å tro på Jesus Kristus og å bli hos ham.
b) Bygge kristne fellesskap hvor tenåringer utfordres til tro på Kristus og etterfølgelse av ham.
c) Legge til rette for at ungdommer, på ulikt vis, aktivt kan delta i organisasjonens misjonsarbeidet
både nasjonalt og internasjonalt.

§3
MEDLEMSKAP

a) Som medlem regnes den som har betalt den fastsatte kontingent.
b) Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen.
c) Ved innbetaling må det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.
d) Foreningens leder og medledere skal være medlemmer i foreningen.

§4
TILHØRIGHET

Foreningen er tilsluttet Acta – barn og unge i Normisjon.
Der det finnes en Normisjons hovedforening er foreningen også tilsluttet denne. Hovedforeningen
kan ikke styre eller gi retningslinjer til foreningen.
På steder hvor det ikke er hovedforening, står foreningen tilsluttet regionen direkte.

§5
ARBEID

Foreningen bør ha regelmessige sammenkomster for å
a) samles om Guds ord.
b) oppmuntre til å bruke evner og nådegaver i tjeneste for Kristus.
c) gi medlemmene et kristent fellesskap.
d) inspirere til aktivt misjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt.
e) skape et aktivt og positivt miljø.

§6
LEDELSE

a) Foreningen ledes av et styre som består av leder, samt to eller fire styremedlemmer.
b) Styret kan knytte til seg en eller to voksne medhjelpere/instruktører.
c) Hovedleder må være bekjennende kristen og gi sin tilslutning til foreningens basis, formål og
vedtekter.
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d) Valg av styre:
Styret velges normalt på årsmøtet.
Styreleder velges for ett år om gangen.
Styret velges for to år om gangen.
(Etter første år går halvparten av styremedlemmene ut ved loddtrekning).
Hvert år velges to vararepresentanter til styret.
Valg bør skje skriftlig.
e) Hovedforeningens styre/regionen kan møte med én representant i styret - uten stemmerett.
f) Foreningen kan sende representanter til regionårsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon,
regionårsmøte i Normisjon, til landsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon, samt til
generalforsamling for Normisjon i samsvar med gjeldende vedtekter. Representantene skal velges av
foreningen.

§7
STYRETS OPPGAVER

a) Velge nestleder, sekretær og kasserer. Kasserer behøver ikke være medlem av styret.
b) Føre medlemsfortegnelse.
c) Føre referat fra årsmøtet og styrets vedtak og sette vedtakene i verk.
d) Legge fram årsmelding og revidert regnskap på årsmøtet.
e) Styret bør ha regelmessige møter - minst to i semesteret.
f) Arbeide for et godt forhold til Acta – barn og unge i Normisjon og Normisjons virksomheter.
g) Ivareta det økonomiske ansvaret for Acta – barn og unge i Normisjons og Normisjons arbeid lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
h) Årlig sende årsrapportskjema og medlemslister til Acta – barn og unge i Normisjon via
regionkontoret.

§8
ÅRSMØTE

a) Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar. Bare medlemmer som har betalt
kontingenten har stemmerett.
b) Årsmelding og revidert regnskap skal behandles.
c) Årsmøtet velger styre.
d) Årsmøtet fastsetter kontingenten.
e) Årsmøtet velger revisor.
f) Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet sendes til styret minst én måned før årsmøtet.
Denne fristen er likevel ikke til hinder for at saker som ikke står på sakslisten kan fremmes på
årsmøtet til behandling.
g) Innkallelse til årsmøtet må senest skje 14 dager før årsmøtet avholdes.

§9
EIENDOMSRETT

Hvis foreningen opphører, velger foreningens styre hvem som overtar foreningens økonomiske
midler/ eiendeler.

§ 10
ENDRING AV VEDTEKTENE

Disse vedtekter kan kun endres av landsrådet og krever 2/3 flertall.
Slike endringer må ikke være i strid med Lovverk for Acta – barn og unge i Normisjons §§ 1, 2 og 3.
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Foreningsstyret kan foreslå at det blir tilføyet paragrafer som anses nødvendig på grunn av lokale
forhold.
Forandring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøtet og må være forelagt det regionale Actastyret til uttalelse.
Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon eller
hovedprinsippene i Vedtekter for foreninger i Acta – barn og unge i Normisjon.
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Vedtekter for direktemedlemskap i
Acta – barn og unge i Normisjon
§1
BASIS

Barn, ungdom og unge voksne som gir sin tilslutning til Acta – barn og unge i Normisjons formål, kan
melde seg inn som direktemedlem i Acta – barn og unge i Normisjon.

§2
FORMÅL

Direktemedlemskap for barn, ungdom og unge voksne har til formål å
a) bevisstgjøre medlemmet på dets ansvar for misjonen, slik at de går aktivt inn som medarbeidere i
Acta – barn og unge i Normisjons misjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt.
b) styrke deres gudsliv.
c) vinne andre for Kristus.

§3
MEDLEMSKAP

Direktemedlemskap i Acta – barn og unge i Normisjon kan oppnås ved innmelding og betaling av en
årlig medlemskontingent.

§4
STEMMERETT OG VALGBARHET

Direktemedlemmer som har fylt 15 år er representert på Actas regionårsmøte og Actas landsmøte,
samt Normisjons regionårsmøte og generalforsamling i samsvar med gjeldende vedtekter.

§5
ENDRINGER

Disse vedtekter kan kun endres av landsrådet og krever 2/3 flertall.
Landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon kan endre navn på virksomhetsområdet i § 4 uten 2/3
flertall. Slike endringer må ikke være i strid med Acta - barn og unge i Normisjons grunnregler §§ 1, 2
og 3.
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