Stemmerett til Landsstyret på Landsmøtet
Bakgrunn:
Slik det er i dag har Landsstyrets medlemmer kun tale- og forslagsrett på Landsmøtet. Vi ser at dette
er en praksis som skiller seg ut fra organisasjoner både i og utenfor kirken. For å trekke fram et kan
eksempel kan vi vise til vår moderorganisasjon Metodistkirken i Norge, hvor Hovedstyret (som har
samme funksjon som Landsstyret) har stemmerett i Årskonferansen (som har samme funksjon som
Landsmøtet). Vi ser også at gjeldende praksis med at Landsstyret ikke har stemmerett kan være
problematisk i og med at de som sitter med ekspertkompetansen i mange av sakene da ikke har
mulighet til å påvirke resultatet.
For å bedre demokratiet på Landsmøtet ønsker derfor Landsstyret å fremme et forslag som gir
landsstyret stemmerett på Landsmøtet.

Paragrafen slik den står i dag:
C: Landsmøtets sammensetning
Følgende møter med tale-, forslags- og stemmerett:
• Fra hvert BUR/annet lokalt fellesråd/menighet:
BUR-leder/koordinator og en valgt representant, samt en representant for hvert
50. registrerte medlem i MBU pr. 31.12 året før. Minst 1/3 av representantene(ut
over BUR-leder) må være under 25 år. Alle medlemmer over 12 år i en av de
registrerte enhetene innen det lokale BUR, kan velges som utsendinger til
Landsmøtet.
• Regioner som har distrikts- eller fylkeslag kan sende en representant fra
• To representanter fra korpsstyret for Metodistkirkens Speiderkorps
Følgende møter med tale- og forslagsrett:
• Landsstyrets medlemmer
• MBUs konsulent og prest
• Metodistkirkens biskop og tilsynsmenn
• Leder eller en annen fra Metodistkirkens hovedstyre
styret.
Følgende møter med talerett:
• Medlemmer av MBU som registrerer seg som deltaker på Landsmøtet
• Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Metodistkirkens menigheter
• Andre personer invitert av Landsstyret

Motivasjon for forslaget:
Dersom forslaget blir vedtatt vil det bety flere stemmeberettigede på landsmøtet, noe som i seg selv
er bra. I tillegg ser landsstyret det som en fordel å kunne være med å påvirke hvilke ting som de selv
skal jobbe med, da mye av ekspertkunnskapen om de ulike sakene sitter hos disse personene.

Mulige konsekvenser:
Vi skal være ærlige på at en i teori kan sette opp noen konsekvenser av et slik forslag som ikke er så
heldige. En kan i en tenkt situasjon ende opp med at Landsstyret sitter med for mye makt på et
Landsmøte og dermed kan velte Landsmøte i den retning de selv vil. Selv om dette er en frykt noen
kan ha, så tror vi ikke det i praksis kan skje så fremt lokallagene benytter seg av de plasser de faktisk
har på Landsmøtet. Og med endringene i lovene fra 2014 vil også de største lokallagene kunne sende
flere delegater, som igjen er med og minsker Landsstyrets muligheter for å dominere Landsmøtet.

Forslag til vedtak/lovendringsforslag:
Punktet Landsstyrets medlemmer flyttes fra «Følgende møter med tale- og forslagsrett» til
«Følgende møter med tale-, forslags- og stemmerett:»

