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                                                          Lov for 
Den norske bevegelsen Ordet og Israel. 

 
§ 1 - Navn 
Bevegelsens navn er Den norske bevegelsen Ordet og Israel. 
 
§ 2 - Grunnlag 
Bevegelsens grunnlag er Bibelen, som vi tror i sin helhet er inspirert av Gud. 
 
§ 3 - Formål 
Bevegelsens formål er: 
 
a) å arbeide for at den kristne menighet skal få Bibelens syn på jødene som Guds 
utvalgte folk - og på landet Israel som løftes-landet til dette folk - i fortid, nåtid 
og fremtid. 
 
b) å fremme forståelse for, og kjærlighet til det jødiske folk og Israel. 
 
c) å arbeide for at jødene skal få Bibelens syn på Jesus som deres Messias. 
 
d) å formidle sannferdig informasjon om Israel og konflikten i Midtøsten. 
 
§ 4 - Medlemskap 
 
Medlem i denne tverrkirkelige bevegelsen kan den bli som deler Ordet og Israels 
syn slik det fremgår av paragrafene 2 og 3 i denne lov. Medlemskontingenten 
fastsettes av styret. Abonnement på bladet er inkludert i medlemskontingenten. 
 
§ 5 - Bevegelsens styringsorganer 
 
a) Generalforsamlingen er Ordet og Israels høyeste besluttende myndighet. 
Adgang til generalforsamlingen med tale- og forslagsrett har alle personer med 
gyldig medlemskap etter paragraf 4. For å få stemmerett, må gyldig medlemskap 
være løst senest tre måneder før generalforsamlingen. 
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Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i forbindelse med sommermøtet. 
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være hovedstyret i 
hende senest to måneder før generalforsamlingen. Saker som ikke er innkommet 
til fastsatt tid, kan ikke fremmes for generalforsamlingen med mindre dette 
godkjennes av denne med 2/3 flertall. 
 
Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det fremkommer saker 
av slik natur at hovedstyret finner at dette ikke kan vente til ordinær 
generalforsamling avholdes. 
 
Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme 
utslagsgivende. Avstemming skjer i alminnelighet ved håndsopprekking. 
Skriftlig avstemming skal finne sted dersom minst fem medlemmer krever det. 
Ved valg til verv hvor det er foreslått flere kandidater enn det skal velges, skal 
avstemmingen være skriftlig. Ved valg må foreslåtte kandidater ha erklært seg 
villige. 
 
b) Hovedstyret er bevegelsens øverste myndighet i tiden mellom 
generalforsamlingene. Hovedstyret består av formann, seks medlemmer og tre 
varamedlemmer. 
 
Hovedstyret kaller sekretær som daglig leder av bevegelsens sekretariat og øvrige 
virksomhet i inn- og utland. Hovedstyret ved formannen er sekretærens daglige 
overordnede.  
Hovedstyret kaller redaktør av bladet (§ 6). Sekretæren er redaktørens daglige 
overordnede. 
 
Hovedstyret har fullmakt til å kalle, ansette og si opp medarbeidere. 
 
Hovedstyre og formann velges av generalforsamlingen. Hovedstyret konstituerer 
seg selv med nestformann og arbeidsutvalg. Hovedstyrets formann og 
varamedlemmer står på valg hvert annet år, mens de øvrige valgte medlemmer 
velges for fire år av gangen. For samtlige er det anledning til gjenvalg. Valg av 
hovedstyremedlemmer foretas hvert annet år, slik at tre står på valg hver gang.  
 
Hovedstyret har møte minst fire ganger årlig. Møtereferatet skal godkjennes av 
flertallet av de tilstedeværende - vanligvis som første sak på følgende styremøte. 



 3 

Varamedlemmene innkalles til møtene, men har ikke stemmerett hvis 
hovedstyret ellers er fulltallig. Redaktør av bladet og en representant fra 
Joffistyret (§ 7) innkalles med talerett. Hovedstyret er beslutningsdyktig når 
minst fem medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende. 
 
c) Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem og velges av 
generalforsamlingen for to år. Valgkomiteen forbereder også valget til Joffistyret. 
 
§ 6 - Bladet 
 
Bevegelsens formål søkes også fremmet gjennom bladet vårt som kommer ut fire 
ganger om året.   
 
§ 7 - Bevegelsens ungdomsarbeid, Joffi Norge. 
 
Joffi har tilsvarende grunnlag og formål som Ordet og Israel og ledes av et styre 
på seks til åtte personer hvor en pekes ut av hovedstyret og de andre velges av 
generalforsamlingen. Joffis økonomi er underlagt hovedstyret og godkjennes der. 
 
§ 8 - Lovendring 
 
Lovendring kan kun vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. 
 
§ 9 - Årsmelding og regnskap 
 
a) Sekretæren har det overordnede ansvar for regnskapet. 
 
b) Regnskapet løper fra 1. januar til 31. desember, mens årsmeldingen løper fra 
sommermøte til sommermøte. 
 
c) Årsmelding og regnskap legges ut på vår hjemmeside før generalforsamlingen, 
hvor de skal legges frem til godkjennelse. 
 
§ 10 - Oppløsning 
 
Oppløsning av bevegelsen Ordet og Israel kan bare skje etter vedtak av 
generalforsamlingen med 5/6 flertall. Dersom oppløsning skulle bli vedtatt, må 
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generalforsamlingen ta stilling til hva som skal gjøres med bevegelsens midler 
og eventuelle faste eiendom. 
 
 
Revisjon vedtatt 31.7.2015 
 
Styret i Ordet og Israel 


