Pinsekirken Tabernaklet Skien
Cort Adelersgate 5, Skien

Vedtekter for

Pinsekirken Tabernaklet Skien
§ 1 Menighetens navn og begynnelse
Menighetens navn er Pinsekirken Tabernaklet Skien. Menigheten er registrert i
enhetsregisteret og har pr. dato følgende organisasjonsnummer: 971 491 205. Menigheten ble
grunnlagt 18. mai 1908.
§ 2 Menighetens trosgrunnlag
Menigheten er en frittstående pinsemenighet etter nytestamentlig forbilde. Den bygger sin
lære på Bibelen som Guds ord. Menigheten tilslutter seg Den apostoliske trosbekjennelsen og
praktiserer et baptistisk dåpssyn.
§ 3 Menighetens formål
Menighetens formål er å forkynne evangeliet, drive kristen virksomhet med et nasjonalt
omfang og å drive misjonsvirksomhet i andre land.
Virksomheten foregår hovedsakelig ved evangeliske møter. Menigheten er en
flergenerasjonsmenighet med særlig fokus på barn og unge. Sentrale virksomhetsområder er
leirvirksomhet, omsorgsarbeid, drift av omsorgsboliger samt barnehage- og skoledrift.
§ 4 Menighetsmøte
Menighetsmøtet er menighetens øverste organ. Det er menighetsmøte som velger hovedpastor
(forstander) og medlemmer til menighetsrådet (styret). Menigheten kan ha mer enn en
hovedpastor. Menighetsmøte skal fastsette virksomhetens budsjett, ta beslutninger vedrørende
kjøp og salg av fast eiendom, samt alle andre saker som i vesentlig grad går utover vedtatte
budsjett. Menighetsmøte skal også ta stilling til andre viktige spørsmål som menighetsrådet
fremmer. Det står menighetsmøtet fritt å opprette råd som f.eks. økonomiråd, misjonsråd,
administrasjonsråd. Disse råd rapporterer direkte til menighetsrådet.
Menighetsmøter holdes så ofte menighetsrådet finner det hensiktsmessig. Menighetsmøte skal
også holdes dersom 1/10 av menighetens medlemmer fremsetter skriftlig krav om det. På slikt
møte skal den saken som begrunnet kravet om menighetsmøte behandles. Menighetsmøtet
innkalles av menighetsrådet med minimum 14 dagers varsel. Menighetens medlemmer kan
fremsette forslag overfor menighetsrådet om saker som ønskes behandlet i menighetsmøtet.
Bare saker som menighetsrådet har satt på sakslisten kan kreves behandlet.
Ethvert medlem har møte- og talerett i menighetsmøtet. Menighetsrådet kan i det enkelte
tilfellet gi nærmere retningslinjer for hvordan disse rettighetene skal utøves. Menighetsrådet
kan i særskilte tilfeller sette en nedre aldersgrense for deltagelse i menighetsmøte til 18 år
eller lavere.
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§ 5 Menighetens ledelse
Menighetsrådet er den ansvarlige ledelsen av virksomheten. Menighetens hovedpastor er
menighetsrådets leder og kan uttale seg på vegne av menigheten. Menighetsrådet er
hovedpastors nærmeste overordnede. Menighetsrådet foretar ansettelse av andre
medarbeidere, samt utnevne medlemmer av råd og utvalg. Om menighetsmøtet ikke har
bestemt annerledes er hovedpastor menighetens daglige leder.
Vedtak i menighetsrådet er gyldig ved alminnelig flertall, men det er kutyme at saker ikke
forseres og at det over tid forsøkes å oppnå enighet. Menighetens signatur tegnes i fellesskap
av hovedpastor og to personer som er medlemmer av menighetsrådet. Menighetsrådet kan
meddele prokura.
Dersom noen i ledelsen ikke kan samarbeide om menighetens læregrunnlag, virksomhet eller
lever et liv som er uforenelig med de verdiene som menigheten ønsker å reflektere, da skal
vedkommende frivillig tre tilbake eller ta permisjon inntil forholdene er endret.
§ 6 Valg av lederskap, funksjonstid og valgordning
Valg til hovedpastor og medlemmer til menighetsrådet skal være skriftlig og menighetsrådet
skal bekjentgjøre aktuelle kandidater minst 14 dager før avstemmingen. For å velges må
vedkommende ha minst 2/3 flertall av de avgitte ja/nei stemmene. Dersom ikke annet er
bestemt ansettes hovedpastor uten begrensning i funksjonstid, øvrige medlemmer av
menighetsrådet velges med en funksjonstid på fem år, med anledning til gjenvalg. Det er
ingen begrensning på hvor mange ganger en person kan gjenvelges. Det er ikke anledning til
forhåndsstemming.
Avstemminger skjer ellers som hovedregel ved håndsopprekning. Skriftlig avstemming skal
skje når det kreves av fem eller flere av de fremmøtte. Ved enhver avstemming skal alle
avgitte stemmer telles, både ja-stemmer, nei-stemmer og blanke. Når det skal fastsette hvor
stor oppslutning et forslag har fått skal ikke blanke stemmer medregnes. Det skal føres referat
fra menighetsmøtene.
§ 7 Menighetens medlemmer
For å kunne bli medlem må vedkommende tro på Gud, bekjenne Jesus som sin Frelser og
Herre og være døpt som troende.
Dersom en person har en tro eller lever et liv som er uforenelig med den tro og de verdiene
som menigheten ønsker å reflektere kan menighetsrådet beslutte at vedkommende ikke kan
være medlem av menigheten.
Menighetstilhørige er de som enten er barn av medlemmer, deres etterkommere eller andre
som ønsker slik status. Menighetstilhørige er i henhold til dagens gjeldende norsk lov som
medlemmer å regne.
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§ 8 Menighetens økonomi
Menigheten finansierer sin virksomhet først og fremst gjennom frivillige gaver. Menighetens
inntekter skal benyttes til å realisere menighetens formål.
Menigheten er et fellesskap der ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue,
har krav på utdeling av overskudd eller hefter for dens gjeld. Menighetens formue tilhører
dermed menigheten som sådan. Det skal føres regnskap over menighetens inntekter og
utgifter.
§ 9 Opphør av menigheten
Oppløsning av menigheten krever 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer i et
menighetsmøte der alle medlemmer er forsøkt innkalt. Beslutning om oppløsning skal
stadfestes i et påfølgende menighetsmøte som avholdes etter 6 måneder, også da kreves det
3/4 flertall.
Ved oppløsning velges et avviklingsstyre som gjennomfører avviklingen, herunder salg av
eiendeler, dekning av gjeld og avregistrering i offentlige registre. Ved oppløsning skal
overskytende midler tilfalle formål som er i overenstemmelse med menighetens egne formål.
§ 10 Endring av vedtekter
For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer fremlegges av
menighetsrådet i et forutgående menighetsmøte. Tiden mellom menighetsmøtene skal være
minimum 14 dager.
For å kunne endre regler vedrørende opphør av menigheten kreves samme prosedyre og
flertall som det kreves for å fatte vedtak om opphør.
-----------Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14. juni 2018

