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VEDTEKTER FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING 
 
Revidert 1974, 1984, 1992, 1998, 207, 2010 og 2013. 
 

§1. Formål 
Sykepleiernes Misjonsring (SMR) har som formål: 
a. Samle sykepleiere/helsearbeidere i Norge til bønn for misjonen, særlig for sykepleiere og deres 
arbeid på misjonsfeltene. 
b. Samle inn gaver som skal brukes til støtte til helse-og diakonalt arbeid der norske 
misjonsorganisasjoner arbeider utenfor Norge. 

           
 

§2. Medlemskap 
Sykepleiere og sykepleiestudenter som vil ta del i SMRs arbeid kan bli medlem. Der det er flere 
medlemmer på et sted, søker en å danne grupper med bestemt møtedag. Det er fullt mulig å være 
enkeltmedlem. 

 
§3. Arbeidsmåte 
Formålet søkes nådd ved: 
Samlinger om Bibel og misjon. 
Forbønnstjeneste. Til hjelp i bønnetjenesten benyttes bønnekort med misjonærens navn og 
arbeidssted.   
Ønsker sykepleiere i andre misjonsorganisasjoner/kirker å bli tatt med på bønnekortet, er det 
anledning til det. 

 
 
§4. Landsmøtet 
Landsmøtet er SMRs høyeste myndighet. Landsmøtet holdes hvert tredje år. Ekstraordinært 
landsmøte holdes når Landsstyret finner det påkrevet, eller når minst fem medlemmer ber om det. 
Landsmøtet skal: 

a. Gjennomgå og godkjenne melding og regnskap for siste treårsperiode. 
b. Velge landsstyre som består av fire medlemmer og to varamedlemmer.  

Leder velges ved særskilt valg og er femte medlem. Valgperioden er tre år med mulighet til 
gjenvalg to ganger. 

c. Fastsette medlemskontingent, som også omfatter medlemsbladet. 
d. Gjøre vedtak i saker som legges frem av Landsstyret. 

 
§5. Landsstyret 
Landsstyret står ansvarlig for at SMRs virksomhet ledes i overensstemmelse med SMRs vedtekter. 
Det samles som regel to ganger i året. 
Landsstyret skal: 

a. Velge nestleder og sekretær. 
b. Oppnevne daglig leder/hovedkasserer, redaktør, regnskapsfører og revisor 
c. Fungere som valgkomitè ved å innhente forslag fra gruppene. 
d. Landsstyret forvalter økonomien i samsvar med §1. 
e. Landsstyret forplikter SMR i økonomiske saker ved underskrift av to personer, styreleder og 

daglig leder/hovedkasserer, i en av deres fravær skriver nestleder under.  
Hovedregnskapet avsluttes i medio mars.  
Regnskapsoversikt og årsmelding refereres i Misjonsringen. 
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§6. Grupper 
Hver gruppe velger sitt styre, avhengig av gruppens størrelse. Hver gruppe må ha en kontaktperson 
og kasserer. Navn på disse meldes hvert år til SMR`s hovedkontor. 
 

 
§7. Kontingent og gaver Medlemskontingenten betales direkte til hovedkassen eller innsamles 

gruppevis. Kontingenten betales innen utgangen av mars. Gaver fra grupper og enkeltmedlemmer 
sendes SMRs hovedkasse. 
 
 

§8. Valg 
Valg av leder og medlemmer til landsstyret og styre for gruppene foregår skriftlig. Varamedlemmer 
blir de som får flest stemmer når styremedlemmene er valgt. 
 

 
§9. Medlemsblad/Hjemmeside 
SMR utgir Misjonsringen med fire nummer i året. 
SMR har ei nettside: www.misjonsringen.no  Redaktør av Misjonsringen har også ansvar for  å 
holde web-siden oppdatert. 
 
 

§10. Endringer av vedtektene 
Endring av vedtektene kan vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall. 
Forslag til endring av vedtektene må sendes landsstyret minst tre måneder før landsmøtet skal 
holdes. 
 
 

§11. Oppløsning 
Oppløsning av SMR må behandles på to følgende landsmøter med 2/3 flertall. Det gis mulighet til 
ekstraordinært landsmøte med minst ett års intervall. Hvis oppløsning, bestemmer siste landsmøte 
med 2/3 flertall hvilke formål SMRs midler skal tilfalle. 

 

 

http://www.misjonsringen.no/
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