VEDTEKTER FOR
ImF Trossamfunn
(Indremisjonsforbundets trossamfunn)
1.

INDREMISJONSFORBUNDET
Organisasjonen Indremisjonsforbundet ble grunnlagt i 1898 og består av de
innmeldte kretser, foreninger, forsamlinger og menigheter. Organisasjonen og
innmeldte enheter driver et omfattende lags- og foreningsarbeid i Norge i
tillegg til å drive en rekke barnehager, skoler og andre institusjoner.
Organisasjonen har også internasjonale samarbeidspartnere og
misjonsprosjekter.

2.

NAVN / HOVEDKONTOR
Organisasjonens navn er Indremisjonsforbundet, og ImF Trossamfunn er en
del av dette organisasjonsfellesskapet og har sin sentraladministrasjon på
Søre Bildøy, Fjell kommune.

3.

FORMÅL
Indremisjonsforbundet har til formål på evangelisk luthersk grunn å utbre Guds
rike. Derfor vil ImF forkynne evangeliet i vårt land og vekke til ansvar for
misjon hjemme og ute. Organisasjonen har som motto «Med Guds ord til
folket».
ImF Trossamfunn er opprettet for dem som ønsker å ha en kirkerettslig
tilhørighet til Indremisjonsforbundet. Trossamfunnet samarbeider med
organisasjonen om alt åndelig arbeid.
All virksomhet i ImF Trossamfunn skal drives i overensstemmelse med ImFs
evangelisk lutherske grunnsyn og organisasjonens prinsipper.

4.

ORGANISERING OG MØTEVIRKSOMHET
ImF Trossamfunn vil, så langt det er praktisk mulig, gi sine medlemmer den
betjening som normalt tilkommer medlemmer av et kristent trossamfunn. All
møtevirksomhet, og alle aktiviteter knyttet til dåp, konfirmasjonsarbeid,
nattverd og begravelser, - utenom fellesskap der alle medlemmer tilhører
trossamfunnet - drives normalt i regi av organisasjonen Indremisjonsforbundet,
men er samtidig et tilbud for medlemmer av trossamfunnet.
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5.

TRO OG LÆRE
ImF Trossamfunn bygger sitt arbeid på Bibelen og Den evangelisk-lutherske
kirkes bekjennelse, det vil si, Den augsburgske bekjennelse og Luthers lille
katekisme i tillegg til de tre oldkirkelige bekjennelser. For øvrig er
trossamfunnet forpliktet på organisasjonens grunnregler.

6.

MEDLEMSKAP
a. Medlemskap i ImF Trossamfunn forutsetter at man identifiserer seg med
organisasjonens formål og basis. For å bli medlem av ImF Trossamfunn må
man ifølge ”Lov om trudomssamfunn og ymist anna” av 13. juni 1969 nr. 25
(trussamfunnsloven)




ikke tilhøre noe annet trossamfunn
være norsk statsborger eller bosatt i Norge
ha fylt 15 år

Barn av foreldre som er registrert i trossamfunnet, blir automatisk medlemmer i
trossamfunnet (jfr. trussamfunnsloven).
b. ImF Trossamfunn har et sentralt medlemsregister, men der minst 10
medlemmer tilhører samme lokale misjonsfellesskap, kan de også registreres
som en lokal enhet med valgt leder.
7.

LANDSSTYRET
ImF Trossamfunn ledes av et landsstyre og en styreleder som oppnevnes av
organisasjonen Indremisjonsforbundets forbundsstyre etter at rådet (se
nedenfor) har uttalt seg om forslaget. Landsstyret består av mellom tre og fem
personer som alle er medlemmer i trossamfunnet og som også skal være
ansatt eller tillitsvalgt i organisasjonen Indremisjonsforbundet. Landsstyret kan
utnevne en eller flere til forstandere hvis det er hensiktsmessig. Forstanderne
bør fordeles sentralt og for regioner og områder der trossamfunnet har et visst
antall medlemmer eller registrerte lokale enheter.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til
stede.
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Landsstyrets ansvar i forhold til trossamfunnet fremgår av lov om
trudomssamfunn og ymist anna, herunder blant annet



forvalte kirkeskatt fra stat og kommuner
registrere og godkjenne medlemmer til trossamfunnet

Landsstyret avholder styremøter ved behov.
ImF Trossamfunn har et råd som består av landsstyret, registrerte forstandere,
lederne i lokale enheter og en representant for hvert fylke med minst ti
medlemmer. Landsstyret skal sammenkalle rådet minst annet hvert år knyttet
til organisasjonen Indremisjonsforbundets generalforsamling.
8.

FORVALTNING / REGNSKAP / ADMINISTRASJON
Trossamfunnet tegnes av 2 – to – av medlemmene i landsstyret.
Regnskap og forvaltning er undergitt den kontroll og revisjon som er fastsatt
etter norsk lov.
Landsstyret oppnevner en administrasjonssekretær som er ansvarlig for føring
av de nødvendige registre og føring av trossamfunnets regnskap.
Registrerte medlemmer av trossamfunnet føres inn i egen protokoll og mottar
bekreftelse på medlemskapet i trossamfunnet.
Trossamfunnets regnskaper skal revideres i samsvar med de krav som gjelder
for slike. Revisjonen skal så vidt mulig utføres av samme revisor som for
organisasjonen Indremisjonsforbundet.

9.

ENDRING AV VEDTEKTENE
Endringer av ImF Trossamfunns vedtekter skjer ved 2/3 flertall i Landsstyret
når organisasjonen Indremisjonsforbundets styre og trossamfunnets råd har
uttalt seg om forslagene. Vedtektsendringer må ikke komme i konflikt med
grunnreglene til organisasjonen Indremisjonsforbundet.

10.

OPPLØSNING AV TROSSAMFUNNET
Oppløsning av ImF Trossamfunn skjer i henhold til reglene i
trussamfunnsloven. Ved oppløsning av trossamfunnet, skal samtlige registre
m.v overleveres til Fylkesmannen.
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