Lovendringsforslag til Landsmøtet 2010
§3 Den lokale virksomhet: Aldersendring
Bakgrunn for endringen:
Barne- og likestillingsdepartementet krever at organisasjoner som mottar statsstøtte skal gi
barn fra 12 år medbestemmelse, innflytelse og mulighet til å påvirke sin organisasjon
demokratisk.

Nåværende § 3A lyder slik:
Ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet skal forankres i et felles råd på hvert sted der det
finnes en metodistmenighet. Hvert lokallag som består av mer enn 5 medlemmer under 26 år
skal ha vedtekter, eget styre og årsmøte med mindre bare lederen er over fylte 15 år.
På steder med to aktiviteter/lokallag eller mer, som til sammen her mer enn 30 deltakere,
skal det opprettes eget barne- og ungdomsråd (BUR). På steder med mindre aktivitet skal
der velges en koordinator på samme måte som BUR-leder. BUR skal ha en leder som er
valgt av medlemmene i lokallagene som er over 15 år. Enhver som stiller til valg som BURleder må kunne positivt besvare de spørsmål som stilles i ”Lederløftet”, jfr.§ 3B. Den lokale
metodistmenighet har rett til å foreslå kandidater blant lokallagsmedlemmene i MBU til vervet
som BUR-leder. For øvrig skal BUR bestå avrepresentanter fra hvert lokallag på stedet, valgt
av barne- og ungdomsaktivitetenes medlemmer som har fylt 15 år.

Forslag til ny § 3A:
Ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet skal forankres i et felles råd på hvert sted der det
finnes en metodistmenighet. Hvert lokallag som består av mer enn 5 medlemmer under 26 år
skal ha vedtekter, eget styre og årsmøte med mindre bare lederen er over fylte 12 år.
På steder med to aktiviteter/lokallag eller mer, som til sammen her mer enn 30 deltakere,
skal det opprettes eget barne- og ungdomsråd (BUR). På steder med mindre aktivitet skal
der velges en koordinator på samme måte som BUR-leder. BUR skal ha en leder som er
valgt av medlemmene i lokallagene som er over 12 år. Enhver som stiller til valg som BURleder må kunne positivt besvare de spørsmål som stilles i ”Lederløftet”, jfr.§ 3B. Den lokale
metodistmenighet har rett til å foreslå kandidater blant lokallagsmedlemmene i MBU til vervet
som BUR-leder. For øvrig skal BUR bestå avrepresentanter fra hvert lokallag på stedet, valgt
av barne- og ungdomsaktivitetenes medlemmer som har fylt 12 år.

§5. Den sentrale virksomhet
§5.1.A Landsmøtet
Bakgrunn for lovforslaget:
Oppslutningen til MBUs landsmøte har vært lav de siste årene. Det er et ønske fra
Landsstyret at flere BUR-ledere/stedfortredere skal møte og være med på å påvirke
avgjørelsene på landsmøtet. Derfor ønsker Landsstyret å innføre et minimumstall for at
landsmøtet skal være gyldig.
Forslag til ny § 5.1.A
5.1.A.1: For at Landsmøtet skal være gyldig og beslutningsdyktig kreves et oppmøte på 40%
av valgte representanter fra de BUR som fungerer i henhold til §3.
5.1.A.2: Hvis landsmøtet ikke er gyldig gis sittende landsstyre fullmakt til å lede MBU til
ekstraordinært landsmøte er gjennomført og nytt styre valgt. Sittende styre må innkalle til
ekstraordinært Landsmøte innen 6 måneder

§ 5:1.B Landsmøtet
Bakgrunn for endringen:
MBU har ansatt prest som man ønsker skal delta på landsmøtene.

Nåværende § 5:1. B lyder slik:
Landsmøterepresentanter med stemmerett er -1- en valgt representant for hvert BUR eller
alternativt organ på hvert enkelt sted.
Barne- og ungdomssekretær/instruktør skal være tilstede under landsmøtet og har talerett.

Forslag til ny § 5:1.B:
Landsmøterepresentanter med stemmerett er -1- en valgt representant for hvert BUR eller
alternativt organ på hvert enkelt sted.
Barne- og ungdomssekretær/prest skal være tilstede under landsmøtet og har talerett.

.

§ 5:1E Landsmøtet: Saker til behandling i Landsmøtet
Bakgrunn for endringen:
Det skal legges fram langtidsbudsjett og planer for de neste 4 år, men praksis har væ rt å
legge fram for neste landsmøteperiode på 2 år. Det er vanskelig å vedta mål og planer for 4
år, når det skal velges 2 nye styrer i samme periode.

Nåværende § 5:1E lyder slik:
Langtidsbudsjett og MBUs planer for neste 4-års periode, samt evaluering og justering av
samme, herunder fastsettelse av kontingentsatser for neste 2-års periode.

Forslag til ny § 5:1E:
Langtidsbudsjett og MBUs planer for neste 2-års periode, samt evaluering og justering av
samme, herunder fastsettelse av kontingentsatser for neste 2-års periode.

§ 5:2C Landsstyret: Konstituering av landsstyret
Bakgrunn for endringen:
Landsstyret ønsker å organisere seg slik de mener det er mest hensiktsmessig, og dette vil
kunne variere fra styre til styre. Ønsker også her å få prest inn i leders arbeidsoppgaver.

Nåværende § 5:2C lyder:
Landsstyrets leder har ansvar for koordineringen av den samlede virksomhet under
landsstyrets virkeområde, herunder kontakten med speiderkorpset og barne- og
ungdomssekretæ ren/instruktøren. De øvrige medlemmene leder tilsvarende hvert sitt utvalg.

Forslag til ny § 5:2C
Landsstyrets leder har ansvar for koordineringen av den samlede virksomhet under
landsstyrets virkeområde, herunder kontakten med speiderkorpset og barne- og
ungdomssekretæ ren/prest.

§ 6 Metodistkirkens speiderkorps
Bakgrunn for endringen:
Det ble på Korpstinget 28.3.2009 vedtatt en lovendring i speiderkorpsets lover. Disse ble
godkjent på Årskonferansen 2009. Lovendringen gjør MBUs landsmøte til speiderkorpsets
øverste organ, og skal godkjenne endringer i speiderkorpsets lover og bestemmelser.

Nåvæ rende § 6 lyder:
Korpsstyret er ansvarlig for speiderarbeidet innenfor MBU. Metodistkirkens speiderkorps er
en egen organisasjon innenfor MBU som selv vedtar sine lover og bestemmelser, som MBUs
landsstyre fremlegger for Landsmøtet til endelig godkjennelse. Uttalelse fra Metodistkirkens
Årskonferanse skal innhentes før Landsmøtet fatter vedtak i sak om godkjennelse av
speiderkorpsets lover og bestemmelser. Speiderkorpset disponerer selv sine midler med
unntak av disposisjoner som fremgår av § 5:1A.

Forslag til ny § 6 lyder:
Korpsstyret er ansvarlig for speiderarbeidet innenfor MBU. Metodistkirkens speiderkorps er
en egen organisasjon innenfor MBU som selv vedtar sine lover og bestemmelser, som MBUs
landsstyre fremlegger for Landsmøtet til endelig godkjennelse. Speiderkorpset disponerer
selv sine midler med unntak av disposisjoner som fremgår av § 5:1A.

