Lover for Det Norske Diakonforbund
Vedtatt på generalforsamlingen 1989
Med endringer vedtatt av generalforsamlingen 1993, 1996, 2002 og 2008

INNLEDNING
§ 1 NAVN
Organisasjonens navn er: Det Norske Diakonforbund (DNDF)
§ 2 GRUNNLAG
Det Norske Diakonforbund bygger på Bibelen og Den norske kirkes
bekjennelsesskrifter.
§ 3 FORMÅL
Forbundets formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og
arbeidssosiale interesser.
Videre arbeider forbundet for å fremme diakoni i kirke og samfunn og
samarbeider med andre organisasjoner der dette er naturlig.

MEDLEMSKAP
§ 4 MEDLEMSKAP
a.

Vigslede diakoner og personer som har utdanning som kvalifiserer for
diakontjeneste i Den norske kirke innvilges medlemskap.

b.

Personer uten de kvalifikasjoner som kreves etter pkt a kan innvilges
medlemskap. Sentralstyret eller den Sentralstyret gir myndighet
godkjenner søknadene.

c.

Personer som er ansatt i stillinger i organisasjoner som arbeider med
diakonale utfordringer, kan innvilges medlemskap. Sentralstyret, eller den
Sentralstyret gir myndighet, godkjenner søknadene.

d.

Studenter ved diakonale utdanningsinstitusjoner kan innvilges
medlemskap.

e.

Sentralstyret kan utnevne person som har bidratt til å styrke diakonien
og/eller Diakonforbundet til æresmedlem. Æresmedlemskapet er uttrykk
for Diakonforbundets anerkjennelse og medfører ingen rettigheter eller
plikter.
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§ 5 UTMELDING
Utmelding av Det Norske Diakonforbund skjer skriftlig. Kontingenten frem til
utmelding skal være betalt.

§ 6 UTELUKKING
a.

Sentralstyret kan med 2/3 flertall utelukke et medlem som har overtrådt
forbundets lover. Saken kan ankes inn for Generalforsamlingen, som
avgjør saken med 2/3 flertall.

b.

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent det siste året skal, etter at
vedkommende skriftlig er underrettet, strykes hvis ikke
kontingentforholdet er brakt i orden innen en måned etter at underretning
har funnet sted.

§ 7 INNMELDING PÅ NYTT
a.

Medlemmer som er utelukket i henhold til § 6, 1.ledd, kan søke
Sentralstyret om medlemskap på nytt.

b.

For tidligere medlemmer som er strøket i henhold til § 6, 2. ledd, er nytt
medlemskap betinget av at kontingentrestanse innbetales.

GENERALFORSAMLINGEN
§ 8 VALGKOMITEEN
a. Valgkomiteen oppnevnes av Landsstyret og består av fem medlemmer.
Valgkomiteen sammensettes av et representativt utvalg mht. kjønn, alder,
geografi og arbeidsrelasjon.
b. Sentralstyrets medlemmer og ansatte i sekretariatet kan ikke oppnevnes.
c. Valgkomiteen konstituerer seg selv og utfører sin egen sekretærtjeneste.
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d. Valgkomiteen skal 7 måneder før Generalforsamlingen orientere
medlemmene om valg til Sentralstyret, Forbundsleder, revisor og frister for å
fremme forslag til kandidater. Orienteringen skjer gjennom forbundets
informasjonskanaler.
e. Forslag på kandidater skal være komiteen i hende senest 5 måneder før
Generalforsamlingen.
Kandidater som foreslås, må ha erklært seg villige til å la seg velge.
Erklæringen skal foreligge før kandidatene gjøres kjent etter bokstav f.
Kandidatene skal utgjøre et representativt utvalg mht. kjønn, alder, geografi
og arbeidsrelasjon.
f. Valgkomiteens forslag til kandidater skal gjøres kjent senest 2 måneder før
Generalforsamlingen. Jfr. også. § 9, bokstav f.

§ 9 GENERALFORSAMLING
a. Generalforsamlingen er Det Norske Diakonforbunds høyeste myndighet og
vedtar lover og prinsipielle retningslinjer virksomheten.
b. Generalforsamlingen holdes hvert tredje år innen utgangen av oktober måned
og innkalles av Sentralstyret med minst tre måneders varsel.
Medlemmer sender fortrinnsvis inn saker gjennom stiftsstyret. Saker må være
Sentralstyret i hende fem måneder før Generalforsamlingen. Saker innsendt i
lovlig tid skal settes på sakslisten med mindre forslagsstilleren godkjenner at
den trekkes tilbake. Sakslisten med bilag skal være sendt alle medlemmer
minst én måned før Generalforsamlingen.
Sentralstyret kan innby gjester fra organisasjoner og institusjoner i Norge og
andre land.
c. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent. Hver
stemmeberettigede har èn stemme. Ved stemmelikhet er forbundslederens
stemme avgjørende.
d. Sakslisten foreslås av Sentralstyret og godkjennes av Generalforsamlingen.
Saker som ikke står på sakslisten kan ikke tas opp til behandling i
Generalforsamlingen med mindre 4/5 av de stemmeberettigede godkjenner
det.
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e. Ordinær Generalforsamling har følgende obligatoriske poster:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Navneopprop
3. Valg av dirigent(er)
4. Valg av referent(er)
5. Valg av tre medlemmer til å underskrive protokollen
6. Valg av tellekorps
7. Valg av resolusjonskomité
8. Godkjenning av forretningsorden
9. Godkjenning av sakslisten
10. Godkjenning av sentralstyrets 3-årsberetning
11. Orientering om forbundets økonomiske situasjon og forbundets
kapitalforvaltning.
12. Godkjenning av arbeidsprogram for kommende sentralstyreperiode
13. Innkomne saker
14. Valg av
I
Forbundsleder
II
Fire medlemmer av Sentralstyret
III
Tre varamedlemmer av Sentralstyret
IV
Revisor
f.

Valgkomiteen orienterer om sitt arbeid og legger frem forslag til
kandidater.

g.

Valg av Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer skjer skriftlig og
ved simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas
omvalg. Dersom det ikke forlanges av noen stemmeberettiget, foregår
andre votering ved håndsopprekning. Den som velges er valgt for 3 år.

h.

Forbundslederen velges ved eget valg. Forbundslederen må ha minst 50%
av de avgitte stemmer for å være valgt. Er det flere enn to kandidater,
faller den av kandidatene med færrest stemmer bort ved hver avstemming
inntil to kandidater står igjen. Får ingen av disse kandidatene flertall ved
første omvalg, utsettes valget en time, hvorpå nytt omvalg foretas. Den
som blir valgt er valgt for 3 år.

i.

Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles når det forlanges av
Sentralstyret eller tre stiftsstyrer. Samtlige medlemmer innkalles til
ekstraordinær generalforsamling ved brev minst tre uker før møtet skal
avholdes. Redegjørelse og dokumenter vedrørende ekstraordinær
Generalforsamling sendes medlemmene hurtigst mulig. Hvis noen av de
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valgte tillitsmenn trekker seg tilbake på ekstraordinær Generalforsamling
foretas øyeblikkelig nominasjon og valg. Valg ved en ekstraordinær
Generalforsamling gjelder bare fram til første ordinære
Generalforsamling. De som blir valgt i en interimsperiode har rettigheter
og plikter som om de var valgt på ordinær Generalforsamling.

§ 10 LOVENDRINGER
Endringer i Lover for Det Norske Diakonforbund må vedtas av
Generalforsamlingen med minst 2/3 flertall.

STYRENDE ORGANER
§ 11 SENTRALSTYRET
a. Sentralstyret er Det Norske Diakonforbunds høyeste utøvende organ og står
ansvarlig overfor Generalforsamlingen.
Sentralstyret fastsetter tid og sted for neste Generalforsamling.
b. Ved første møte etter Generalforsamlingen konstituerer Sentralstyret seg
selv.
Fratrer forbundsleder eller sentralstyremedlemmer i valgperioden
konstituerer sentralstyret seg på nytt ut fra foreliggende situasjon.
c. Sentralstyrets møter ledes av forbundslederen.
Sentralstyret har minst fire møter i året og innkalles når forbundslederen
eller to sentralstyremedlemmer finner det nødvendig. Det føres protokoll fra
alle møter.
Innkalling og saksliste med bilag til sentralstyrets møter sendes ut minst 7
dager før møtet.
Forfall meldes tidligst mulig, slik at varamedlem kan innkalles.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets
medlemmer/varamedlemmer er til stede. Alle avstemninger skjer ved simpelt
flertall. Ved stemmelikhet er forbundslederens stemme avgjørende.
Saksliste og protokoll sendes også stiftsstyret.
d. Sentralstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg med forbundslederen som leder.
Jfr. § 15.
Utvalget arbeider innenfor rammen av forbundets målsetting og
arbeidsprogram. Alle saker av prinsipiell natur skal behandles av
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Sentralstyret. Protokoller fra utvalgets møter oversendes Sentralstyrets
medlemmer og varamedlemmer. Utvalget sammenkalles i den
utstrekning forbundslederen finner det nødvendig eller Sentralstyret pålegger
det.
e. Sentralstyret kan oppnevne et sentralt forhandlingsutvalg. Forbundets leder
og nestleder skal inngå i utvalget. Utvalgets mandat/oppgaver fastsettes av
sentralstyret. Jfr. § 15.
f. Sentralstyret leder forbundets løpende arbeid og har ansvar for oppfølging av
virksomheten innenfor de rammer og retningslinjer som
Generalforsamlingen trekker opp.
g. Sentralstyret ansetter generalsekretær og fastsetter lønn og instruks for
stillingen.
Sentralstyret fastsetter antall lønnede stillinger i sekretariatet. Ansettelse,
fastsetting av lønn samt utforming av instruks for disse stillingene kan
delegeres etter nærmere bestemmelse av Sentralstyret.
h. Sentralstyret er ansvarlig for at det er vedtatt et økonomireglement for hele
virksomheten.
i. Sentralstyret eller den Sentralstyret gir myndighet godkjenner søknader om
kontingentreduksjon.

§ 12 LANDSSTYRET
a. Landsstyret består av Sentralstyret m/vararepresentanter og stiftslederne, evt.
ved vararepresentant.
b. Landsstyret holdes innen utgangen av april hvert år og skal ha følgende
saksliste:
1. Godkjenning av Sentralstyrets årsberetning for siste periode
2. Godkjenning av regnskap for siste avsluttede regnskapsår
3. Godkjenning av budsjettet for inneværende år
4. Fastsette kontingenten for alle medlemskategorier.
5. Saker fra Sentralstyret og innkommende saker fra stiftene.
6. Oppnevning av valgkomité året før Generalforsamling.
c.

Landsstyret ledes av forbundsleder eller annen valgt møteleder.
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d.

Sentralstyret kan innkalle Landsstyret til drøftelser ut over det ene
ordinære møte som skal holdes.

e.

Saker fra stiftene skal være sentralstyret i hende to måneder før
Landsstyret. Møteboken for Landsstyret skal være medlemmene i hende
en måned før møtet.

§ 13 STIFTSSTYRET
a.

Stiftet ledes av et stiftsstyre. Stiftsstyret ledes av en stiftsleder. Stiftsleder
velges for inntil 3 år om gangen. Ut over dette og denne paragrafs
punkt d, foreslår stiftet selv sin organisasjonsform.

b.

Stiftsstyret leder forbundets virksomhet innen stiftet, og har ansvar for å
realisere Diakonforbundets formål og program i et nært samarbeid med
Sentralstyret. Stiftsstyret har ansvar for å stimulere til opprettelse av
lokallag, opprettholde kontakt med og gi informasjon til disse. Stiftsstyret
er ansvarlig overfor Sentralstyret, og sender rapport om virksomheten til
Sentralstyret hvert år innen utgangen av februar måned. Stiftsstyret er
ansvarlig for egen økonomi. Stiftsstyret kan søke Sentralstyret om midler
til gjennomføring av spesielle tiltak.

c.

Lokallag kan dannes etter ønske, uavhengig av bispedømmegrenser. Der
hvor det av geografiske årsaker er medlemmer fra mer enn et bispedømme
i samme lokallag, avgjør de aktuelle stiftsstyrer hvilket stift lokallaget rent
organisatorisk skal tilhøre. Lokallagene bestemmer selv sin styreform og
funksjon. For å bli registrert som lokallag i et stift må lokallaget ha en
leder.

d.

Stiftsstyret oppnevner et regionalt forhandlingsutvalg.
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ADMINISTRASJON
§ 14 FORBUNDSLEDER
Forbundslederen er ansvarlig leder av Det Norske Diakonforbund. I
forbundslederens fravær overtar nestleder dennes funksjoner.
Forbundslederen skal kunne innhente opplysninger fra, og være til stede i, alle
komiteer/utvalg i Det Norske Diakonforbund, unntatt valgkomiteen.

§ 15 SEKRETARIATET
Forbundets daglige virksomhet utøves av sekretariatet som ledes av
generalsekretæren. Ansatte i sekretariatet er ikke valgbare til styrer og utvalg
med vedtaksmyndighet i DNDF.

DIVERSE
§ 16 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Det Norske Diakonforbund kan fremmes overfor
Generalforsamlingen.
Hvis forslaget får støtte av 5/6 av Generalforsamlingen, velger
Generalforsamlingen et avviklingsstyre. Avviklingsstyret lager en innstilling
over hvilke instanser som skal tilgodesees med forbundets eiendeler (midler).
Oppløsningsforslaget og innstillingen om disponeringen av midlene sendes
medlemmene til uravstemning. Oppløsningsvedtaket må fattes av 5/6 av de
ordinære medlemmene ved uravstemningen om det skal realiseres.
Det sittende Sentralstyret eller en oppnevnt komité er ansvarlig for
gjennomføringen av oppløsningsvedtaket.
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