Forslag endring av HEKTAs vedtekter:
Endringer er markert i rødt.

Vedtekter og visjon for organisasjonen
HEKTA- Trosopplæring for ungdom
1. HEKTA vil skape et inkluderende, raust og kristent miljø for ungdommer
fra konfirmantalder, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller
kulturbakgrunn.
2. Arbeidet bygger på Bibelen og Den norske kirkes evangelisk lutherske lære.
3. HEKTA satser på trosopplæring og lederopplæring. Ungdom skal utrustes
til å ta ansvar i lokalmenigheten og på leirer.
4. HEKTA skal jobbe for at ungdom får en personlig relasjon til Jesus og lærer
å leve som Ham.
5. Organisasjonens hovedsatsing er å lage store konfirmantleirer og hjelpe til
å starte og utvikle konfirmantleirer rundt i Norge. Hekta ønsker et nært
samarbeid med menighetene som deltar på ”Kragerøleirene”, HEKTA på
Håkons Hall og på Lista.
6. HEKTA ønsker å bistå sine lokallag og lokale menigheter, tilknyttet
organisasjonen, med å sende ungdomsleder-team som bidrar ved lokale
arrangement/gudstjenester. Menigheten tar selv kontakt og søker om å få
tilsendt team.
7. a) HEKTA ønsker å ha et internasjonalt fokus gjennom ungdomsutveksling,
ungdomsarbeid og hjelpearbeid. Vi vil opprettholde kontakten og
samarbeidet med Sverige, Ukraina og Uganda.
7. b) Styret vedtar hvilke prosjekter og organisasjoner vi ønsker å støtte, og
tidsrammen for disse. Prosjektene må være innenfor samarbeidslandene.
Styret skal holde medlemmene løpende orientert om fremdriften.
8. Styret består av 8 medlemmer
§ 4 av hvert kjønn.
§ Minst halvparten av styremedlemmene skal være f.o.m. 18 år, t.o.m.
25 år.
§ Det skal velges 2 varamedlemmer.
§ Varamedlemmene skal være en av hvert kjønn.
§ Styret velges for 2 år.
9. a) Daglig leder:

§
§
§

Har det utøvende ansvaret for organisasjonen i samarbeid med styret.
Rapporterer kvartalsvis til styret.
Kan i samråd med styreleder vurdere om enkeltsaker kan behandles
uten å holde et møte. Dersom et styremedlem krever møtebehandling,
skal likevel behandlingen skje i møte.

9. b) Faste ansatte i organisasjonen har møte- og forslagsrett på styremøter,
ikke stemmerett.
9. c) I tillegg til medlemmer med fast møterett på styremøter kan styret
innkalle representanter fra samarbeidsprosjekter til styremøte.
Representanten/e vil ha møte- og talerett, ikke stemmerett.
10. a) Generalforsamling skal avholdes annethvert år, f.o.m. første
Generalforsamling 2013. Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på
Generalforsamlingen.
10. b) Minst seks måneder før generalforsamlingen utnevner styret en
nominasjonskomité for nytt styre. Komiteen må bestå av minst 5
medlemmer, 3 av disse kan ikke være sittende styremedlemmer, men
medlemmer i organisasjonen.
11. Medlemskontingenten skal være 50,- kr pr år.
12. HEKTA skal være et kristent fellesskap med stort fokus på ansvar,
disippeltrening, nestekjærlighet, og å bli hekta på Jesus.

Visjon:
Vi vil se ungdom hekta på Jesus, som lever og tjener som Ham.

