Metodistkirkens Kvinneforbund
Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014.
Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte
på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014.
Hver menighet har rett til å sende 2 delegater. Alle utsendte menighetsdelegater og personlige medlemmer av Kvinneforbundet har stemmerett.
Landsmøtet blir arrangert i forbindelse med Landssamling for kvinner 25.27.4.2014 samme sted. Vi ønsker velkommen til dager med sosialt og åndelig
fellesskap.
Invitasjon til disse samlingene og dokumenter til Landsmøtet sendes
menighetenes kontaktkvinner, menighetens pastor.
Invitasjoner til samlingene og innkalling til Landsmøtet vil bli sendt på mail til
personlige medlemmer som har oppgitt at de ønsker å motta informasjon på mail.
Sakspapirer er tilgjengelig på Metodistkirkens internettsider
ww.metodistkirken.no under
Forsiden>Om metodistkirken>Styrer / Råd>Kvinner
Det er fint om dere kan kopiere opp til valgte delegater og personlige
medlemmer eller andre ved behov.
For valgte delegater fra menighetene praktiseres reisefordeling, det vil si at
alle rapporterer sine reiseutgifter (reise på absolutt billigste måte), disse
samlede utgiftene blir fordelt på alle delegatene. Valgte delegater må derfor
fylle ut fullmakt og reiseutgiftskjema, dette leveres ved ankomst til
konferansen.

Velkommen!
Landsstyret, Metodistkirkens Kvinneforbund i Norge
v/ Tove Synnøve Tveit,
leder
Vedlegg:
 Saksliste for Landsmøte Metodistkirkens Kvinneforbund 2014


3års- Rapport fra styret om virksomheten 2011-2014



3års-økonomirapport



Nominasjonskomiteens forslag til valg av nytt styre.



Forsalg til endringer av Statutter for Metodistkirkens Kvinneforbund Norge



Skjema for fullmakt og skjema for reiseutgifter.
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Landsmøteorden
Minneord ved nestleder Grete Løvland Tagholdt.
Innlevering av fullmakter til sekretariatet for valgte
foreningsdelegater skal være gjort ved registrering, fredag.

Saksliste for Landsmøtet 26.4.2014
Sak 1

Opptelling av stemmeberettigede

Sak 2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3

Valg av
 Møteledere; forslag leder og nestleder
 Sekretærer, til føring av protokollen fra landsmøtet.
 Tellerere; 2 grupper a 2 personer

Sak 4

Styrets beretning om virksomheten 2011 - 2014

Sak 5

Regnskap 2011 – 2012 – 2013

Sak 6

Budsjett 2014

Sak 7

Statuttendringer.

Sak 8

Valg

Sak 9

Orienteringer

Sak 10

Eventuelt

Sak 11

Hva ønsker landsmøtet å prioritere i den kommende 3Årsperioden
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3

Landsstyrets beretning
om
virksomheten 2011-2014

Landsmøtet
Trondheim 26. april 2014
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1.0. METODISTKIRKENS KVINNEFORBUND 2011-2014
1.1. Landsstyret
Styret har i perioden 2011-2014 bestått av:
Leder:
Tove Synnøve Tveit
Nestleder:
Grete Løvland Tagholdt
Kasserer:
Ruth-Anne Eikemo Larsen
Sekretær:
Marit Dahl Torgersen
Styremedlem:
Marit Kristine Danielsen
Styremedlem:
Francisca Mavuvu Matsanga
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Selena Gibson
Anne-Margrethe Wilter

Marit Kristine Danielsen og Francisca Mavuvu Matsanga måtte imidlertid av forskjellige
grunner gå ut av styret midt i perioden og vi fikk derfor inn begge vararepresentantene, Selena
Gibson og Anne-Margrethe Wilter.
Det har blitt gjennomført ca. 2 styremøter hvert halvår i denne perioden supplert med jevnlig
kontakt via e-post. Møtene har i hovedsak vært arrangert i Stavanger, enten fra fredag
ettermiddag til lørdag ettermiddag eller kun lørdag, med privat overnatting og servering.

1.2. Formål og Motto
Vårt formål og motto slik det er utformet i statuttene:
1. Formål
Metodistkirkens kvinneforbund har som formål å skape et byggende kristent fellesskap for
alle kvinner som ønsker å leve og virke i kraft av Jesus Kristus og ønsker å dele hans
rikdom og velsignelse med andre mennesker rundt seg, lokalt og globalt.
2. Motto
Å kjenne Kristus og gjøre ham kjent.

2.0 ORGANISASJON
2.1. Medlemmer
Kvinneforbundet hadde 456 personlige medlemmer 31.12.2011. I 2014 er det 416
medlemmer. Gjennomsnittsalder på medlemmene har vært relativt høy, og frafall på grunn av
alder er stort.
I 2011 var det 33 foreninger som betalte foreningskontingent. For 2014 er tallet 27. Disse
tallene er imidlertid svært usikre. Det er vanskelig å ha nøyaktig oversikt da innbetalingen
ofte er uregelmessige, det er ikke alltid oppgitt hvem pengene kommer fra, hvor mange
foreninger det betales for eller om noe av det innbetalte er gave.
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Landsstyret ser behovet for å avvikle foreningsmedlemskapet og vil oppfordre landsmøtet til å
stemme for det. Samtidig oppfordrer vi foreningene til å verve foreningens medlemmer til
personlige medlemmer.
Det ble på Landsmøtet 2011 åpnet for at menn kunne bli støttemedlemmer, og vi har nå 4
støttemedlemmer.

2.2. Kontaktkvinnenes rapportering til landsstyret
I begynnelsen av perioden rapporterte kontaktkvinnene til styret om aktivitetene i menigheten.
Dette ble i løpet av perioden kuttet ut fordi det var liten nytte slik det fungerte.

2.3. Representasjon
Kvinneforbundets leder har sete i Hovedstyret. Nestleder er vararepresentant.
Kvinneforbundet har sete i Misjonsrådet, Marit Kristine Danielsen var representant her i
starten. Da hun sluttet i styret har det vist seg at det har vært vanskelig å finne noen til å
overta. Leder får innkalling og referater fra Misjonsrådet.
Kvinneforbundet er medlem av NØKK, Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner. Også
her har Marit Kristine Danielsen vært representant i starten og vanskelig å finne noen til å
overta da hun sluttet. Vi har derfor ikke vært representert her på slutten av perioden. Bjørg
Granum er medlem av styret i NØKK.

2.4. Økonomi
Det henvises til egen rapport fra kasserer.

3.0. ETTER LANDSMØTET 2011
Landsmøtet 2011 ble spurt om hva de likte best av det som var gjort og hvordan de ønsket
videre arbeid i organisasjonen kunne være.
 Det viktigste som var gjort: Samarbeidet med Ukraina og Estland, kvinnehelger,
synliggjort PR-arbeid, øke medlemsmassen, løfte opp innvandrerarbeid.
 Ønsker for videre arbeid: Regionale samlinger, flere medlemmer, være mer synlige
– også for yngre kvinner, bedre informasjon, internasjonalt arbeid.

Generelle vurderinger ved slutten av Landsmøteperioden:
Vi ser at en del av det Landsmøtet 2011 foreslo og ønsket har vi klart å gjennomføre, mens på
andre områder har det vært større utfordringer. En av styrets store utfordringer i begynnelsen
var at omtrent alle styremedlemmene var nye og vi måtte «innkjøre» oss. Vi ser videre at
spesielt informasjonsarbeidet har vært en utfordring vi ikke har klart å løse på en best mulig
måte.
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4.0. HANDLINGSPLAN 2011-2014
Verdenskonferansens arbeid gir retning for virksomheten. Det er FN sine tusenårsmål for
global utvikling er utgangspunktet for en global strategi for kvinnearbeidet, Millenium
Develpoment Goals (MDG) – Action Plan. Dette gjelder for kvinnearbeidet i alle kirker
tilsluttet verdensorganisasjonen. Denne ble først drøftet på Verdenskonferansen i Korea i
2006, og videreført ved Verdenskonferansen i Johannesburg 2011.

Landsstyret syntes derfor det var naturlig hovedsakelig å videreføre handlingsplanen fra 20082011. Den var rettet mot den aktivitet vi tenker kan gjennomføres for Metodistkirkens
Kvinneforbund i Norge. Styret vurderte det også slik at de områdene det forrige styret hadde
arbeidet med fikk gode tilbakemeldinger og dette har blitt lagt til grunn for arbeidet i perioden
2011-2014. Vår handlingsplan ble derfor bare litt justert.

Handlingsplan 2011-2014
MDG
WFM&UCW
mål/ aktivitet
3) Promote
Gender
Gender equality equality in
and empower
family,
women
church and
society

MK-Norge mål

Aktivitet

1) Myndiggjøre og utruste
kvinner






5) Improve
materinal health

8) Development
of partnership
for development

Imporve
maternal
health at the
local level


Flere kvinner er aktive i
kirkens organer.
Motivere kvinner til å

bruke sine rettigheter og 
muligheter i familie,
kirke og samfunn
gjennom



2) Fokus på kvinners
livssituasjon
 Delta i fora med fokus
på vold mot kvinner.




3) Solidaritetsarbeid.

 Utvikle forholdet med
metodistkirkens kvinner 
i Estland og Ukraina

Kvinnehelg høsten
2012
Informasjon
hjemmesider og
Facebook
Brobyggeren
Reduserte priser til
yngre kvinner på
enkelte arrangement.
Landssamling 2014
Kort
”Torsdag i svart” –
sende oppfordringen
videre til NØKK.
Støtte aksjonen «Stopp
vold mot kvinner»
Weekend i Kiev,
Ukraina oktober 2013
Invitere representanter
fra Ukraina og Estland
til Landsmøtet
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5.0. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER RELATERT TIL HANDLINGSPLANEN
Det er en bevisst strategi å bruke kirkens egne kvinner til taler, møteledere og andre oppdrag.
Gjerne noen som kan løftes frem eller yngre som ikke har vært brukt så mye.

1. Myndiggjøre og utruste kvinner.
 Kvinnehelga oktober 2012 hadde tema ”Du er verdifull”. Den ble arrangert på
«Himmel og Hav» på Solastranden med pastor Marit Bjørnevik som tok oss gjennom
temaet på en flott måte der vi fikk belyst emner som vårt gudsbilde, vårt selvbilde og
Gud som vår kjærlige far. Det var ei veldig flott helg på alle måter.
 Kvinneforbundets hjemmesider er koblet til www.metodistkirken.no og vi kan legge ut
informasjon der. Vi har imidlertid hatt litt ressursproblemer slik at vi ikke har klart å
være veldig aktive her. Det er opprettet en Facebookside med noe mer aktivitet, men
ikke så mye som ønsket.
 Samarbeidet med Brobyggeren har vært greit. Bladet har stort sett trykket det stoffet vi
ønsket. Bladene med MK-stoff sendes til alle medlemmene, også de som ikke
abonnerer på Brobyggeren ellers. Brobyggeren har imidlertid ytret ønske om å gi MKmedlemmene som ikke har bladet et tilbud på fast abonnement. Det har ikke skjedd
enda, men vi håper det er like om hjørnet. Vi ønsker oss imidlertid flere som kan bidra
med å skrive MK-stoff til Brobyggeren. Det ville vært fint.


Kvinner under 35 år har fått tilbud halv pris på flere av våre samlinger. Det er ikke
mange som har benyttet seg av dette.

 Rester av kort som tidligere har vært laget har vært brukt i forskjellige anledninger der
det har vært naturlig.

2. Fokus på kvinners livssituasjon
 Torsdag i svart:
o Var med på markeringen av «Torsdag i svart» på Verdenskonferansen i
Johannesburg august 2011.
o Det er en del svarte T-skjorter igjen på lager, de fleste i ukurante størrelser.
Noen har vært gitt bort, mens noen også har blitt solgt på Årskonferansen.
o Landsstyret vil oppfordre alle medlemmer til å markere torsdagene med å kle
oss i svart og bruke T-skjorte eller buttens som minner oss på at saken er like
aktuell hele tiden.
o Sendt oppfordring til NØKK om å ta opp aksjonen. Den har imidlertid ikke
vært behandlet her.


Vi oppfordrer medlemmene til å støtte aksjonen «Stopp vold mot kvinner» med bl.a.
en rød knapp på jakka.



I tillegg vet vi at flere menigheter har startet arbeid blant innvandrerkvinner som nå
bor i Norge. Dette synes vi er positivt og vil gjerne oppmuntre til det og evt. være
med å støtte hvis det er nødvendig.
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3. Utvikle solidaritetsarbeid
 Vår vennskapsweekend i Ukraina oktober 2013 ble en stor opplevelse for de 12 som
var med. Det var en helgesamling med kvinnene fra Metodistkirken i Ukraina.
Enkelte kvinner hadde en lang reise til Kiev, mange timer i tog. Det var en
opplevelse å få dele fellesskapet med dem. Helen Byholt Lovelace var med som
taler. Det var fint å ha henne med også fordi hun kjente begge kulturene. Etterpå
hadde vi et besøk på gatebarnsenteret, St.Luke, sightseeing i Kiev og vi avsluttet med
et par dager på hotell i Kiev.


Det har vært sendt invitasjon til Landsmøtet til Estland og Ukraina.



Representanter fra Ukraina er invitert til å være med på Europaseminar i juni, og vi
betaler for disse.

6.0. MULIGE STRATIGISKE SATSINGSOMRÅDER 2014-2017
Det er vesentlig at Landsmøtet diskuterer hva landsstyret skal / bør prioritere i den kommende
treårsperiode. Som et utgangspunkt for drøftinger på Landsmøtet vil styret komme med
følgende mulige aktiviteter;

6.1. Kontaktkvinnen i menigheten
Landsstyret ser det som viktig at menighetene fortsatt beholder kontaktkvinnene, da det er et
viktig ledd mellom landsstyret og medlemmene. Ordningen er bygget på kirkeordningen. Vi
vil gjerne se på hvordan disse kan hjelpe og motivere kvinner i sin menighet.

6.2. Informasjonsarbeid
Hvilke informasjonskanaler fungerer best: Internett, Facebook, Brobyggeren, mail eller vanlig
brevpost? Hvilken informasjon er interessant?

6.3. Ønsker landsmøtet en mer aktiv medlemsverving?
Det er de personlige medlemmer som er den økonomiske ryggraden som gjør at vi som
organisasjon kan være aktive, ta selvstedige valg i aktiviteter og gjennomføre noen samlinger
som vi ikke alltid vet om er økonomisk bærekraftige eller ikke. Flere personlige medlemmer
og støttemedlemmer er av betydning for økonomien.

6.4. Prinsipper som kan videreføres mot en handlingsplan 2014-2017
Handlingsplan er et arbeidsredskap som gir oversikt over mål og planer, det er redskap for
planlegging og oversikt. Hvordan det nye styret vil organisere dette arbeidet må de ta stilling
til i den tiden som kommer. De satsingsområder vi har brukt i denne perioden har sin
inspirasjon fra verdenskonferansen 2011. FN sine mål for menneskelig utvikling står til 2015.
Det er vesentlig for en organisasjon å ha virkesomhet utenfor seg selv, å gjøre noe for andre.
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Styret i dag foreslår følgende aktiviteter;
 Informasjon – Vi ønsker vesentlig å forbedre informasjon gjennom forskjellige
informasjonskanaler. Vi ønsker å ha en mer oppdatert mail-liste. Flere og flere i
dagens samfunn bruker helst mail i kommunikasjon med andre når de skal utveksle
informasjon. Å bruke mail er raskt og billig, og vi ønsker å bruke den mer aktivt. Det
er imidlertid en utfordring å ha en oppdatert mail-liste til enhver tid.


Internett: Vi har en internettside, men har i denne perioden hatt manglende ressurser til
å legge ut stoff der. Vi ønsker at flere kan være med å legge ut stoff der. Dette vil være
en sentral informasjonskanal i tiden som kommer. Vi har også en Facebookside vi
ønsker å bruke mer aktivt, og vi ønsker at andre skal komme inn å bruke den mer
aktivt ved at de selv er med i «diskusjonene».



Vi ønsker også å bruke Brobyggeren enda mer aktivt. Brobyggeren har vært sendt til
MK-medlemmer som ikke er vanlige abonnenter av bladet når det har vært trykket
MK-stoff. Brobyggeren tilbyr nå MK-medlemmer som ikke er abonnenter et godt
spesialtilbud for å abonnere på bladet fast.



Kontakt med kontaktkvinner med brev, direkte kontakt med personlige medlemmer
som ønsker mail, brev med giro en gang i året, invitasjoner til møter og konferanser
blir sendt kontaktkvinner, menighetens pastor, lagt ut på nettet og sendt på mail til de
som har oppgitt mailadresser.



Kvinnesamlinger – det har vært gjennomført vennskapsweekender og
kvinnesamlinger. Hver deltager har betalt for seg, mens felleskostnader har
organisasjonen tatt. Slik har vi kunnet holde prisene på et akseptabelt nivå. Styret har
stått som arrangør og gjort det meste av arbeidet. Dette har det vært veldig gode
tilbakemeldinger på.



Solidaritetsarbeid - i Ukraina og Estland – der har vi stått for en vesentlig del av
utgiftene til selve arrangementet på grunn av deres økonomiske situasjon. Til Ukraina
kom det inn en del gaver til samlingen og til gatebarnsenteret. Deltagerne betalte den
direkte kostnaden for seg selv. Det vil evt. være tid for å reise til Estland neste år.
Sannsynligvis blir utgiftene dekket på samme måte som da vi var i Ukraina.



Arbeid blant innvandrerkvinner. Dette vil kunne ha forskjellige lokale uttrykk alt
ettersom hva som oppleves som det største behovet og hvem som bor på stedet.

6.5. Konkrete utfordringer til landsmøtet
Landsmøtet bør drøfte hvordan de ser på de ulike målene. Noen problemstillinger:
1. Å myndiggjøre og å utruste kvinner.
 Det har vært arrangert kvinnehelger. Er det fortsatt aktuelt?
 Forslag til andre aktiviteter som kan være med på å myndiggjøre kvinner i
dag?
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2. Å bedre kvinners livssituasjon.
 Vi har ikke markert vold i mot kvinner og barn med ”Torsdag i svart” denne
perioden. Denne var etter forrige landsmøte sendt til NØKK. De har ikke gjort
noe med saken. Aksjonen har vært markert på internasjonale arrangementer,
f.eks. Verdenskonferansen og Europaseminaret.
 Vi har besluttet å støtte aksjonen «Stopp vold mot kvinner» med bl.a. en rød
knapp på jakka. Hvordan kan vi best oppfordre til dette?
 Arbeid blant innvandrerkvinner. Forslag til hvordan dette kan gjøres?
3. Solidaritetsarbeid.
 Hvordan vil vi ivareta det vi har utviklet i Ukraina og Estland. Er det aktuelt
med slike fellessamlinger som vi har hatt, hvordan kan vi sikre en bred
deltagelse fra hele organisasjonen i et slikt solidaritetsarbeid? Finansiering?
4. Aktiviteten i den kommende 3 års-periode, hvordan bør den være. Landsstyret
foreslår for det nye styret at det er minst en samling årlig.

Mål Arrangement
2014

2015

2016
2017

Landsmøte 2014
Europaseminar for Europa kontinental og Storbritannia/ Irland.
Landsstyret sveiser seg sammen og finner frem til
prioriteringer
Partnerskapsbesøk i Estland eller andre steder utenfor oss selv
med vekt på solidaritet med kvinner som har behov for vår
støtte
Kvinnehelg
Landsmøte 2017

Sted
Trondheim
Roma, Italia

7.0. AVSLUTNING
Landsstyrets medlemmer takker for oppdraget. Det er et stort privilegium å søke å
virkeliggjøre vår visjon, ”Å kjenne Kristus og gjøre Ham kjent”, for oss selv og andre kvinne
til glede for hele kirken.
Vel møtt til en frisk debatt om skisserte utfordringer eller annet du har på hjertet, ros og ris.
Det er fint om dere drøfter dette i menigheten, foreninger eller andre samlinger. Lykke til med
forberedelsene. Det neste landsstyret trenger at dere har klare forventninger og gir klare
signaler om hva de ønsker skal prioriteres.
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8.0. FORSLAG TIL VEDTAK
1. Landsmøtet tar landsstyrets beretning til orientering.
2. Landsmøtet ber det nye landsstyret forsøke å legge til rette for en årlig samling
i kvinneforbundets regi.
3. Landsmøtet vedtar å legge ned foreningsmedlemsskapet.

Haugesund mars 2014.

Tove Synnøve Tveit
Leder

Grete Løvland Tagholdt
Nestleder

Ruth-Anne Eikemo Larsen
Kasserer

Marit Dahl Torgersen
Sekretær

Selena Gibson
Styremedlem (vara)

Anna Margrete Wilter
Styremedlem (vara)
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Metodistkirkens Kvinneforbund
Resultatregnskap 2013 m/ budsjett
Konto
3100
3200
3210
3240
3700
3710
3720
3900
3730
3800
3810
3850

6700
6710
6760
6770
6780
7010
7030
7031
7050
7400
7411
7650
7660
7700

8050
8051
8052

8170

Navn
Salgsinntekter
Foreningskontingent
Medlemskontingent
Kollekter
Gaver
Partnerskapssamarbeid
Diverse inntekter
Annen driftsrelatert inntekt
Gave i retur
Stevner
Reisefordeling inn
Inntekter konferanser
Sum inntekter

2013
200,00
3 600,00
66 006,00
0,00
2 800,00

Budsjett 2014

66 000,00
2000,00
10 000.00

2012
500,00
8 005,00
72 950,00
8 000,00
1 550,00

2011
900,00
5 400,00
41 000,00
5 231,00
24 416,00

100,00
5 798,00

5000,00

5 770.00

5 399,00

48 500,00

60 000,00

39 000,00

58 384,00
2 988,00

3000,00
3 600,00
130 604,00

146 000,00

135 775,00

12 000,00
155 718,00

2 376,75
1 223,00

2 500,00
1 500,00

3 329,27

5 149,30

3 800,00

4 000,00

5 002,50

5 075,00

45 596,00
72 954,23
1 118,53

45 000,00
12 000,00
6 000,00

19 079,29
9 348,00
3 720,25

28 466,03

2 524,60

100 000,00
3000,00

70 232,00

1000,00

1 000,00
8 000,00
119 711,33
16 063,67

170 325,38
-14 607,38

1 000,00
160,00

1 385,00
357,00

2 106,00
732,00

1 459,00

170,00
1 330,00

382,00
2 124,00

643.00
3 481,00

Finansutgifter
Gebyrer
Sum finansutgifter

417,90
417,90

400,00
400,00

Sum alle inntekter
Sum alle utgifter

132 063,00
132 411,60

147 330,00
172 400,00

137 899,00
120 299,53

159 199,00
170 619,58

6 000,00

17 599,47
357,00

11 420,58
-10 000,00

10 000,00
-9 070,00

382,00
16 860,47

-1 420,58

Kontorutgifter
Trykksaker
Prosjekt T-skjorter/kort
Porto
Andel årboka
Ugifter styret
Reiseutgifter Ukraina
Andre utgifter Ukraina
Konferanseutgifter
Utgifter stevner
Reisefordeling ut
Kontingent MFMW
Kontingent NØKK
Diverse kostnader
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansinntekter
Renter hovedkonto
Renter reisekonto
Renter
partnerskapsamarbeid
Sum finansinntekter

Resultat før avsetning
Avsatt reisefond
Avsatt
partnerskapsamarbeid
Årets under/overskudd

400,00
131 993,70
-1 389,70
1 083,00
177,00
199,00

172 000,00

-348,60

-348,60

34 886,42
90 923,26
3 811,00
1 014,37
1 000,00

588,20
588,20

249,20
249,20

Note 1
Note 2

Overfø
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Kandidater til valg på Metodistkirkens Kvinneforbunds Landsmøte,
Trondheim april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navn: Jorun Thurmann
Alder: 47 år
Valg: Styremedlem
Menighet: Kongsberg menighet siden 1991
Kirkelig erfaring: barnearbeid. Planlegging/ gudstjenesteledelse. Nå sekretær, misjonskontakt
Andre erfaringer: menighetens representant i komiteen for kvinnenes internasjonale
bønnedag.
7. Stilling: Førskolelærer/ pedagogisk leder i barnehage siden 1994

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Navn: Selena E. Gibson
Alder: 38 år
Valg: Styremedlem
Menighet: Tønsberg, (tidligere kontakt med Tromsø og Hamar)
Kirkelig erfaring:
Andre erfaringer: Grunnlegger og program-koordinator
Stilling: Sykepleier. Annen utdanning: Innen data og tannlegesekretær

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Navn: Alida Petrea Markaskard
Alder: 61 år
Valg: Styremedlem
Menighet: Horten menighet siden 2001
Kirkelig erfaring: Menighetens diakonale komite, samt festkomite
Andre erfaringer: Mye sosialt arbeid, bl.a. feltarbeider
Stilling: Seniorrådgiver

1.
2.
3.
4.
5.

Navn: Alice Margareta Cooper, S-443 72 Gråbo
Alder: 65 år
Valg: Styremedlem
Menighet: v/ Gøteborg.
Kirkelig erfaring: Søndagsskolelærer, ungdomsleder, Korsang, Alphaleder, Leder av det
svenske MKK inntil nedleggelsen i 2012
6. Andre erfaringer: Flyktningarbeid, St.Lukas-terapeut
7. Utdanning: Samtaleterapeut
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1.
2.
3.
4.
5.

Navn: Tove Synnøve Tveit
Alder: 47 år
Valg: Leder
Menighet: Haugesund
Kirkelig erfaring: I flere perioder medlem av menighetsrådet, nå leder. Lokalpredikant, aktiv
med i menighetens forkynnervirksomhet.
6. Andre erfaringer: 2 års bibelskole, flere ganger deltatt i Emmausteam. Metodistkirkens
historie og teologi. Tegnspråk. Norsk som 2.språk. LOS-ledelse, organisasjon og strategi
7. Stilling: Adjunkt m/ tilleggsutdanning. Jobber som lærer for voksne innvandrere
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STATUTTER FOR
METODISTKIRKENS KVINNEFORBUND I
NORGE.

Forslag til endring. Endringer markert med rødt.

1. Formål
Metodistkirkens kvinneforbund har som formål å skape et byggende kristent fellesskap for
alle kvinner som ønsker å leve og virke i kraft av Jesus Kristus og ønsker å dele hans rikdom
og velsignelse med andre mennesker rundt seg, lokalt og globalt.

2. Motto
Å kjenne Kristus og gjøre ham kjent.

3. Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle kvinner som gjennom bønn og tjeneste vil være med i
Metodistkirkens verdensvide arbeid.
Medlemskap kan være:


Personlig



Som medlem av en forening som er tilsluttet Metodistkirkens kvinneforbund.



Støttemedlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte organisasjonens formål og
motto.

4. Organisasjon
Kvinneforbundet skal ledes av et styre på 6 faste styremedlemmer


Leder



Nestleder



Sekretær



Kasserer



2 Styremedlemmer
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Landsmøtet velger 2 vara som kan inkluderes som styremedlemmer ved behov.
•

Det tilstrebes en god geografisk representasjon i styret.

•

Styret velges av landsmøtet for 3 år av gangen. Ingen av styrets 6 medlemmer kan
gjenvelges for mer enn 3 påfølgende perioder – til sammen 9 år.

•

Valget skal foregå skriftlig.

•

Det kreves alminnelig flertall for å bli valgt.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer / varamedlemmer er til stede.
Landsstyrets medlemmer skal være medlemmer av Metodistkirken.

Landsmøtet holdes hvert tredje år, og er Kvinneforbundets øverste myndighet.
Tid og sted for landsmøtet bestemmes av landsstyret.
Hver menighet har rett til å sende to delegater. Delegatene skal tilhøre Metodistkirken.


Delegater og landsstyremedlemmer har stemmerett på landsmøte.



Personlige medlemmer har stemmerett på landsmøte.



Støttemedlemmer har talerett, men ikke stemmerett på landsmøte.

Hvis forholdene krever det, kan landsstyret innkalle til ekstraordinært landsmøte.
Landsmøtet velger en nominasjonskomité på tre medlemmer som til kommende landsmøte
legger frem forslag til nytt styre, samt revisor.
Innstillingen skal være klar tre måneder før landsmøtet og sendes ut med sakspapirene til
delegatene. Innstillingen og sakspapirer sendes ut senest 1 måned før landsmøte.
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sendt inn senest tre måneder før
landsmøtet.
Endring av statuttene krever 2/3 flertall. Endring vedtas på landsmøtet. Forslag om endring
må sendes ut senest 3 måneder før landsmøte.
Kvinneforbundet har sete i Metodistkirkens Årskonferanse, fortrinnsvis ved leder.
Kvinneforbundet har sete i de styrer og råd innen kirken, som Metodistkirkens Årskonferanse
har bestemt.
Landsstyret avgjør til en hver tid hvilke eksterne organisasjoner og utvalg Kvinneforbundet
skal delta i.
Kvinneforbundet er tilsluttet Verdensforbundet av Metodistkirkens kvinner (World Federation
of Methodist and Uniting Church Women – WFMUCW).
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5. Virksomhet
Landsstyret skal administrere Kvinneforbundets virksomhet. Dets praktiske oppgaver skal
blant annet være:
a. Ta opp relevante saker av landsomfattende karakter hvor Kvinneforbundet ser et behov og
ønsker å gjøre en innsats.
b. Fastsette og organisere landsmøter, og arrangere kvinnesamlinger og seminarer mellom
landsmøtene.
c. Representere Metodistkirken utad i aktuelle fora.
d. Synliggjøre Kvinneforbundet og dets arbeid i media.
e. Forvalte Kvinneforbundets midler
f. Utarbeide årlig rapport til Årskonferansen om kvinneforbundets virksomhet. Hvert femte
år avgi rapport til Verdensforbundet (WFMUCW).
g. Formidle aktuelle saker fra Kvinneforbundet gjennom Brobyggeren.

6. Økonomi
Kvinneforbundet bærer sine egne administrasjonsutgifter. Kvinneforbundets regnskap følger
kalenderåret. Det revideres og rapporteres til Årskonferansen etter gjeldene regler.
Kvinneforbundets inntektskilder er:


Personlig medlemskap



Foreningskontingent



Kollekter og gaver



Støttemedlemskap

Landsmøtedelegater dekkes av den enkelte menighet
Kvinneforbundet praktiserer reisefordelingsprinsippet for delegater fra menighetene.

7. Det lokale arbeidet
Kvinneforbundets medlemmer i den lokale menighet velger en kontaktkvinne. Hun skal
tilhøre Metodistkirken og bør ha sete i menighetsrådet. Kontaktkvinnens oppgave er:


Være koordinator for kvinnearbeidet i menigheten og ivareta kontakten med
Kvinneforbundet



Rapportere til Kvinneforbundet innen 1.mars hvert år.



Oppmuntre til medlemskap i Kvinneforbundet



Ha ansvar for at det blir valgt delegater til landsmøtet og at finansieringen sikres.
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8. Nedleggelse av Metodistkirkens Kvinneforbund i Norge.
Vedtak om nedleggelse kan fattes av landsmøtet med 2/3 flertall, og skal godkjennes av
Årskonferansen. Ved nedleggelse skal økonomiske verdier overføres til Metodistkirken i
Norge. Historiske arkiver skal overføres til Metodisme-historisk selskap.

Statuttene er sist revidert på Landsmøtet i Trondheim 26.04.2014

Landsmøtet i Drammen vedtok 2011:
Kontingent for personlige medlemmer og støtte medlemmer er kr. 200,for foreninger kr 300,- pr år.
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Metodistkirkens Kvinneforbund
Reiseregning for landsmøtet
Navn:…………………………………………………………………..
Landsmøtet i Trondheim 2014, delegat fra …………………………..
Billettutgifter:
Fly:.......................................................................... Kr: _____________
Buss:………...…………………………………………..………….

Kr: _____________

Tog:………………………………………………….………………

Kr: _____________

Jeg har kjørt egen bil og får
godkjent reiseutgifter
som for buss/tog:…….

Til sammen:

Kr: _________ ___

Kr:_____________

Sted:_________________ Dato:_______
Underskrift: _______________________

Bankkontonr:__________________

Vedlagt billag
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