Fullmakter
Praktisk informasjon om innsending av fullmakter
Demokratiet er viktig, og Baptistsamfunnet har en gjennomført demokratisk struktur. Det er i fellesskap vi
bestemmer vår framtid. Landsmøtene er vårt fellesskaps høyeste bestemmende organ. Det er derfor viktig at
så mange som mulig av menighetene er representert og at vi får flest mulig til å delta. Kom derfor til Tromsø
helgen 5.‐7. juli.
Dessverre er det hvert eneste år noen som leverer inn fullmaktene for sent. Fristen vi har satt er så sent at det
burde være mulig for alle menighetene å kunne velge deputerte og gi melding om disse.
Velg deputerte senest på menighetsmøte i begynnelsen av juni og gi eventuelt forstanderen eller en annen
fullmakt til å supplere listen over deputerte. Vi har nemlig opplevd at noen medlemmer av enkelte menigheter
har vært til stede, men ikke vært deputert fordi de ikke var valgt på menighetsmøtet. Ta høyde for en slik
eventualitet, slik at menighetene blir mest mulig fulltallig.
DNBs administrasjon er fullmaktskomité. Menighetenes fullmakter skal sendes inn skriftlig.
Dette er nødvendig for
 oversiktens skyld
 at forhandlingene ikke skal bli forsinket med bearbeidelse av fullmakter i siste liten
 at det lages en liste over de deputerte fra hvilke menigheter
 at vi skal vite hvor mange kopier som er nødvendig av diverse papirer
 at vi skal vite hvor mange stoler/bord som skal sette fram
Følgende fullmaktsregler gjelder til Landsmøtet i henhold til DNBs vedtekter, § 6, punkt b.
Menigheter med:
1 ‐ 24 medlemmer 2 deputerte
25 ‐ 49 medlemmer 3 deputerte
50 ‐ 99 medlemmer 4 deputerte
100 ‐ 149 medlemmer 5 deputerte
150 ‐ 199 medlemmer 6 deputerte
200 ‐ 249 medlemmer 7 deputerte
250 ‐ 299 medlemmer 8 deputerte
300 ‐ 349 medlemmer 9 deputerte
Det er medlemstallet i fullt medlemskap ved utgangen av 2018 som teller ved beregning av antall deputerte.
Representantene må ha vært medlemmer av menigheten i minst to måneder forut for Landsmøtet.
Alle deputerte må betale konferanseavgift som inkluderer lunsj og servering i kaffepausene.
Menighetens forstander kan representere menigheten selv om vedkommende tilhører en annen menighet med
medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn.
Frist for innsendelse av
fullmakter er mandag 17. juni!
Fullmaktene sendes til
Fullmaktskomitéen Landsmøtet 2019
v/Roger Dahl
Micheletsvei 62 C
1368 Stabekk
E‐post: roger.dahl@baptist.no

