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LOVER FOR  
NORMISJONS MEDARBEIDERFORENING (NOR-MAF) 

 
 
1. MEDLEMSKAP 

NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon. Følgende 
kan bli medlemmer: 
Þ Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt.  
Þ Ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler.  
Þ Ansatte i Normisjons regioner, leirsteder og lokale foreninger/menigheter. 
Þ Medlemmer etter kriteriene over som er gått av fra ordinært arbeid i Normisjon 

grunnet uførhet eller pensjon.  
 
Alle medlemmer i NOR-MAF meldes inn i Krifa.   

 
 
2. FORMÅL OG OPPGAVER 

Þ Arbeide i overensstemmelse med Normisjons målsetning 
Þ Arbeide for trygge og gode ansettelsesforhold 
Þ Være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan  
Þ Følge opp beslutninger, vedtatt i ansettelsesorgan, som har betydning for de ansatte 
Þ Være rådsorgan for de ansattes representant i landsstyret i Normisjon 
Þ Arbeide for gode arbeidsforhold, både personalmessige, økonomiske og faglige. 
Þ Arbeide for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom 

 
 
3. ÅRSMØTET 

Årsmøtet holdes i forbindelse med Normisjons arbeidermøte og innkalling med 
sakspapirer sendes ut minst én måned før årsmøtet. 
Alle medlemmer har stemme- og talerett ved årsmøtet. 
3.1. Årsmøtet skal: 

Þ Velge leder 
Þ Velge styremedlemmer  
Þ Velge varamedlemmer  
Þ Velge ansattes representant til landsstyret 
Þ Velge valgkomité 
Þ Velge revisor 
Þ Godkjenne regnskap og årsmelding 
Þ Vedta budsjett 
Þ Vedta prinsippene for godtgjørelse til arbeidsgiverne til styre og vervs 

medlemmer i NOR-MAF, og ansattes representant i landsstyret 
 
Styret kan åpne for elektronisk forhåndsstemming på utvalgte saker. 
Styret kan åpne for digital tilstedeværelse på NOR-MAF sitt årsmøte.  
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3.2. Forslag til årsmøtet 
Alle medlemmer kan fremme forslag til årsmøtet. Disse må leveres skriftlig til styret 
senest 2 måneder før årsmøtet. 

 
 
 
 
 
4. STYRET 

4.1. Styresammensetning  
Þ Leder 
Þ Én representant fra de ansatte på hovedkontoret 
Þ Én representant for de ansatte i utearbeidet 
Þ Én representant fra de ansatte i regionene 
Þ Én representant fra ansattegruppene 1-3. 
Þ Én representant fra de ansatte på bibel- og misjonsskolene 
Þ Ansattes representant i landsstyret 

Det velges 1. og 2. varamedlemmer for representantene fra de ansatte på 
hovedkontoret, utearbeidet, regionene og bibel- og misjonsskolene. 

 
4.2. Styrets oppgaver 

Styret er medarbeiderforeningens høyeste organ utenom årsmøtet og skal: 
Þ Konstituere seg med nestleder og sekretær 
Þ Nedsette et lønnsutvalg. Lønnsutvalget forhandler for alle lønnsgruppene. Dette 

utvalget utgjør, sammen med styret i NOR-MAF, det lønnsforberedende arbeidet 
i organisasjonen. 

Þ Følge opp årsmøtets beslutninger 
Þ Ivareta medarbeiderforeningens formål og oppgave 
Þ Forberede årsmøte 
Þ Fastsette medlemskontingent 
 

4.3. Diverse 
Þ Styret bør ha minst 4 møter i året. (Det vil være naturlig at styret samles 

minimum i forkant av Landstyrets samlinger (6 pr år).) 
Þ For at styret skal være beslutningsdyktig, må minimum 4 styremedlemmer være 

tilstede. 
Þ Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. 
 
 

5. VALGORDNINGER  
5.1. Valgkomiteen 

Det er valgkomiteen, bestående av 4 medlemmer, som til årsmøtet skal legge frem 
forslag til leder, ansattes representant til landsstyret, styremedlemmer, 
varamedlemmer, kandidater til ny valgkomiteen og revisor. 
 

5.2. Hvem kan være styremedlemmer?  
Kun medlemmer i NOR-MAF kan velges til styret. 
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5.3. Valgperioder  

Þ Én periode er tidsrommet mellom 2 arbeidermøter/årsmøter, 3 år. 
Þ Leder velges for én periode ved direkte valg på årsmøtet og kan gjenvelges 2 

ganger. Lederen kan velges blant de uttredende styremedlemmene. 
Þ De ansattes representant velges ved direkte valg for én landsstyreperiode (3 år) 

og velges på NOR-MAFs siste årsmøte før Normisjons generalforsamling.  
De ansattes representant kan gjenvelges én gang. 

Þ De øvrige styremedlemmene velges for 1perioder og kan gjenvelges 2 ganger.  
Þ Ved behov kan suppleringsvalg foretas. 
Þ 1. og 2. varamedlem velges for samme periode som den representanten de er 

varamedlemmer for. 2 vara representanter skal velges for hvert styremedlem.  
. 

5.4. Diverse 
Þ Leder er personlig vararepresentant for ansattes representant i landsstyret. Styret 

velger en 2. og 3. vara blant sine styremedlemmer som videre 
vararepresentasjon for ansattes representant i landsstyret.  

 
6. LOVENDRINGER 

Endringer av disse lovene skal skje på årsmøtet. 
Det kreves 2/3 flertall av årsmøtet for at lovendringer skal finne sted. Forslag om 
lovendringer skal leveres skriftlig til styret minimum 2 måneder før årsmøtet. 

 
 
7. OPPLØSNING 

Oppløsning kan skje etter likelydende vedtak ved 2 etterfølgende årsmøter og med 2/3 
flertall. Ved oppløsning tilfaller medarbeiderforeningens eventuelle eiendom og midler 
Normisjon. 

 


