
Vedtekter for Misjonsalliansen 

I. Hva Misjonsalliansen er
§ 1 Misjonsalliansen er en frittstående, norsk diakonal misjonsorganisasjon. Den

består av et bredt nettverk av foreninger, grupper og enkeltpersoner. Dens 
hovedkontor er i Oslo. 

II. Formål
§ 2 Misjonsalliansen har som formål å formidle Jesu kjærlighet i ord og handling.

§ 3 Formålet oppnås gjennom å drive diakonale misjons- og utviklingsprosjekter
blant fattige og å mobilisere mennesker til kamp mot urettferdighet. Arbeidet 
finansieres med økonomiske midler fra enkeltpersoner og grupper i Norge, 
samt midler fra offentlige og institusjonelle donorer.

Arbeidet tilpasses den lokale konteksten i hvert enkelt land. 
Misjonsalliansen respekterer de ulike lands lovverk og regler og tilpasser 
arbeid og tilstedeværelse etter dette. 

III. Teologisk grunnlag
§ 4 Misjonsalliansen står på det evangelisk kristne trosgrunnlag i samsvar med

Den hellige skrift og Den apostoliske trosbekjennelse og vil betone enhet 
mellom alle kristne og fordragelighet i konfesjonelle spørsmål. 

§ 5 Misjonsalliansen driver sin virksomhet ut fra vissheten om at mennesket er
skapt i Guds bilde og derfor har en enestående verdi og ukrenkelighet. 
Samtidig er det skapt til fellesskap med andre mennesker. I kraft av dette har 
mennesket fått i oppdrag å forvalte Guds skaperverk til beste for fellesskapet. 
Derfor vil Misjonsalliansen legge vekt på fellesskapet og på menneskeverdet, 
spesielt overfor svake og tilsidesatte grupper. 

§ 6 Vi betrakter alle som bekjenner Jesus Kristus som Herre og Frelser i sitt liv,
som søsken i troen. 

IV. Ledelse
§ 7 Misjonsalliansens øverste myndighetsorganer er landsrådet og styret. Det

daglige arbeid ledes av en generalsekretær. 
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V. Landsrådet 
§ 8 Landsrådet er Misjonsalliansens høyeste besluttende og kontrollerende organ. 
 
§ 9 Landsrådet består av minst 30 og maksimum 45 valgte representanter for 

Misjonsalliansens venner fra forskjellige landsdeler, styret, tre representanter 
valgt av og blant tilstedeværende utsendinger i særskilt valg før landsrådets 
åpning, og én representant valgt blant ansatte ved hovedkontoret. 
Misjonsalliansens øvrige ansatte/aktive utsendinger har adgang til landsrådets 
møter med talerett, dog uten stemmerett. Landsrådets forhandlinger ledes av 
ordføreren. Har både ordføreren og viseordføreren forfall, velges en 
setteordfører. Dette valget ledes av styrets leder. 

 
§ 10 Styret innkaller til regulært landsrådsmøte hvert år i mai eller juni. 

Årsberetning, regnskap, valgkomiteens innstilling og øvrige saksdokumenter 
blir sendt landsrådets og kontrollkomiteens medlemmer senest 14 dager før 
landsrådsmøtet. 

 
§ 11 Landsrådet behandler og godkjenner styrets årsberetning og organisasjonens   

regnskap. Landsrådet meddeler styret ansvarsfrihet. Styrets medlemmer, 
organisasjonens utsendinger og andre ansatte har ikke stemmerett ved 
avstemningen over dette spørsmålet. 

 
§ 12 Landsrådet velger sin ordfører og viseordfører for tre år. Disse kan gjenvelges 

tre ganger. 
 

Landsrådet velger representanter til landsrådet. Disse velges for en periode på 
tre år og kan gjenvelges tre ganger. 

 
Landsrådet velger styrets leder ved særskilt valg for en periode på tre år. 
Styrets leder kan gjenvelges tre ganger, likevel slik at total tjenestetid i styret 
ikke kan overstige 12 år. 

 
Landsrådet velger øvrige medlemmer til styret. Disse velges for en periode på 
tre år og kan gjenvelges tre ganger. 

 
Styret bør sammensettes slik at det har bred erfaring, innsikt og geografisk 
tilknytning. 

 
Landsrådet velger kontrollkomitéens medlemmer. Kontrollkomiteens 
medlemmer velges for tre år og kan gjenvelges tre ganger. 
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Landsrådet velger fire medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret. 
Disse velges for to år og kan gjenvelges én gang. For å sørge for kontinuitet 
og rotasjon velges to medlemmer hvert år. 

 
Til så vel landsråd som styre kan bare velges personer som står inne for 
organisasjonens grunnsyn. 

 
Landsrådet velger revisor for ett år. 

       
§13  Landsrådet tar opp enhver sak som det finner grunn til å behandle.  

Landsrådet har rett til å kreve opplysninger av styret og generalsekretæren om 
alt som vedrører organisasjonen. 

 
§14 Ekstraordinært landsrådsmøte blir holdt når styret finner det ønskelig eller når 

minst en tredel av landsrådsmedlemmene krever det. Styret plikter å sende 
innkalling innen en måned fra mottak av et slikt krav, og innkalling skal skje 
med 14 dagers varsel. 

 
§15  Valgene av styrets leder, styre, landsråd, kontrollkomité og valgkomité skal 

foregå skriftlig. 
 
§16 Landsrådets medlemmer representerer Misjonsalliansen på sine respektive 

hjemsteder og er på den måten organisasjonens ambassadører. 
 

VI. Kontrollkomiteen 
§17  Kontrollkomitéen skal bestå av tre medlemmer. 
 

Kontrollkomiteen legger fram sin innstilling for landsrådet om 
Misjonsalliansens forvaltning av midler og organisasjonens regnskap. 
Kontrollkomiteen skal kontrollere og avgi innstilling om at styret har ledet 
virksomheten i tråd med vedtektene og landsrådets vedtak, og at det for større 
investeringer og økonomiske disposisjoner foreligger nødvendige lovlige 
vedtak. Kontrollkomiteen skal gjennomgå styrets referater, årsberetning og 
regnskap. Komiteens medlemmer har så vel samlet som hver for seg rett til å 
kreve opplysninger av styret og generalsekretæren. 

 
 

VII. Valgkomite 
§ 18 Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Administrasjonen oppnevner 

sekretær for valgkomiteen. Representanten fra administrasjonen har ikke 
stemmerett. 
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Valgkomiteen skal foreslå kandidater til valg av styreleder, styremedlemmer, 
landsrådsmedlemmer, og medlemmer til kontrollkomiteen med 
varamedlemmer. Valgkomiteen foreslår også kandidater til vervene som 
ordfører og viseordfører i landsrådet. 
 
Valgkomiteens forslag til kandidater til det enkelte organ består av en liste med 
så mange navn som det skal velges kandidater til organet. På samme måte 
legger valgkomiteen fram liste med forslag til varamedlemmer. 
Medlemmer av landsrådet med stemmerett etter § 11 kan fremme 
benkeforslag på landsrådets møte innen en frist som settes av ordføreren med 
tilslutning fra landsrådsmøtet. Kandidatene rangeres etter det oppnådde 
stemmetallet. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, settes de opp 
mot hverandre ved særskilt avstemning. 
 
Varamedlemmer velges på samme måte som medlemmer etter forrige ledd. 

 
 

VIII. Styret 
§ 19 Styret er Misjonsalliansens øverste forvaltningsmyndighet. Styret ivaretar 

Misjonsalliansens interesser, forvalter dens midler og står til ansvar overfor 
landsrådet. 

 
§ 20 Styret består av en leder, seks valgte medlemmer og en representant valgt av 

og blant de ansatte (med personlig vararepresentant). 
 

Generalsekretæren har møte og talerett i styret, men ikke stemmerett. Den 
ansattes representant har de samme rettigheter og plikter som andre 
styremedlemmer. 

 
§ 21 Styret velger selv sin nestleder for ett år. Det innkalles til styremøte så ofte 

som det er behov for det. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 
fire stemmeberettigede være til stede. 

 
§ 22 Generalsekretær og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i 

fellesskap tegner for Misjonsalliansen. 
 
§ 23 Styret ansetter generalsekretær og gir instruks for generalsekretærens virke. 

Generalsekretærens betingelser fastsettes av styret. 
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§ 24 Organisasjonens utsendinger ansettes av generalsekretæren. 

Misjonsalliansens utsendinger innvies til tjenesten med egen liturgi godkjent av 
styret. Styret deltar med en representant under handlingen. 

 
 

IX. Økonomi 
§ 25 Misjonsalliansens arbeid finansieres ved frivillige gaver og statlig støtte. 
 
§ 26 Kjøp, avhending, bortleie eller pantsetting av fast eiendom må avgjøres av 

styret. 
 
 

X. Vedtektsendringer og beslutningsvolum 
§ 27 Endringer i Misjonsalliansens vedtekter kan bare foretas av landsrådet. Det 

kreves to tredjedels flertall. Forslag til endringer må være innsendt til styret 
minst seks uker før landsrådets møte, eller når det gjelder ekstraordinært 
landsrådsmøte, sammen med krav om slikt møte. 

 
§ 28 I alle andre saker, så vel i landsrådet som i styret, treffes avgjørelser med 

simpelt flertall. I tilfelle  stemmelikhet blir henholdsvis ordførerens eller 
styreleders stemme avgjørende.
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