EGEDE INSTITUTTET
VEDTEKTER
Vedtatt av representantskapsmøte 03. juni 2004

§1
Målsetting og basis
Egede Instituttet (EI) har en tosidig oppgave: Forskning og informasjon om misjon og
tilgrensende fagområder.
Instituttet skal tjene kirker, organisasjoner, teologiske fakulteter og misjonærutdannende
institusjoner.
Instituttet søker å virkeliggjøre sitt formål gjennom nettverksbygging, forskningsprosjekter,
fagbibliotek, utgivelse av Norsk tidsskrift for misjon (NOTM) og andre informasjons- og
publikasjonsvirksomhet samt kurs og foredrag med mer.
Instituttet bygger sin virksomhet på Den hellige skrift og Den apostoliske trosbekjennelse.

§2
Eierskap og organisasjon
Instituttet er en frittstående økumenisk forskningsinstitusjon som er organisert med et
representantskap og et styre valgt av Representantskapet.

§3
Representantskapet
a) Representantskapet består av kirker, organisasjoner, teologiske fakulteter og
misjonærutdannende institusjoner som har betalt medlemskontingent.
b) Hvert medlem oppnevner 1 representant med varamedlem.
c) Representantskapet kan supplere seg selv med inntil 3 medlemmer.
d) Representantskapet velger selv sin ordfører og varaordfører, for 3 år om gangen.
e) Ordfører kaller Representantskapet én gang årlig, og når minst 3 medlemmer eller
Instituttets styre krever det.
f) Innkalling til møte i Representantskapet må skje én måned i forveien. Sakspapirer må
sendes ut senest to uker på forhånd.
g) Saker som medlemsorganisasjoner/-institusjoner ønsker å behandle på et
representantskapsmøte, må være styret i hende seneste to måneder før møtet avholdes.
h) Medlemskap i EI må sies opp skriftlig og varsles et kalenderår i forkant.
i) Representantskapet er vedtaksdyktig når møtet er lovlig innkalt.

§4
Representantskapets oppgaver
a) Å velge medlemmer til Instituttets styre. Ved valg av styremedlemmer skal det tas
særskilt hensyn til kompetanse.
b) Å påse at Instituttet drives i samsvar med formålet.
c) Å vedta Instituttets overordnete strategi, virksomhetsplaner og langtidsbudsjett.

d)
e)
f)
g)

Å behandle styrets årsberetning og årsregnskap.
Å velge revisor.
Å behandle saker som legges fram av styret.
Å vedta vedtektsendringer.

§5
Styret
Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styremedlemmer velges etter en turnus
der henholdsvis 2-3-3 går ut hvert år.
a) Styremedlemmene velges for 3 år av gangen og kan gjenvelges. Varamedlemmer
velges for 1 år av gangen.
b) 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer velges på fritt grunnlag av Representantskapet.
c) Det teologiske Menighetsfakultet oppnevner 1 representant, med personlig
varamedlem.
d) Staten oppnevner 1 representant med personlig varamedlem.
e) Instituttets leder deltar uten stemmerett og fungerer som styrets sekretær.
f) Styret konstituerer seg for ett år om gangen.
g) Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er til stede.

§6
Styrets oppgaver
a) Å lede Instituttets virksomhet og avgjøre dets løpende forretninger.
b) Å forberede alle saker for Representantskapet og påse at dets vedtak iverksettes.
c) Å legge fram for representantskapet årsberetning, årsregnskap samt revisjonsrapport
og budsjettforslag.
d) Å fungere som valgkomite for Representantskapet.
e) Å ansette instituttleder det og annet nødvendig personale.

§7
Økonomi
Instituttets drift søkes sikret ved private og offentlige midler og ved årlige
medlemskontingenter.

§8
Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og gjøres av Representantskapet etter innstilling fra
styret. Instituttets åndelige grunnlag og formål, som angitt i § 1a) og d), kan ikke forandres.
Innkalling til behandling av vedtektsendringer må skje med minst én måneds varsel, og
forslag til endringer skal vedlegges innkallelsen.

§9
Opphør
Oppløsning av Instituttet krever 2/3 flertall i Representantskapet, i tråd med bestemmelsene i
§ 8. Avhending av Instituttets midler og eiendeler må ikke komme i strid med § 1.

