
Statutter for Betel Bedehus, Veavåg 
 
Sist endret 14.01.15 
 
§1. Hensikten med Bedehuset er å benytte det til kristelige oppbyggelsesmøter, til 
foreningsmøter eller til andre arrangementer. Eventuelle andre møter skal ikke komme i 
veien for kristne møter. Det forutsettes at et flertall av styret tillater det. 
 
§2. Kristne møter kan bare holdes og ledes av personer som bekjenner seg til den kristne tro 
og den evangelisk-lutherske lære. To tredjedeler av styret kan tillate at huset blir brukt 
uavhengig av første setning i dette punktet. 
 
§3. Alle som har sin tilhørighet på bedehuset i Veavågen, menn og kvinner som har fylt 18 
år, har stemmerett i saker som angår bedehuset, når det holdes generalforsamling. 
 
§4. Alle som har stemmerett innkalles til årsmøte ved offentlig annonsering og ved oppslag 
på bedehuset. Formannen innkaller generalforsamlingen i januar, og ellers når styret eller 
minst ti som har stemmerett, skriftlig ber om det. 
 
§5. For å få en gyldig avgjørelse på en generalforsamling kreves et flertall av de frammøtte 
som har stemmerett. Det må være minst 20 personer (med stemmerett) til stede. Dersom 
generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, kan det innkalles til ny generalforsamling 
fjorten dager senere. Denne andre generalforsamlingen er beslutningsdyktig ved simpelt 
flertall. 
 
§6. Generalforsamlingen velger ni medlemmer som fyller kravene i § 3, til styre for 
Bedehuset. Disse 9 velger seg imellom formann, nestformann, sekretær og kasserer. 
Kassereren legger årlig fram et revidert regnskap. Revisor velges av styret. Styret fungerer i 
to år. Hvert år utgår halvdelen av styret. Alle valg skal skje skriftlig. 
 
§7. Styret skal føre tilsyn med vask og vedlikehold. Alle utgiftene til vedlikehold, oppvarming 
og lys dekkes av bedehusets kasse. 
 
§8.Styret skal påse at alt går sømmelig for seg med god orden i henhold til disse statuttene. 
Dersom disse statuttene skal forandres, må det sendes forslag om det til 
generalforsamlingen. Ikke før på neste årsmøte kan det fattes vedtak om forandringen, 
dersom to tredjedeler av de stemmeberettigede går inn for det. 
 
§9. I alle saker som ikke krever to tredjedels flertall, er det slik at formannens stemme er 
avgjørende hvis avstemmingen er uavgjort. 
 
§10. De stemmeberettigede kan på valgdagen fremme forslag til reelle kandidater. 
 
§11. a) Valg av styremedlemmer skjer ved skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet mellom to 
eller flere personer på siste ledige plass i styret, foretas skriftlig omvalg angående 
disse. Den som får flest stemmer, får siste plass i styret. Den/de andre blir 
vararepresentanter etter stemmetall. Samme praksis nyttes også ved stemmelikhet av 
vararepresentanter. 
b) Alle stemmer avgitt på de ifølge §3 stemmeberettigede til styret, anses som gyldige. 
Stemmeseddel med færre navn enn det antall medlemmer som skal velges, er gyldige. På 
stemmeseddel med for mange navn, utgår sist oppførte. Ufullstendig (uklart) navn eller navn 
som kan mistydes angående hvilken person det gjelder, forkastes. 
 
§12. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt til styret innen 1. desember året 
før. 



 


