Konstitusjon
for
BCC-forbundet
Vedtatt av den konstituerende forsamling 21. november 2021. Sist endret 25. juli 2022.

Kapittel 1 – Trosgrunnlag. Formål. Rettslig status mv.
Artikkel 1.1 – Om denne konstitusjonen
Denne konstitusjon er BCC-forbundets grunnregler og har forrang ved motstrid med BCCforbundets vedtekter eller andre vedtak og reguleringer.
Konstitusjonen skal være vedtatt både på engelsk og norsk språk. Ved en eventuell motstrid
skal norsk versjon ha forrang.

Artikkel 1.2 – BCC-forbundets trosgrunnlag og formål
1.2.A Trosgrunnlag
BCC-forbundets trosgrunnlag bygger på Bibelen som Den Hellige Skrift, gitt ved inspirasjon
fra Gud, inneholdende alt mennesket trenger for sin frelse, og har Bibelen som autoritet og
basis.
Vi tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider, unnfanget av Den
Hellige Ånd og født inn i verden av jomfru Maria.
Vi tror at talsmannen, Den Hellige Ånd, vil undervise og minne oss om alt det Jesus har befalt
oss.
Vi slutter oss til den apostoliske og nikenske trosbekjennelse.
BCC-forbundets trosgrunnlag baseres videre på den lære, de verdier og det kristelige innhold
som Johan O. Smith stod for, i første rekke slik det framkommer i hans artikler i bladet Skjulte
Skatter, hans etterlatte brev og hans bøker utgitt på Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.
BCC-forbundets trosgrunnlag er beskrevet av forstanderskapet i utgivelsen "Trosgrunnlag Brunstad Christian Church".
1.2.B Tolkning eller endringer av BCC-forbundets trosgrunnlag
I tro- og lærespørsmål der det oppstår tvil om hvordan Bibelens ord eller BCC-forbundets
trosgrunnlag skal forstås, legger BCC-forbundet til grunn den forståelsen som leder av
forstanderskapet finner at Johan Oscar Smith hadde, slik det framkommer i hans artikler i
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bladet Skjulte Skatter, hans etterlatte brev og hans bøker utgitt på Stiftelsen Skjulte Skatters
Forlag. For det tilfelle at hans artikler og brev ikke gir tilstrekkelig klarhet skal leder av
forstanderskapet avgjøre hva som er BCC-forbundets forståelse av Bibelens ord.
Endring av artikkel 1.2.A og 1.2.B kan kun skje ved vedtak i forstanderskapet med
etterfølgende godkjenning av representantskapet med samme flertallskrav som for endringer
av denne konstitusjonen. Endringer i utgivelsen «Trosgrunnlag - Brunstad Christian Church»
innenfor rammene av 1.2.A og 1.2.B kan skje ved vedtak i forstanderskapet.
1.2.C Formål
BCC-forbundets formål er å
-

fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle
mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt
fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet
tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for
barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling

Artikkel 1.3 – Navn, struktur og rettslig status
BCC-forbundet er et kristent, ideelt og allmennyttig forbund (ikke-økonomisk forening) med
begrenset ansvar, registrert i Norge og underlagt norsk rett, bestående av medlemmer som er
selvstendige juridiske personer og som (i) deler BCC-forbundets trosgrunnlag og formål, (ii)
anerkjenner denne konstitusjonen og BCC-forbundets vedtekter og (iii) anerkjenner
forstanderskapet og representantskapets myndighet.
BCC-forbundet består av fire typer medlemmer: BCC-forbundets menigheter, BCCforbundets barne- og ungdomsorganisasjoner, BCC-forbundets fellestiltak og BCCforbundets assosierte medlemmer. Medlemmer har ikke eierskap til midlene i BCC-forbundet.

Artikkel 1.4 – Selvdømme
Tvister med tilknytning til BCC-forbundet skal med endelig virkning løses av og innen
organisasjonen selv (selvdømme).

Kapittel 2 – Medlemskap for organisasjoner
Artikkel 2.1 – Type medlemskap
BCC-forbundet har fire typer medlemskap:
Medlemmer med representanter:
1. BCC-forbundets menigheter: lokale menigheter eller regionale/nasjonale
sammenslutninger av menigheter
2. BCC-forbundets barne- og ungdomsorganisasjoner: lokale, regionale, nasjonale
eller internasjonale organisasjoner eller sammenslutninger av barne- og/eller
ungdomsorganisasjoner
Medlemmer uten representanter:
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3. BCC-forbundets fellestiltak: enheter som utfører en eller flere aktiviteter som
fremmer BCC-forbundets formål
4. BCC-forbundets assosierte medlemmer: enheter som ikke har søkt om eller
oppfyller vilkårene for annet type medlemskap, men som er godkjent som assosiert
medlem
Medlemmer opptas av representantskapet etter søknad i henhold til vilkår og prosess nedfelt i
denne konstitusjonen og BCC-forbundets vedtekter.

Artikkel 2.2 – Vilkår for å bli BCC-menighet eller barne- og ungdomsorganisasjon
En lokal menighet som er en juridisk person og som utfører menighetsaktiviteter basert på
BCC-forbundets trosgrunnlag, eller en regional eller nasjonal sammenslutning av to eller flere
slike lokale menigheter, kan ved søknad opptas av representantskapet som BCC-menigheter
gitt at søkeren oppfyller følgende vilkår:
•
•

søkeren med eventuelle underledd har minst 5 individuelle fysiske medlemmer, og
søkerens vedtekter og organisasjon tilfredsstiller krav fastsatt i BCC-forbundets
vedtekter

På tilsvarende vilkår kan en lokal, regional, nasjonal eller internasjonal organisasjon som
utfører aktiviteter for barn og ungdom på basis av BCC-forbundets trosgrunnlag, eller
sammenslutning av slike organisasjoner, ved søknad opptas av representantskapet som
BCC-forbundets barne- og ungdomsorganisasjon.

Artikkel 2.3 – Vilkår for å bli fellestiltak eller assosiert medlem
Representantskapet kan opprette eller oppta enheter som fellestiltak i BCC-forbundet, eller
innvilge status som assosiert medlem, gitt at enheten utfører en eller flere aktiviteter nevnt i
artikkel 2.4 innenfor BCC-forbundets trosgrunnlag og formål.

Artikkel 2.4 - Aktiviteter som BCC-forbundet og medlemmene kan utføre for å fremme
formålet
BCC-forbundet og dets medlemsorganisasjoner kan fremme BCC-forbundets formål
gjennom følgende aktiviteter:
1. Lokale, regionale eller nasjonale menighetsaktiviteter slik som møter og samlinger,
søndagsskole, lovsang og musikk, barnevelsignelse, troendes dåp, nattverd,
bibelundervisning e.l.
2. Regionale, nasjonale eller internasjonale kristne konferanser
3. Medieproduksjon, -distribusjon og utviklingsaktivitet
4. Fysisk eller digitalt misjonsarbeid
5. Aktiviteter og omsorgsarbeid for barn og ungdom
6. Humanitær bistand og omsorg for syke, eldre, ensomme, fattige og andre trengende
7. Utvikling av frivillige medarbeidere og menighetsledere
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8. Formålsinvesteringer og eierskap i eller finansiering av kristent sosialt
entreprenørskap
9. Andre aktiviteter som fremmer formålet og som er godkjent av forstanderskapet og
representantskapet
For å kunne gjennomføre formålet og aktivitetene kan BCC-forbundet og dets
medlemsorganisasjoner blant annet:
1. Motta arv, gaver og tilskudd
2. Motta støtte fra lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale myndigheter eller
organer
3. Kreve kontingent fra medlemsorganisasjoner, fastsatt av representantskapet
4. Ta imot frivillig og ulønnet innsats
5. Motta avkastning fra formålsinvesteringer, passiv inntekt fra fysiske eller finansielle
eiendeler eller inntekt fra aktiviteter som realiserer medlemsorganisasjonenes formål

Artikkel 2.5 – Rettigheter og forpliktelser knyttet til medlemskap
2.5.A Forpliktelser
Enheter som er medlemmer av BCC-forbundet skal:
•
•
•
•

overholde denne konstitusjonen, BCC-forbundets vedtekter og gjennomføre lovlige
vedtak av representantskapet og forstanderskapet, og
utøve sin virksomhet på grunnlag av BCC-forbundets trosgrunnlag, og
bidra til å realisere BCC-forbundets formål ved å utføre en eller flere aktiviteter nevnt i
artikkel 2.4 og kan ikke utføre andre aktiviteter eller fremme andre formål, og
betale den til enhver tid gjeldende kontingent fastsatt for sin medlemskategori.

Med mindre annet er bestemt av representantskapet gjelder disse forpliktelsene også for
assosierte medlemmer.
BCC-forbundets fellestiltak kan ikke etablere eller ha eierandeler i andre selskaper eller
juridiske personer uten samtykke fra sekretariatet. Sekretariatet kan fastsette vilkår for slikt
samtykke.

2.5.B Rettigheter
BCC-forbundets menigheter og barne- og ungdomsorganisasjoner kan:
•
•
•

benytte seg av alle åndelige og praktiske ressurser og tjenester som gjøres tilgjengelig
for dem av BCC-forbundet og fellestiltakene
omtale seg som en BCC medlemsorganisasjon eller tilsvarende i lokalt språk og kan
bruke «BCC» i sitt egennavn
velge representanter med stemmerett til representantskapet, jf. artikkel 3.3.B.

BCC-forbundets fellestiltak kan:
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•
•
•
•

søke representantskapet om økonomisk støtte til sin virksomhet
benytte seg av alle åndelige og praktiske ressurser og tjenester som gjøres tilgjengelig
for dem av BCC-forbundet og andre fellestiltak
omtale seg som en BCC-organisasjon eller tilsvarende i lokalt språk og kan bruke
«BCC» i sitt egennavn
delta på representantskapsmøte med styrets medlemmer og daglig leder uten
stemmerett

Assosierte medlemmer kan, med mindre annet følger av representantskapets vedtak:
•
•
•

benytte seg av alle åndelige og praktiske ressurser og tjenester som gjøres tilgjengelig
for dem av BCC-forbundet og fellestiltak
omtale seg som en BCC-assosiert medlemsorganisasjon eller tilsvarende i lokalt
språk, men kan ikke bruke BCC i sitt egennavn
sende 1 observatør til representantskapsmøte

Artikkel 2.6 – Omorganiseringer, suspenderinger, eksklusjoner, utmelding
2.6.A Omorganiseringer og vedtektsendringer
Medlemmer skal informere sekretariatet om større omorganiseringer samt endringer av
vedtekter før dette eventuelt gjennomføres. Sekretariatet beslutter om forholdet medfører krav
om ny søknad om medlemskap eller annen godkjenning av representantskapet for å
opprettholde medlemskap.
2.6.B Suspensjon og eksklusjon
Representantskapet kan suspendere eller ekskludere et medlem dersom medlemmet er i
vesentlig brudd med sine forpliktelser etter denne konstitusjon, BCC-forbundets vedtekter
eller andre lovlige vedtak av BCC-forbundets organer eller på annen måte opptrer til skade for
BCC-forbundet eller dets medlemmer. Sekretariatet har ansvar for å sikre en forsvarlig
saksbehandling.
En suspensjonsbeslutning må inneholde nødvendig informasjon om hvilke virkning
suspensjon har på medlemmets rettigheter og forpliktelser i suspensjonsperioden.
Nærmere regler om suspensjon og eksklusjon gis i vedtektene.
2.6.C Utmelding
Medlemsorganisasjon kan melde seg ut av BCC-forbundet ved skriftlig melding til
sekretariatet. Til meldingen skal vedlegges kopi av beslutning fattet av organ hos
medlemsorganisasjonen med den nødvendige myndighet til å melde enheten ut av BCCforbundet.
Hvis skriftlig melding om utmelding er mottatt før ordinært representantskapsmøte må
medlemsorganisasjonen betale medlemskontingent ut inneværende år. Hvis melding om
utmelding er mottatt etter ordinært representantskapsmøte må medlemsorganisasjonen
betale medlemskontingent også for påfølgende år.
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Kapittel 3 – BCC-forbundets organer
Artikkel 3.1 – Forstandersamlingen
Forstandersamlingen avholdes en gang i året og består av de forstandere fra BCC-forbundets
menigheter og assosierte medlemmer som er invitert av forstanderskapet.
Forstandersamlingen godkjenner forstanderskapets sammensetning. Forstanderskapets
sammensetning skjer etter bibelsk mønster (jf. bl.a. Ef. 4, 11 og 1 Kor. 12, 28). For å kunne
velges som medlem av forstanderskapet er det avgjørende med tillit både hos de ledende
forstandere og medlemmene, som følge av et gudfryktig liv.
Sammensetning av forstanderskapet avklares på følgende måte:
•

•
•

Forstanderskapets leder utpeker selv sin etterfølger ved skriftlig hyrdebrev og kan
velge hvem lederen vil, også personer som ikke er med i forstanderskapet. Ny leder
overtar på det tidspunktet forstanderskapets leder bestemmer, eller ved lederens død
eller hvis lederen blir varig ute av stand til å utføre sin oppgave. Forstanderskapets
leder kan også utpeke hvem som skal ivareta lederens oppgaver hvis lederen skulle bli
midlertidig ute av stand til å utføre sine oppgaver.
Ved endring av forstanderskapets leder, skal valg av ny leder legges frem for
forstandersamlingen for deres godkjenning.
Øvrige medlemmer av forstanderskapet utpekes av forstanderskapet i fellesskap og
legges frem for forstandersamlingen for deres godkjenning.

Artikkel 3.2 – Forstanderskapet
Forstanderskapet er BCC-forbundets øverste myndighet i tros- og lærespørsmål.
Forstanderskapets myndighet omfatter:
•
•
•
•
•

forvaltningen av BCC-forbundets trosgrunnlag og beslutninger om BCC-forbundets
standpunkt i tros- og lærespørsmål
ansvar for det kristne innhold i produksjoner og konferanser i regi av BCC-forbundet og
fellestiltak
ansvar for å utpeke og avsette den åndelige ledelse i BCC-forbundets menigheter og
fastsette instruks for ledelsen
fastsettelse av målgruppe for aktivitetene til BCC-forbundet og fellestiltak
ansvar for å innkalle til og gjennomføre forstandersamlinger

Forstanderskapet består av én leder og minst tre ordinære medlemmer.
Forstanderskapet kan ikke fatte beslutninger med direkte virkning i medlemsorganisasjonene,
med mindre annet følger av disse enhetenes egne vedtekter.
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Artikkel 3.3 – Representantskapet
3.3.A Representantskapets myndighet
Representantskapet er BCC-forbundets øverste myndighet i alle spørsmål som ikke faller
innunder forstanderskapets myndighet.
Representantskapet kan ikke fatte beslutninger med direkte virkning i
medlemsorganisasjonene, med mindre annet følger av disse enhetenes egne vedtekter.
Representantskapet utøver myndighet i representantskapsmøter.
Representantskapets myndighet omfatter blant annet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Godkjenne representantskapsmøtets invitasjon og agenda
Velge representantskapsmøtets ordstyrer og referent
Velge tre representanter til å signere representantskapsmøtets protokoll
Behandle revisors beretning og godkjenne BCC-forbundets årsregnskap og
årsrapport
Velge BCC-forbundets revisor
Fastsette BCC-forbundets budsjett, herunder fatte vedtak om bevilgninger
Fastsette medlemskontingent for medlemsorganisasjonene
Endre denne konstitusjon og BCC-forbundets vedtekter
Godkjenne eller avslå søknader om medlemskap
Suspendere eller ekskludere medlemsorganisasjoner
Nedsette faste og midlertidige komiteer og fatte instruks for disse
Velge sekretariatets medlemmer
Velge valgkomiteens medlemmer
Fatte enhver annen beslutning som faller innenfor representantskapets myndighet
etter denne konstitusjonen, BCC-forbundets vedtekter eller
medlemsorganisasjonenes vedtekter

Med mindre annet følger av denne konstitusjonen, de vedtekter som beslutningen fattes etter
eller annet vedtak av representantskapet, er beslutninger gyldige hvis de støttes av minst 2/3
flertall av de avlagte stemmene. Hvis et forslag får støtte av mindre enn 2/3 av de avlagte
stemmene, men av et flertall av de avlagte stemmene, skal samme forslag stemmes over i
første representantskapsmøte i neste representantperiode, og beslutningen skal være gyldig
hvis forslaget får støtte av et flertall av de avlagte stemmene i dette møtet og med
etterfølgende tilslutning fra forstanderskapet.
Beslutning om å endre denne konstitusjonen krever imidlertid minst 9/10 av de avlagte
stemmene. Hvis slikt forslag får støtte av mindre enn 9/10 av de avlagte stemmene, men får
støtte av ¾ av de avlagte stemmene, skal samme forslag stemmes over i første
representantskapsmøte i neste representantperiode, og beslutningen skal være gyldig hvis
forslaget får støtte av minst ¾ av de avlagte stemmene i dette møtet og med etterfølgende
tilslutning fra forstanderskapet.
Enhver endring av innholdet i artiklene 1.2.A, 1.2.B, 1.2.C, 3.1 og 3.2 samt dette avsnitt eller
vedtak som på annen måte endrer eller strider mot innholdet i disse artiklene, er kun gyldig
ved forstanderskapets skriftlige tiltredelse. Videre er representantskapets beslutning om
medlemskap (opptak, avslag, eksklusjon og suspensjon) kun gyldig ved forstanderskapets
skriftlige tiltredelse.
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3.3.B Representantene
Representantskapet består av representanter (fysiske personer) valgt av og blant
medlemmene i BCC-forbundets menigheter og barne- og ungdomsorganisasjoner.
Representantene tjenestegjør i én representantperiode, som er fra første dag etter ordinært
representantskapsmøte i året de er valgt og frem til og med ordinært representantskapsmøte
året etter. Representanter kan gjenvelges.
Representanter kan ikke være yngre enn 23 år. Medlemsorganisasjonene skal melde til
sekretariatet sine representanter senest 1. mai året representantperioden begynner.
Medlemsorganisasjoner som opptas som medlemmer etter 1. mai får først velge
representanter til representantperioden i etterfølgende år.
Antall representanter fastsettes først samlet for alle medlemsorganisasjonene
hjemmehørende i landet ved å dele antall unike fysiske medlemmer i
medlemsorganisasjonene (eller dets underledd) hjemmehørende i landet på 100 og runde av
til nærmeste hele nummer. Antallet fastsettes basert på medlemslistene per 31. desember i
året før representantene velges.
Hvis BCC-forbundet både har en eller flere menigheter og en eller flere barne- og
ungdomsorganisasjoner i landet, tildeles 4/5 av representantene til BCCs menighet(er) og 1/5
til BCCs barne- og ungdomsorganisasjon(er).
Representantene fordeles så forholdsmessig mellom landets medlemsorganisasjoner ut ifra
medlemsstørrelse. Hvor en medlemsorganisasjon er en sammenslutning av to eller flere
selvstendige underledd med fysiske medlemmer, kan medlemsorganisasjonen beslutte å
fordele sine representanter på sine underledd forholdsmessig etter medlemsstørrelse.
3.3.C Rettigheter i representantskapet (møte-, forslags-, tale- og stemmeretter)
Lovlige valgte representanter har møte-, forslags-, tale- og stemmerett i
representantskapsmøter. Representanten bruker sine rettigheter etter egen overbevisning om
hva som tjener formålet og organisasjonenes beste, med mindre representanten har bundet
mandat vedtatt av medlemsmøtet/årsmøtet i den organisasjonen som har valgt
vedkommende representant.
Hver representant har én stemme, med unntak av ved votering over forslag til vedtak etter
artikkel 3.3.A bokstav f (budsjett- og bevilgninger) hvor stemmevekten fordeles mellom
representantene etter deres medlemsorganisasjons gjennomsnittlige økonomiske bidrag i de
tre foregående års reviderte regnskaper for BCC-forbundet.
Medlemmer av forstanderskapet har møte-, tale- og forslagsrett i representantskapsmøter.
Medlemmer av sekretariatet, ledere av komiteer og styremedlemmer og virksomhetsledere i
BCC-forbundets fellestiltak har rett og plikt til å møte og tale i representantskapsmøter, og de
har rett til å komme med forslag.
Forstanderskapet og sekretariatet kan også invitere observatører eller talere.
Assosierte organisasjoner har rett til å utpeke 1 observatør som får møterett.
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3.3.D Regler for representantskapsmøte
Representantskapet kan fastsette sin forretningsorden. Med mindre annet er fastsatt gjelder
følgende:
•

•
•
•
•
•

Representantskapsmøter avholdes på det sted sekretariatet fastsetter og ledes av
valgt ordstyrer. Sekretariatet fastsetter om møtet gjennomføres som fysisk møte,
fjernmøte eller en kombinasjon.
Innkalling og saksdokumenter kan sendes ut elektronisk hvis sekretariatet finner det
forsvarlig.
Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig ved minst 50% oppmøte av de valgte
representanter.
Blanke stemmer anses som ikke avlagt.
Vedtak skal fattes på både engelsk og norsk språk. Ved en eventuell motstrid skal
norsk versjon ha forrang.
Beslutning om bundet mandat og innholdet av dette må gjøres kjent for sekretariatet
senest dagen før representantskapsmøte.

3.3.E – Ordinært representantskapsmøte
Ordinært representantskapsmøte avholdes hvert år mellom 1. juni og 31. juli.
Sekretariatet sender invitasjon og informasjon om sted og tid samt foreløpig agenda til
medlemsorganisasjonene og representantene innen utgangen av mars.
Medlemsorganisasjoner kan melde forslag til saker innen utgangen av april. Sekretariatet
sender forslagene til relevante enheter og organer for vurdering og eventuell utredning og
fremleggelse for representantskapet.
Endelig agenda og saksdokumenter med forslag til vedtak og eventuelle uttalelser fra
forstanderskapet skal gjøres tilgjengelig for representantene og medlemsorganisasjonene
minst fire uker før representantskapsmøtet.

3.3.F – Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte kan avholdes etter ønske fra sekretariatet,
forstanderskapet eller minst 1/3 av representantene.
Sekretariatet sender invitasjon og informasjon om sted og tid samt foreløpig agenda til
medlemsorganisasjonene og representantene senest seks uker før ekstraordinært
representantskapsmøte. Ekstraordinært representantskapsmøte skal kun fatte vedtak i saker
som står på agendaen.
For øvrig gjelder samme regler for ekstraordinært representantskapsmøte som for ordinært
representantskapsmøte.

Artikkel 3.4 - Sekretariatet
Sekretariatet er innenfor representantskapets myndighetsområde øverste myndighet mellom
representantskapsmøtene og skal ivareta representantskapets beslutninger og BCCforbundets interesser mellom representantskapsmøtene til fremme av BCC-forbundets
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formål. Sekretariatet skal utføre de oppgaver som er tillagt dem etter denne konstitusjonen,
BCC-forbundets vedtekter og instruks fra representantskapet.

Artikkel 3.5 - Valgkomiteen
Valgkomiteen skal foreslå for representantskapet kandidater til verv som representantskapet
velger.
Valgkomiteen er nærmere regulert i BCC-forbundets vedtekter og instruks fra
representantskapet.

Kapittel 4 – Avsluttende bestemmelser
Artikkel 4.1 - Oppløsning eller andre større hendelser
Representantskapet kan med samme flertallskrav som for endring av konstitusjonen beslutte
oppløsning, fisjon eller fusjon av BCC-forbundet eller beslutte at hovedsete skal være i annet
land enn Norge. Beslutningen er kun gyldig ved forstanderskapets skriftlige tiltredelse. Ved
oppløsning skal BCC-forbundets verdier etter dekning av forpliktelser gå til annen
organisasjon som fremmer BCC-forbundets formål, slik representantskapet beslutter.
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