Fastsettelse av målgruppe for lokalmenighetens aktiviteter
Vedtatt av forstanderskapet i BCC-forbundet 1. september 2022

Denne instruksen er fastsatt av forstanderskapet i BCC-forbundet og gjelder for hvordan
forstandere i BCC-forbundets menigheter skal fastsette målgruppe for lokalmenighetens
aktiviteter.

1

Hva er målgruppe?

En målgruppe er en objektiv beskrivelse av hva slags kjennetegn som gjelder for de personer
som kan delta på en aktivitet. Personene som passer innenfor beskrivelsen av målgruppen,
kan delta på aktiviteten, mens de som ikke er i målgruppen, kun kan delta hvis de er særskilt
invitert.
Nedenfor beskrives ulike kriterier som kan brukes for å fastsette målgruppe. Kriteriene kan
kombineres.
•

•
•
•

Medlemskap: Det kan angis at en aktivitet kun er for medlemmer. Det vil si at ikkemedlemmer ikke kan delta. Ulike varianter er:
o Kun for medlemmer av deres lokalmenighet
o Kun for medlemmer av BCC Norge (dvs. også medlemmer fra andre
lokalmenigheter i Norge kan delta)
o Kun for medlemmer av BCC-forbundet (dvs. også medlemmer fra menigheter i
andre land kan delta)
Aldersgruppe: Det kan angis at en aktivitet kun gjelder en angitt aldersgruppe, f.eks.
barn, ungdom, seniorer, voksne e.l.
Kjønn: Det kan angis at en aktivitet kun er for kvinner eller menn. Se imidlertid kapittel
lenger ned om diskriminering.
Verv/rolle: Det kan angis at en aktivitet kun er for personer med visse roller/verv, f.eks.
samling for alle ungdomsarbeidere

Ved ønske om å bruke andre kriteriene enn disse ved fastsettelse av målgruppe, må
forstander først søke godkjenning av forstanderskapet.
Antallsbegrensning: Hvis nødvendig av praktiske årsaker, kan det settes antallsbegrensning
for aktiviteten. Hvis antallet som kan delta er lavere enn antallet i målgruppen, må plassene
fordeles basert på objektive kriterier som sikrer at ingen av medlemmene utsettes for usaklig
forskjellsbehandling.
Inviterte utenfor målgruppen: Forstander kan invitere angitte personer til aktiviteter som
ikke er i målgruppen.
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Særlig om diskriminering ifm. målgruppe

Forstander må være oppmerksom på at både kjønn og alder har et særlig vern mot
diskriminering. Begrensning av målgruppe basert på kjønn eller alder vil likevel normalt ikke
være problematisk, så lenge det gjøres på saklig grunnlag, og så lenge forstander sørger for at
aldersgrupper og kjønn får et mer eller mindre likeverdig menighetstilbud. Eksempelvis bør
forstander arbeide for at både kvinner og menn får et likeverdig aktivitetstilbud, tilbud om
brødremøter/søstremøter osv.

Side 1 av 2

BCCs formål har en egen bestemmelse som særlig knytter seg mot barn og ungdom. Det er
derfor naturlig at aktivitetstilbudet for barn og ungdom har et større omfang enn for voksne og
seniorer.

3

Hvilke aktiviteter skal være offentlige eller kun for medlemmer?

3.1

Aktiviteter som alltid skal være åpne for alle (offentlige møter)

Følgende aktiviteter skal alltid være åpne for ikke-medlemmer. Forstander kan søke om
unntak fra forstanderskapet.
•
•
•

3.2

Søndagsmøter og ukedagsmøter for hele menigheten
Søndagsskole
Barnevelsignelse

Aktiviteter som skal være medlemsaktiviteter

Følgende aktiviteter skal kun være for medlemmer og personer som er særskilt invitert av
forstander. Forstander kan søke om unntak fra forstanderskapet.
•
•
•

•
•
•
•
•

3.3

Medlemsmøter / årsmøter: Årsmøter og medlemsmøter skal normalt kun være åpent
for medlemmer i lokalmenigheten, dvs. at hverken ikke-medlemmer eller medlemmer
fra andre BCC-menigheter får delta med mindre de er særskilt invitert.
Konferanser i regi av BCC Event er kun for medlemmer av BCC-menigheter.
Muligheten til å invitere med andre reguleres av BCC Events deltakervilkår.
Ungdomsmøter er kun for medlemmer av BCC-menigheter.
o Hvis ikke ungdomsleder har informert om at det aktuelle ungdomsmøtet ikke er
for besøkende, kan medlemmer fra den aktuelle menigheten invitere med seg
ikke-medlemmer på ungdomsmøtet etter avtale med
ungdomsleder/møteleder.
Nattverd
Dåp
Bibelundervisning er kun for lokalmenighetens medlemmer.
A-team
Vigsel

Andre aktiviteter

Andre aktiviteter enn nevnt over vurderes av lokal forstander, som forut for aktiviteten skal
sørge for at det er angitt om aktiviteten er offentlig eller kun for medlemmer.

4

Adgangen til å holde medlemsmøte istedenfor offentlig møte

Ofte vil menigheten ha behov for å gi medlemmene informasjon e.l. i forbindelse med de
offentlige møtene. Avhengig av informasjonens omfang og karakter, kan det være ønskelig at
informasjonen gis i et eget medlemsmøte.
Forstander kan ved behov avlyse offentlig møte, og isteden avholde medlemsmøte. Hvis
forstander ønsker å gjøre dette mer enn 10 ganger i løpet av et kalenderår, må han søke
unntak fra forstanderskapet.
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