
 

Lover for Riska Bedehusforsamling 

Vedtatt på konstituerende årsmøte  
på Riska Bedehus den 19.3.2010 
Sist endret av årsmøtet den 19.3.2017 

 

 

Kommentar og 
rettledning 

§ 1 Grunnlag § 1 er fast og uforanderlig. 

Riska Bedehusforsamling bygger sitt arbeid på Bibelen Guds ord og den 
evangelisk lutherske bekjennelse1. På dette grunnlaget driver forsamlingen alt 
vårt arbeid, kaller frivillige og eventuelt ansetter våre arbeidere. 

(1 Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den 
Athanasianske trosbekjennelse, Den Augsburgske bekjennelse og Luthers Lille 
katekisme.) 

 

§ 2 Formål  

Riska Bedehusforsamling har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et 
livskraftig misjonsarbeid. For å nå dette formålet vil vi til en hver tid forkynne 
Guds ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler forsamlingen finner tjenlig. 

§ 2 er fast. 

  

§ 3 Status  

a. Riska Bedehusforsamling består av de medlemmer som melder seg inn etter 
en medlemskapssamtale, betaler den årskontingent som forsamlingens 
årsmøte bestemmer, og er gjort kjent med foreningens grunnlag, formål og 
arbeid. Personer med kristen bekjennelse som er døpt, eller vil la seg døpe, 
og har fylt 15 år kan melde seg inn. 

 

 

b. Riska Bedehusforsamling skal ha et tilsyn utenfra forsamlingen. Dette tilsyn 
velges av ledergruppen for en 4 års periode. 

Tilsyn hentes inn som en 
ekstern tjeneste.  

 

§ 4 Årsmøtet  

a. Årsmøtet er Riska Bedehusforsamling høyeste myndighet, og holdes hvert år 
innen utgangen av mars. Alle som oppfyller §3 a har stemmerett. 

 

Den/de som er valgt til å ha tilsyn kan stille på årsmøtet, og har talerett, men 
ikke stemmerett. 

 

b. Årsmøtet behandler: 
- Administrativ ledelse sin årsmelding. 
- Reviderte årsregnskaper. 
- Lovendringer. 
- Andre saker som styret eller medlemmer i forsamlingen legger frem  
(jfr. pkt. e). 

 

c. Årsmøtet velger: 
- Administrativ ledelse med styremedlemmer og varamedlemmer. 
- Åndelig ledelse.  
- Valgkomite. 
- Revisor. 

 

d. Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall. Lovendringer krever 
2/3 flertall. Blanke stemmer skal ikke telles med. 

 



e. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til Administrativ 
ledelse senest to måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare Administrativ 
ledelse og forsamlingens medlemmer kan fremme forslag til lovendringer. 

 

Forslag til lovendring kan vedtas først året etter at saken er blitt behandlet. 

 

 

 

 

f. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av 
styremedlemmene eller 2/3 av medlemmene ber om det. 
 

 

§ 5 Styret  

a. Riska Bedehusforsamling ledes av Administrativ ledelse, som er den høyeste 
myndighet mellom årsmøtene. 

 

b. Administrativ ledelse består av tre til fem medlemmer som blir valgt for to år 
av gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre medlemmer ut av 
styret. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i 
sammenheng. Styret har en til tre varamedlemmer som blir valgt for et år. 
Første varamedlem møter fast i styret. Det holdes et eget varamedlemsvalg. 
Styret er vedtaksfør når minst halvparten medlemmer er til stede. Styret 
velger seg imellom leder, nestleder, sekretær og eventuelt kasserer. 
 

Kasserer/regnskaps tjeneste 
kan settes bort til andre 
utenfor administrativ ledelse. 

c. Forsamlingslederen (når slik er ansatt) møter til Administrativ ledelse og til 
Samlet lederskap med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

d. Administrativ ledelse og Samlet lederskap holder møter når lederen kaller inn 
til det eller et flertall av ledergruppemedlemmene krever det. 

”Åndelig ledelse” møter 
”Administrativ ledelse” til 
”Samlet lederskap”. Både 
Åndelig og Administrativ 
ledelse kan kalle inn til 
samlet lederskap. 

§ 6 Ledergruppens oppgaver  

a. Administrativ ledelse skal:  

 Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og bestemmelser.  

  Forvalte og føre kontroll med økonomien i Riska Bedehusforsamling.   

 Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Riska Bedehusforsamling sine 
lover. 

 

b. Administrativ ledelse binder forsamlingen rettslig.   

c. Administrativ ledelse kaller og ansetter de arbeiderne forsamlingen trenger.  

d. Administrativ ledelse kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som 
skal behandles av dette. 
 

 

§ 7 Åndelig ledelse  

a. Åndelig ledelse består av inntil tre personer som har tillit i forsamlingen og 
velges/gis fornyet tillit hvert 5 år. Forsamlingsleder (når slik er ansatt) kan 
være en av disse.  

Tilliten som gis åndelig 
ledelse etter valg, vurderes 
av Samlet ledelse og tilsynet 
for forsamlingen. 

b. Åndelig ledelse har til hovedoppgave å vise åndelig hyrdeomsorg. Det skal 
ivareta et særskilt hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og 
forsamlings-/foreningslivet er i samsvar med Guds ord og den evangelisk 
lutherske bekjennelse. Ved avvik eller lærestrid har Åndelig ledelse ansvar for 
rettledning og formaning. 

Åndelig ledelse møter 
Administrativ ledelse til 
Samlet lederskap. Både 
Åndelig og Administrativ 
ledelse kan kalle inn til 
samlet lederskap. 



  

c. Oppgaver i åndelig ledelse fordeles etter utrustning og nådegaver. Åndelig 
ledelse innstiller til styret ved kall av ansatte og frivillige arbeidere. 

 

§ 8 Opphør  

Skulle Riska Bedehusforsamling bli nedlagt eller oppløst, tilfaller forsamlingens 
midler til den forsamlingen som driver et arbeid på Riska mest lik Riska 
Bedehusforsamling sitt arbeid.  

 

§ 9 Lovendring  

Årsmøtet i Riska Bedehusforsamling kan endre denne loven med 2/3 flertall, jfr. § 
4 b, d og e. § 1 og § 2 kan ikke endres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


