Sak 7.3
VALGREGLER FOR METODIDISTKIRKENS ÅRSKONFERANSE.
Vi ber om at eventuelle justeringer som vi ikke har fått med i dette forslaget, blir
meldt daglig leder, så vil de bli rettet opp i neste utgave.
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INNLEDNING
1. Alle kirkens medlemmer, menigheter, styrer og råd kan foreslå kandidater på valg fram
til 1. april. (Dersom konferansen avholdes utenfor normal tid, kan forslagsfristen
utsettes til åtte uker før reell konferansedato). Plasser som er «åpne» for nominasjoner
fra medlemmer, menigheter, styrer og råd er markert som «åpne valg».
2. Det kan være ubegrenset antall kandidater. Forslagskomiteen innstiller minst én
kandidat til hvert av valgene til Hovedstyret og fagråd. Dersom det ikke er foreslått
andre kandidater enn én innstilt kandidat fra forslagskomiteen til Hovedstyret og fagråd,
åpnes det for benkeforslag i Årskonferansen.

Forslagsrett
Innen midten av januar sørger forslagskomitéens leder for bekjentgjørelse av forslagsretten
via Brobyggeren, kirkens Facebookside og kirkens hjemmeside. Forslagskomiteen sender ut
liste til alle menighetsråd over hvilke valg som skal foretas på kommende Årskonferanse.
Alle kirkens medlemmer, menigheter, styrer og råd har rett til å foreslå kandidater til
Hovedstyret og fagrådene. Forslagene sendes Forslagskomiteen v/lederen innen 1. april.
(Dersom konferansen avholdes utenfor normal tid, kan forslagsfristen utsettes til åtte uker
før reell konferansedato) Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt av forslagsstiller.
Forslagskomiteen skal innstille for Årskonferansen en person til hvert tillitsverv i Hovedstyret
og fagrådene, samt presentere og fremme innkomne forslag. Dersom det ikke foreligger
forslag på mer enn én kandidat til hovedstyret eller fagråd er det anledning til benkeforslag
under Årskonferansen.

Prosedyre for forslagskomiteen.
Fagrådene skal konsulteres ved nominasjon av lederkandidater.
Samtlige nomineringer skal sendes ut sammen med sakspapirene til Årskonferansen. Det
skal følge med en kort vita på kandidater til Hovedstyret og fagrådene. Framlagt liste til
Årskonferansen skal inneholde alle valg som skal foretas på inneværende konferanse, og
listen skal inneholde alle medlemmene i styrer og råd, hvor kandidater på valg skal utheves.
Ved Årskonferansens begynnelse skal Forslagskomitéen fremme forslag til fylling av vakanser
i konferansekomitéene (Finnes i dette dokumentet under «Valg - B. Konferansekomiteer»)
og andre valg forretningsordenen bestemmer. Dette gjøres i samarbeid med
Årskonferansens sekretær, som har oversikt over påmeldte delegater.
I den følgende oppstillingen av valgregler har komiteen eneansvar for nominering der intet
annet er nevnt.

Forskjellige personvalg krever forskjellig flertall. Flertallene det opereres med er:
•

Simpelt flertall: Kandidaten med flest stemmer blir valgt.
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•

Alminnelig flertall: Oppnås ved mer enn 50% av de avgitte stemmene. Blanke
stemmer er også med i prosentutregningen.

Valgbarhet
Nære familieforhold er ikke til hinder for at en kan velges til sentrale verv i Metodistkirken,
med mindre Metodistkirkens lære og kirkeordning sier noe annet. For å være valgbar som
medlem av Hovedstyret og/eller fagråd kreves det at man er bekjennende medlem i
Metodistkirken. I alle råd i kirken tilstrebes kjønnsbalanse, og spredning i alder, etnisitet,
bakgrunn med mer. (Se BoD §4)

Til valg som pastorale delegater til konferanseverv, kan eldste og diakoner i full forening,
prøvemedlemmer, lokalpastorer og assosierte pastorer velges (BoD §602). Merk at valg av
delegater til Sentral- og Generalkonferanse har egne valgregler.

Fremgangsmåte ved valg
I henhold til den vedtatte modell for kirkens organisasjon skal Årskonferansen foreta valg:
1. Valg av Hovedstyrets leder.
2. Valg av leder til fagråd.
3. Valg i årsklasse av Hovedstyrets medlemmer med personlige vara.
4. Valg av årsklasse i fagråd.
5. Øvrige valg.

1. Valg av Hovedstyrets leder.
Hovedstyrets leder skal være leg.
Hovedstyrets leder er konferanselegleder.
Årskonferansen velger først Hovedstyrets leder ved eget valg. Leder velges for 2 år av
gangen. Valget avgjøres ved alminnelig flertall. Dersom alminnelig flertall ikke er oppnådd
etter to valgomganger, avgjøres valget ved simpelt flertall.
2. Valg av Hovedstyrets medlemmer
Etter ledervalget velges Hovedstyret.
Leder av fagrådene - Nasjonalt Arbeid (MNA) og Misjonsrådet - velges av Årskonferansen til
medlemmer i Hovedstyret for to år.
Fagrådene velger selv nestleder. Nestleder blir automatisk vararepresentant i Hovedstyret.
MBU-leder velges som hovedstyremedlem av Årskonferansen etter innstilling fra MBUs
landsmøte. Nestleder blir automatisk vararepresentant i Hovedstyret.
Metodistkirkens Kvinners leder velges som hovedstyremedlem av Årskonferansen etter
innstilling fra Metodistkirkens Kvinners landsmøte. Nestleder blir automatisk
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vararepresentant i Hovedstyret.
Det velges videre to pastorale og to lege medlemmer til Hovedstyret. Valgene avgjøres ved
alminnelig flertall. Dersom alminnelig flertall ikke er oppnådd etter to valgomganger,
avgjøres valget ved simpelt flertall.
Ett pastoralt og ett legt medlem skal velges ved hver Årskonferanse.
I tillegg er biskopen og tilsynsprestene medlemmer av Hovedstyret.
Valgene under pkt. 1 og 2 ovenfor skal skje skriftlig. For de valgte Hovedstyremedlemmene
er funksjonstiden to år, og de kan gjenvelges maksimalt tre ganger. Etter åtte års
funksjonstid må det gå en toårsperiode før nytt valg kan finne sted.
3. Valg av fagrådene Nasjonalt Arbeid og Misjonsrådet.
Fagrådene sammensettes av seks personer valgt av Årskonferansen i to årsklasser, hver med
fire års funksjonstid.
Fagrådene skal bestå av to lege menn, to lege kvinner og to pastorale.
Årskonferansen velger to vara, en pastoral og en leg.
Metodistkirkens Kvinner og MBU har en fast representant i Misjonsrådet med fulle
rettigheter. MBU har en representant i MNAs styre. Tilsynsprestene og daglig leder har
møterett i fagrådene. I tillegg kommer sekretær eller andre ansatte med møteplikt.
Sammenhengende funksjonstid i et fagråd er maksimum tolv år.
4. Presentasjon.
Dersom en person er nominert gjennom benkeforslag til en rolle i Hovedstyret eller fagråd,
kan personen gi en kort skriftlig faktapresentasjon av seg selv i likhet med de vitaene som er
presentert skriftlig på forhånd.
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VALGENE
A. Kirkens styrer, komiteer og representanter.
01. Hovedstyret.
a) Leder
b) Leder av Metodistkirken Nasjonalt Arbeid
c) Leder av Misjonsrådet
d) Årsklasse 1: Medlem og varamedlem
e) Årsklasse 2: Medlem og varamedlem
f) Øvrige medlemmer av Hovedstyret: Biskopen, tilsynsprestene, MBUs leder (nestleder er
vara), Metodistkirkens Kvinners leder (nestleder er vara).
Med møte- og talerett i Hovedstyret: Daglig leder. Andre ansatte innkalles etter behov.
Hovedstyret velger selv nestleder, arbeidsutvalg og økonomi- og eiendomsutvalg.
Nominasjoner til leder av Hovedstyret, samt årsklassemedlemmene er åpne nominasjoner.

02. Nasjonalt Arbeid
a) Leder (medlem av Hovedstyret)
b) Årsklasse 1 og 2 med to varamedlemmer, en pastoral og en leg.
c) Representant fra MBU.
d) Tilsynsprestene og Daglig leder ved Hovedkontoret har møte- og talerett.
e) Representant fra Betanien Diakoniråd med talerett.
Nasjonalt Arbeid er ansvarlig som Årskonferansens resolusjonskomité. Dersom resolusjoner
kommer opp i Årskonferansen suppleres fagrådet med aktuelle personer.
Nominasjon av leder av fagråd, samt årsklassemedlemmer og vara er åpne nominasjoner.

03. Misjonsrådet
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leder (medlem av Hovedstyret)
Årsklasse 1 og 2 med 2 varamedlemmer, en pastoral og en leg.
Misjonssekretæren
Representant fra MBU
Representant fra Metodistkirkens Kvinner
Tilsynsprestene og Daglig leder ved Hovedkontoret har møte- og talerett.

Nominasjon av leder av fagråd, samt årsklassemedlemmer og vara er åpne nominasjoner.

04. Styret for Metodistkirken i Norge - Personalkassen
Årskonferansen velger Personalkassens styre på fire medlemmer. Personalkassens styre
innstiller gjennom Forslagskomiteen.
Styrerepresentantene er delt inn i to årsklasser med funksjonstid på fire år. Gjenvalg kan
finne sted.
To styrerepresentanter velges blant kassens medlemmer og to blant ikke-medlemmer.
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Det velges to vararepresentanter med funksjonstid på 4 år – en representant blant kassens
medlemmer, og en som ikke er medlem av kassen.
Styret velger selv sin leder.

06. Representanter ved Basis- og Lønnsforhandlinger for pastorale ansatt i
menighet
A. Arbeidstakerpart består av tre pastorale. Disse velges på Landssamlingen for seks år av
gangen. Det skal være valg på en representant hvert annet år. Bare de som omfattes av
denne avtalen har stemmerett og kan velges.
B. Arbeidsgiverpart består av tre personer oppnevnt av Metodistkirkens Hovedstyre.

07. Metodisme-Historisk Selskap
Styret består av 5-7 medlemmer. Medlemmer velges for fireårsperioder fordelt i to
årsklasser. Interesse og kunnskap om feltet er viktigere enn antall medlemmer, så lenge man
holder seg innenfor denne rammen. Metodismehistorisk selskap nominerer i samarbeid med
forslagskomiteen. Styret konstituerer seg selv. Gjenvalg kan skje.

08. Styret for Foreningen Metodistkirkens Teologiske Seminar (FMTS).
Medlemmer med stemmerett:
a) Tre styremedlemmer valgt av foreningens Årsmøte, hvorav én skal være styrets leder.
- En tilsynsprest for Metodistkirken oppnevnt av biskopen.
- En representant for Tjenesterådet.
b) Rektor har sete i kraft av sin stilling, men kun med tale- og forslagsrett.
c) Inntil tre varamedlemmer dersom årsmøtet har valgt slike.
Valgene skal skje i henhold til vanlige demokratiske regler, og etter forslag fra
Metodistkirkens årskonferansevalgte Forslagskomité. Representanter velges for tre år,
fordelt over to årsklasser.

09. Delegater til Generalkonferansen
En pastoral og en legdelegat med varadelegater. Delegater med flest stemmer valgt til
Sentralkonferansen er varadelegater.
Valg skjer i Årskonferansen ved skriftlig avstemming. Første valgrunde er forslag til valgbare
kandidater. Delegatene velges med alminnelig flertall. Det er ikke anledning til å
forhåndsnominere kandidater.

10. Delegater til Sentralkonferansen
Åtte pastorale og åtte lege delegater inklusiv delegatene til Generalkonferansen.
I tillegg skal det velges ti varadelegater fra hver gruppe.
Valg skjer i Årskonferansen ved skriftlig avstemming. Første valgrunde er forslag til valgbare
kandidater. Delegatene velges med alminnelig flertall. Det er ikke anledning til å
forhåndsnominere kandidater.
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11. Tilsynsprestkomiteer
Det velges én komite for hvert tilsynsdistrikt. Hver komite skal bestå av tre medlemmer: To
lege velges av Årskonferansen. Det pastorale medlemmet utpekes av distriktets tilsynsprest,
og denne er komiteens leder. Pastoralt medlem skal ikke velges.
Tilsynsprestene utpeker respektive representant i god tid før forslagsfristen utløper, og
melder fra til forslagskomiteen som foreslår gjenstående kandidater.
Medlemmene velges/utpekes for en toårs periode, med mulighet for gjenvalg to ganger.
Av tilgjengelighetshensyn bør det bestrebes å velge komitemedlemmer som bor innen en
rimelig innbyrdes reiseavstand.
Komiteens funksjon er beskrevet i K.O. § 669

12. Innstillinger for valg til Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)
To representanter med vara til MBU's landsstyre innstilles av forslagskomiteen for
godkjenning på MBU's landsmøte. Nominasjonen sendes til MBUs landsmøte, for
godkjenning, før de kan velges på Årskonferansen. Dersom landsmøtet ikke godkjenner
forslagene, må forslagskomiteen finne nye kandidater.
Da MBU lettere finner yngre kandidater, oppfordres forslagskomiteen også å tenke på
kandidater i alderen 30+.

13. Representanter i Norges Kristne Råds Rådsmøte
a) Medlemmer: Biskop, Tilsynsprest på Østre distrikt og Hovedstyrets leder.
b) Varamedlemmer: Tilsynsprest Nord-Vestre distrikt, Hovedstyrets nestleder og Daglig leder
på Hovedkontoret.

14. Årsmøterepresentant i Kirkelig Studieforbund, K-stud.
Representant/representanter utnevnes av Hovedstyret for en periode på tre år.

15. Årsmøterepresentant til Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME
Misjonsrådet og Nasjonalt Arbeid oppnevner sammen en representant for enperiode på fire
år.

16. Representanter til generalforsamling i Blå Kors Norge
To representanter og en vararepresentant velges for en fireårsperiode. Åpen nominasjon.

17. Representanter i Familie og Medier sine landsmøter
To representanter velges for en fireårsperiode. Åpen nominasjon.

18. Norsk Teologisk Samtaleforum
To representanter velges for en periode på tre år etter innstilling fra Metodistkirken i Norge Det teologiske seminaret.

19. Det norske Bibelselskaps representantskap
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Representant: Tilsynsprest Østre Distrikt. Vara: Tilsynsprest Nord-Vestre Distrikt.

20. Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap
To representanter med vara utnevnes av Hovedstyret for fire år.

21. Foreningen Toneheim Folkehøgskole
Kirken har to representanter i Årsmøtet i foreningen Toneheim Folkehøgskole. To
representanter pluss vararepresentanter utnevnes av Hovedstyret. Virksomhetsperioden er
fire år. Gjenvalg kan skje.

22. Betanien Diakoniråd
Diakonirådet har denne sammensetning:
a) Leder
b) Nestleder
c) Sekretær
d) Faste medlemmer:
Fra Stiftelsen Betanien Oslo: Styrets leder, forstander, assisterende daglig leder.
Fra Stiftelsen Betanien Bergen: Styrets leder, Adm. direktør for Stiftelsen og en
representant fra VID Vitenskapelig høgskole.
Fra Stiftelsen Betanien Hospital Skien: Styrets leder, hospitalets direktør, sjefssykepleier.
Fra Årskonferansen: Kirkens tilsynsprester som er representert i stiftelsenes styrer.
Fra Metodistkirken, Nasjonalt Arbeid: Leder.

23. Styret for Stiftelsen Betanien i Oslo
Stiftelsen ledes av et styre på 6-7 medlemmer. Styret har denne sammensetning:
a) Fem medlemmer og to varamedlemmer velges av Metodistkirkens Årskonferanse.
Valgene skjer for fire år om gangen.
b) Tre medlemmer og ett varamedlem, henholdsvis to medlemmer og ett varamedlem,
velges annethvert år. Styremedlemmene kan gjenvelges to ganger.
c) Ytterligere gjenvalg kan foretas etter innstilling fra styret og med godkjennelse av
Diakonirådet.
d) Metodistkirkens tilsynsprest for Østre Distrikt har sete i styret med stemmerett.
Stiftelsens daglige leder har sete i styret uten stemmerett.
Styret konstituerer seg med leder og nestleder for hele valgperioden. Leder og nestleder kan
ikke velges fra de ansatte. Daglig leder er styrets sekretær.
Styrets funksjonstid regnes fra 1. august til 31. juli.

24. Styret for Stiftelsen Betanien i Bergen
Stiftelsen ledes av et styre på åtte medlemmer med følgende sammensetning:
a) Fire medlemmer og to varamedlemmer velges av Metodistkirkens Årskonferanse
etter innstilling fra styret og med godkjenning av Betanien diakoniråd. Mellom
årskonferansene tilligger retten å utnevne styremedlemmer Metodistkirkens
Hovedstyre. Valgene skjer for fire år om gangen. Halve styret velges annethvert år.
Styremedlemmene kan gjenvelges to ganger. Ytterligere gjenvalg kan foretas etter
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innstilling fra styret og med godkjenning av Betanien diakoniråd.
b) Tre medlemmer med varamedlemmer, velges blant de ansatte, jf. stiftelsesloven §
41, kfr. Aksjeloven § 6-4, andre og tredje ledd. Tjenestetid for medlemmer valgt av de
ansatte er to år, jf. aksjelovens § 6-6, første ledd.
c) I stillings medfør har Metodistkirkens tilsynsprest for distriktet sete i styret med
stemmerett.

25. Representantskapet for Stiftelsen Betanien i Skien.
Stiftelsen ledes av et styre på seks medlemmer. Styret har denne sammensetning:
a) Fire medlemmer og ett varamedlem velges av Metodistkirkens Årskonferanse.
Valgene skjer for fire år om gangen. Halve styret velges annet hvert år.
b) I stillings medfør har en av Metodistkirkens tilsynsprester sete i styret med stemmerett.
c) Ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte for fire år om gangen. Disse
kan ikke være medlem av direktørens ledergruppe. Varamedlem møter fast i styremøter.
Ansattes representant og vararepresentant velges hvert annet år.
d) Styremedlemmene kan gjenvelges to ganger. Ytterligere gjenvalg av representanter valgt
av Metodistkirkens Årskonferanse kan foretas etter innstilling fra styret og med
godkjennelse av Diakonirådet.
e) I stillings medfør har direktøren sete i styret uten stemmerett.

Styret konstituerer seg med leder og nestleder for hele valgperioden. Leder og nestleder kan
ikke velges fra de ansatte.
Styret er beslutningsdyktige når minst fire medlemmer er til stede. Ved avstemning gjelder
alminnelig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
Direktøren er styrets sekretær.
Styrets funksjonstid regnes fra 1. august til 31. juli.

26. Styret KFUK-KFUM stiftelsen Folkehøgskolen Nord-Norge
Stiftelsens styre skal bestå av 3-5 medlemmer med to varamedlemmer. Disse velges
av forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM med unntak av ett styremedlem som velges
av Hovedstyret i Metodistkirken Norge. Valgene gjelder for to år med funksjonstid fra
1. august til 31. juli. Stiftelsens styre velger selv leder.
Stiftelsens styre utpeker et særskilt skolestyre for folkehøgskolevirksomheten i
samsvar med lovens krav. Skolestyret kan ha samme sammensetning og leder som
stiftelsens styre, i tillegg til to representanter for henholdsvis eleven" og å" tilsatte.
Skolestyret har ansvar for skolens drift. Styrets tilsetting av rektor skjer etter samråd
med generalsekretær i Norges KFUK-KFUM. (Hentet fra skolens vedtekter §3-4)
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B. Konferansekomiteer
31. Tjenesterådet
Velges for fire år, kan gjenvelges to ganger (maks tolv år). Komiteen konstituerer seg selv.
Biskopen nominerer, Årskonferansen velger. (§635 i NEBOD)
Rådet består av ni representanter, derav to lege. I tillegg møter en tilsynsprest fast.

32. Undersøkelseskomiteen
Fire representanter oppnevnes av biskopen for tre år.

33. Årskonferansens Desisjonskomite
Komiteen består av leder og to medlemmer som velges i den rekkefølge av Årskonferansen.
Komiteen konstituerer seg selv. For å sikre kontinuitet velges det hvert år inn et medlem for
en periode på tre år. Nyvalgte medlemmer begynner sin tjeneste året etter de ble valgt, og
har sin treårsperiode til og med det året perioden utløper. Åpen nominasjon.

34. Forslagskomiteen.
Forslagskomiteen består av tre årsklasser valgt for tre år. Leder velges først, for ett år av
gangen og går inn i årets årsklasse, dersom han/hun ikke er medlem fra før.
Medlemmer av utgående årsklasse kan ikke gjenvelges.
Årskonferansen foreslår kandidater i plenum.
Konferanseleglederen og Hovedkontorets leder er konsultative medlemmer.

35. Ansvarlig for minneord ved konferansen
En pastoral oppnevnes av kabinettet for fire år.

36. Årskonferansens justeringskomite
Tre medlemmer av Årskonferansen velges for fire år. Ved vakanser gjøres erstatningen for
gjenværende tid av fireårsperioden. Åpen nominasjon

37. Statistisk sekretær
Årskonferansen velger for fire år etter innstilling fra hovedstyret. (§603.7 BOD)

38. Årskonferansens sekretær og hjelpesekretærer.
Årskonferansen velger for fire år eller innstilling fra hovedstyret. Hjelpesekretærer
organiseres av Årskonferansens sekretær. (§603.7 BOD)
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C. Meldinger - Valg foretatt av andre organer.
41. Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen
a)
b)
c)
d)
e)

Fra Centralkirken: To medlemmer pluss to vara
Fra Første kirke: To medlemmer pluss to vara
I stillings medfør har tilsynsprest for Nord-Vestre distrikt sete i styret med stemmerett.
En representant for beboerne
To representanter fra personalet

42. NORTHERN EUROPE AND EURASIA CENTRAL CONFERENCE (NEECC)
Nominering av medlemmer til NECC Council og Biskopskomite for Norden og Baltikum
foretas av Hovedstyret i samarbeid med kabinettet.

NEECC COUNCIL OG BISKOPSKOMITE FOR NORDEN OG BALTIKUM:
Fire representanter med vara nomineres av Hovedstyret og innstilles av Årskonferansen for
valg av Sentralkonferansen for fire år.
K.O. § 549 vedrørende sammensetning følges.
OTHER ELECTIONS (ANDRE RÅD I EUROPA)
Øvrige nominasjoner under punkt 42 foretas av Hovedstyret og Kabinett i samarbeid med
berørte fagråd/styrer.
EUROPEAN METHODIST COUNCIL
En representant nomineres av Hovedstyret og innstilles av Årskonferansen og velges for valg
av Sentralkonferansen for fire år.

43. Sentralkonferansens representanter i Generalkonferansens styrer og råd
Nominasjoner under pkt. 43 foretas av biskop og NECC Council i samarbeid med
Hovedstyre/Kabinett og velges av Generalkonferansen for fire år.

45. Metodistkirkens Kvinner
Velges av Metodistkirkens Kvinner for tre år.

46. Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)
Styret velges av Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund for to år.
To medlemmer og en vara innstilles av forslagskomiteen til Landsmøte i MBU, og om
godkjent velges av Årskonferansen. (Se pkt. 12 i valglisten).

Anbefales godkjent, Årskonferansen 2021
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