
LOVER OG FORSKRIFTER FOR GodtNytt 
 

LOVER 
 
§ 1 NAVN 
Foreningens navn er GodtNytt 
 
§ 2 FORMÅL 
GodtNytt har som formål å vinne mennesker for Kristus. 
 
§ 3 HVORDAN OPPNÅ FORMÅLET  
Formålet oppnås Ved bønn, evangelisering og utdeling av Bibelen eller deler av denne og 
annen relevant litteratur som bygger på Guds ord. 
 
§ 4 MEDLEMSSKAP 
Alle som tror at Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord, at Jesus er Guds sønn, 
at Jesus er veien til evig liv og selv har tatt imot Jesus som sin personlige frelser er 
velkommen som medlem. 
 
§ 5 LANDSSTYRE 
GodtNytt ledes av et landsstyre som består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer, og 3 
vararepresentanter.  
Kjønnsfordelingen i Landsstyret bør være 40/60. 
Daglig leder er sekretær for landsstyret, men uten stemmerett. 
 
§ 6 LANDSMØTE / ÅRSMØTE 
Det skal årlig avholdes landsmøte der årsmøtesaker behandles i egen sesjon 
Landsmøtet avholdes innen 30. juni. 
 
§ 7 ENDRING AV LOVER OG FORSKRIFTER  
Gjeldende lover og forskrifter kan helt eller delvis endres på årsmøte med 2/3 flertall av de 
stemmeberettigede.  
Oppnås ikke 2/3 flertall, kan forslag til endringer av lover eller forskrifter endres med simpelt 
flertall på 2 påfølgende årsmøter. 
Endringsforslag må sendes ut til medlemmene minst 1 måned før årsmøtet. 
 
 § 8 SAMARBEIDSPARTNERE  
Ved alle aksjoner i Norge skal fortrinnsvis GodtNytt  samarbeide med menigheter og/eller 
organisasjoner. 
Internasjonalt deltar vi i evangeliseringsarbeidet gjennom ShareWord Global. 
 
§ 9 OPPLØSNING 
GodtNytt kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede vedtar oppløsning på to 
påfølgende ordinære årsmøter.  
Ved avvikling av organisasjonen tilfaller organisasjonens midler ShareWord Global.          

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  



FORSKRIFTER 

 
§ 1 MEDLEMSSKAP 
A. 
Alle som kan svare bekreftende på medlemskriteriene er velkomne som medlemmer. 
Man kan melde seg som medlem muntlig, skriftlig eller på epost.  Medlemskapet er gjeldene 
fra den dato medlemskontingenten er innbetalt.  
 
B.  
Et medlem som endrer syn på medlemskriteriene kan ikke fortsette som medlem. Etter 
samtale med leder, nestleder eller daglig leder kan styret ekskludere personen. 
 
C.  
Medlemskontingenten skiller mellom tre kategorier: Enkeltmedlem, ektefeller og personer 
under 25 år. Den forfaller til betaling 14 dager etter utsendelse. 
Ved manglende betaling sendes det en påminnelse etter 1, og etter 3 måneder. 
Dersom et medlem ikke har betalt innen årets utløp blir vedkommende strøket som 
medlem.  
  
D. 
Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 18 år.  
 
§2 LANDSSTYRE 
A. 
GodtNytt ledes av Landsstyret. Det er ansvarlig for organisasjonens drift og økonomi.  
Leder innkaller til styremøte. 1. vararepresentant innkalles fast til alle styremøter. 
Lederen eller et flertall i styret kan kalle sammen til ekstra styremøte. Alle saker avgjøres ved 
simpelt flertall.  
Landsstyret kan knytte til seg nødvendig ekspertise ved behov. 
 
B 
Landsstyret skal ha minst fire styremøter i året. 
 
C. 
Landsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av de stemmeberettigede er til stede. En av 
disse må enten være leder eller nestleder. 
 
D. 
Daglig leder har talerett, men ikke stemmerett. 
Dersom daglig leder også er valgt styremedlem har vedkommende stemmerett. 
 
 
 
 
 
 



§3 LANDSMØTE/ÅRSMØTE 
A. 
Landsmøtet starter fredag og avsluttes søndag etter møte/gudstjeneste(r) i nærområdet.  
I programmet legges det opp til bibeltime(r), sosialt samvær, eventuelt seminar og ett åpent 
misjonsmøte, gjerne med inviterte gjester. 
 
B.  
Årsmøte. 
Landsmøtet avholder årsmøte med valg av landsstyre, lovkomite, revisor og valgkomite.  
Innkalling til årsmøte sendes medlemmene senest 4 uker før det avholdes. 
Saksliste sendes senest 14 dager før årsmøtet. 
Det fremlegges årsrapport og regnskap, og andre årsmøtesaker behandles. 
 
Sakslisten skal inneholde: 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Fullmaktskomiteens rapport 

• Konstituering 

• Årsrapport   

• Regnskap 

• Revisjonsrapport 

• Medlemskontingentens størrelse fastsettes 

• Budsjett 

• Valg 

• Andre årsmøtesaker 
 
C.  
Valg 
1.Landsstyre.  
Det velges leder, nestleder, 3 styremedlemmer, og 3 varamedlemmer. 
Hvert styremedlem velges for 2 år. Et styremedlem kan gjenvelges i samme posisjon for 2 
perioder.  
Vararepresentantene velges for 1 år. 1. varamann innkalles fast til styremøtene, men har 
ikke stemmerett.   
  
2. Lovkomité består av tre medlemmer og velges for 2 år av gangen.  
 
3. Revisor velges for 1 år av gangen.  
 
4. Valgkomité består av tre medlemmer og velges for 2 år. Personer i valgkomiteen kan 
gjenvelges 1 gang. Valgkomiteen foreslår kandidater til styre, lovkomite og revisor. 
 
Det skal være både kvinner og menn i landsstyre og i alle komiteer. 
 
5. Valg gjøres skriftlig, ved håndsopprekking eller akklamasjon. 
Valg gjøres skriftlig om noen krever det. 
En person som avgir stemme på årsmøtet teller en stemme. 
Alle som blir foreslått som kandidater til verv skal forespørres og bekrefte sitt kandidatur. 



 
§4. LOKALAVDELINGER 
Det arbeides for å etablere lokalavdelinger som avholder egne møter for medlemmene og 
andre interesserte.  
Lokalavdelinger kan etableres når det er 3 medlemmer i et passe geografisk område. 
Det skal være en kontaktperson i hver avdeling. Etter hvert blir det naturlig å velge styre. 
Innkomne midler sendes landsstyrets kasserer som også betaler avdelingens utlegg. 
 
§5 MØTEVIRKSOMHET 
GodtNytt ønsker å presentere sitt arbeid i menigheter og organisasjoner og samarbeide med 
disse.  
GodtNytt kan også arrangere egne åpne møter. 
Det oppmuntres til at det også gjennomføres et større arrangement med visse mellomrom, 
gjerne som fellesarrangement sammen med ulike menigheter. 
 
§6 AKSJONER 
GodtNytt ønsker å gjennomføre 4 aksjoner i løpet av året. Disse skal bør gjennomføres 
sammen med menighet(er) og eller organisasjon(er). Et satsingsområde har normalt en 
varighet over fire år. Ett med planlegging og tilrettelegging, så tre med gjennomføring. Målet 
er evangelisering og at GodtNytt etter aksjonen kan ha en velfungerende avdeling i området. 
 
§7 ØKONOMI 
Alle midler som kommer inn på åpne møter og ved presentasjoner skal øremerkes 
”Bibelkjøp”/materiell til ut utdeling  
Møteutgifter dekkes av organisasjonen. 
Tillitsvalgte får dekket sine utlegg i forbindelse med styremøter og andre nødvendige 
reiseutgifter for GodtNytt. Det skal etterstrebes billigste reisemåte.  
Statens satser benyttes (skattefri sats) når offentlig transport ikke er mulig eller 
hensiktsmessig. 
 
§ 8 TRYKKSAKER 
Grunntanken er at vi skal ha en raus holdning med hensyn til distribusjon av våre trykksaker, 
men vi må likevel sørge for en forsvarlig økonomisk forvaltning. 

• Ved presentasjoner med kollekt tilbys menigheten/organisasjonen et visst antall 
testamenter og/eller magasin. 

• Andre menigheter/organisasjoner kan få kjøpt disse til kostpris + porto. 

• Ved aksjoner forutsettes presentasjon og kollekt i samarbeidsmenigheter. GodtNytt 
bidrar med aktuelle testamenter og magasin. 

• Medlemmer mottar ønsket antall testamenter og magasin og oppfordres til å betale. 

• Våre samarbeidspartnere og andre kan få kjøpe vårt evangeliseringsmateriell. 
 
§ 9 UTENLANDSARBEIDE 
Utenlandsarbeidet foregår i samarbeid med ShareWord Global. 
Alle kan delta på aksjoner i andre land. 
Normalt betaler den enkelte sine utgifter, men i enkelte tilfeller kan det være naturlig at 
medlemmer eller GodtNytt dekker utgiftene eller deler av disse. 
  


