Lovendringsforslag: Rammer for tidsperioder i verv
Bakgrunn:
I MBUs lover er det i dag ingen regler som omhandler varighet av verv i Landsstyret. §9 lister
kun opp hvilke verv som skal velges og oppgavene til de ulike vervene.
Motivasjon for forslaget:
I de 3 siste 2-årsperiodene har ledertrening og –rekruttering vært et satsningsområde for
Landsmøtet og Landsstyret. Vi synes dette bør gjenspeiles i våre lover for sammensetningen
av Landsstyret, slik at vi sikrer rotasjon i hvem som sitter der og hvilken rolle de har.
Vi tror ikke forslaget vil forhindre kontinuitet, da vi mener den ivaretas ved at
maksimumslengden en kan sitte i ett og samme verv er såpass lang.
Norges Speiderforbund, en organisasjon vi på mange måter kan sammenligne oss med, har
lignende regler for sitt øverste styre.

Forslag til ny paragraf §8 E:
Den nye teksten i denne paragrafen står med uthevet skrift:

E)

Landsmøtets oppgaver

Følgende saker skal behandles i ordinært Landsmøte:









Godkjenne Landsstyrets periodeberetning
Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
Godkjenne årsrapporter og regnskap for distrikts- og fylkeslag
Motta årsrapporter og regnskap for Metodistkirkens Speiderkorps
Behandle innkomne forslag
Vedta langtidsbudsjett, herunder fastsettelse av kontingentsatser for neste 2 års
periode
Vedta MBUs handlingplan for neste 2-års periode, samt evaluering og justering av
samme, herunder fastsettelse av kontingentsatser for neste 2-års periode.
Valg etter innstilling fra Rekrutteringskomiteen av:
o MBUs Landsstyre
 Leder
 Økonomiansvarlig
 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter for disse
 2 styremedlemmer innstilt fra Metodistkirkens Årskonferanse, og 2
vararepresentanter for disse
o Representanter til konferanser, råd, utvalg m.m.
o Rekrutteringskomité for neste Landsmøte bestående av leder og 2
representanter fortrinnsvis fra ulike regioner av landet. Komiteen velges
etter benkeforslag.

Alle styremedlemmer og vararepresentanter som innstilles og velges må være
medlem av MBU og avlegge lederløftet.
Medlemmer av Landsstyret kan bare inneha samme verv i
sammenhengende 6 år, og kan først gjenvelges etter opphold på minst 1 år.
Nestleder, sekretær og lignende roller valgt av Landsstyret selv anses ikke
som samme verv. Landsmøtet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra
dette.
Leder av Landsstyret bør ikke sitte mer enn 6 år sammenhengende


Vedta sted for neste Landsmøte og prinsipper for kostnadsdeling vedrørende
Landsmøtet mellom MBU sentralt og menighetene, herunder delingsbrøk for overeller underskudd når budsjettet på forhånd er godkjent av begge parter.

Klargjøringer om forslaget
I lovforslaget står det «Nestleder, sekretær og lignende roller valg av Landsstyret anses ikke
som samme verv.» Dette henspeiler til §9 A) som blant annet sier «Landsstyret velger selv
nestleder og sekretær.»

Vi snakker altså om roller som er valgt internt i styret, pålagt av MBUs lover. Vi har lagt
til «og lignende roller» i tilfelle fremtidige Landsmøter ønsker spesifikke roller i styret,
slik Landsmøtet tidligere på 2000-tallet for en periode ønsket spesifikke IT-ansvarlige i
styret. Hvis slike behov melder seg vil vi altså slippe å måtte endre på denne paragrafen
da.
Samtidig anser vi ikke det å være MBUs representant til andre styrer/organer (MNA,
NEECCYC, EMYC osv) som å være en rolle på lik linje med sekretær og nestleder, da
dette er roller som ikke angis i MBUs lover.
En kan ikke velges inn for ny periode i samme verv en har hatt ut makstiden i håp om å få
en rolle (nestleder/sekretær) som ville gitt vedkommende rett til nye 6 år i styret.
Praktiske eksempler:
 A.A er styremedlem i 4 år, nestleder i 2 år og stiller igjen til valg som
styremedlem. Dette er OK i henhold til dette lovforslaget.
 B.B er styremedlem i 6 år, har i alle disse årene vært MBUs representant til
NEECCYC, og vil nå stille til gjenvalg som styremedlem. Dette er ikke OK i
henhold til dette lovforslaget.
 C.C er varamedlem i 6 år og stiller nå til valg som styremedlem. Det er OK i
henhold til dette lovforslaget
 D.D er styremeldem i 6 år og ønsker nå å stille til gjenvalg som styremedlem i håp
om å bli valgt som nestleder. Dette er ikke OK i henhold til dette lovforslaget.

