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1. Om denne veiledningen 

1.1. Innledning 

Denne veiledningen gir en innføring i medlemsbestemmelsene for BCC Norge og de norske 

lokalmenighetene beskrevet ut ifra forstanderskapets vurderinger og anbefalinger, slik de vil 

fremlegge det for representantskapet i BCC-forbundet og landsmøtet i BCC Norge i 2023 med 

anbefalt virkning fra dokumentet er vedtatt (se for øvrig kapittel 8). For mer informasjon om 

bakgrunnen til dokumentet, se punkt 2.2 under. Dette veiledningsdokumentet beskriver vilkår 

for medlemskap, og hvilke rettigheter og plikter som følger et medlemskap fra og med vedtak i 

nevnte organer.  Du anbefales å lese denne veiledningen grundig før du søker medlemskap i 

en lokalmenighet av BCC Norge. Innvilgelse av medlemskap i en norsk lokalmenighet gir også 

medlemskap i BCC Norge.  

 

Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom BCC Norge og BCC-forbundets 

forstanderskap. Videre er veiledningen sendt på høring og kvalitetssikring hos forbundets 

øvrige organer. 

1.2. Grunnlagsdokumenter 

Veiledningen baserer seg på en rekke grunnlagsdokumenter, som også er tilgjengelig via 

ressursside på bcc.no  
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Alle som søker medlemskap oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i 

grunnlagsdokumentene: 

 Trosgrunnlag – Brunstad Christian Church – en sammenfatning av BCC-forbundets 

forstanderskap 

 BCC-forbundets konstitusjon 

 Vedtekter og mønstervedtekter med vedlegg – BCC Norge  

o BCC Norges vedtekter 

o BCC Norge Mønstervedtekter lokalmenigheter 

o BCC Norge Mal ordensregler for lokalmenigheter  

o BCC Norge Prosessuelle retningslinjer for medlemssanksjonering  

o BCC Norge Instruks for administrativ håndtering av inn- og utmelding 

 BCC Event Vilkår for påmelding og deltakelse 

 BCC-forbundet Fastsettelse av målgruppe for lokalmenighetens aktiviteter 

 

1.3. Særlig om barn under 15 år, og personer med psykisk utviklingshemning og 

personer under verge 

Barn og personer med psykisk utviklingshemming eller som er under verge, forventes ikke å 

sette seg inn i veiledning og grunnlagsdokumenter eller selv å ta stilling til om de oppfyller 

medlemsvilkårene. Søknad om medlemskap på vegne av disse gjøres av den/de som har 

foreldreansvar eller er verge for barnet.  

 

2. Hva er BCC og er medlemskap noe for deg? 

2.1. Innledning 

BCC er et kristent trossamfunn som bygger på Bibelen som Den Hellige Skrift. Samtidig er 

den bibelforståelse, lære, verdier og kristelige innhold som Johan O. Smith stod for, sentral for 

BCC-forbundets teologiske forståelse, profil og vektlegging. BCCs historie strekker seg 

tilbake til Johan O. Smiths liv og virke fra hans omvendelse i 1898, og den venneflokk og 

åndssamfunn som oppsto i kjølvannet av dette. Smith var selv en person som tok sitt 

kristenkall alvorlig og hans tro og indre overbevisning omfattet hele hans liv, hans tid og hans 

ressurser, som han ofret i Guds tjeneste, i gjenkjærlighet til Kristus. Smith søkte samfunn med 

mennesker som gjorde det samme – både når det gjelder personlig frelse, og når det gjelder 

menighetsbygging og misjonsarbeid.  

 

Selv om BCC gjennom de etterfølgende 120 år har vokst, og tidene har forandret seg, står vår 

basis og vår profil fast. BCCs formål er viet til å fremme Bibelens budskap om å gjøre alle 

folkeslag til disipler, og vår organisasjon er for de som identifiserer seg med den samme 

personlige tro og lengsel om et helhjertet kristenliv slik det kommer frem i all Johan O. Smiths 

litteratur. Medlemskap hos BCC er for alle mennesker som ønsker å være en del av et slikt 

disippelfellesskap. 
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Selv om denne veiledningen ikke gir noen full gjengivelse av hva BCC vektlegger, var det 

særlig to temaer som opptok Smith og som trekkes frem her. Det første er Kristus åpenbart i 

kjød og troens lydighet: at Jesus var et menneske som i likhet med oss ble prøvd i alt, dog uten 

synd, og at vi ved lydighet mot Jesu bud kan komme til et liv i helliggjørelse. Det andre temaet 

er Kristi legeme – menigheten: at vi skal fungere som ett legeme, og oppfylle Jesu bønn om at 

vi alle skal være ett.  

  

Å være en del av et slikt fellesskap, handler ikke om prestasjoner, men at man ved tro har tatt 

imot Jesus som sin frelser, at man ønsker å lære å holde de bud Jesus har befalt oss og at 

man vil være et lem på Kristi legeme. Alle de som ser Kristi bud som en løsning for sin syndige 

menneskenatur, og ønsker å praktisere Guds ord, ønskes velkommen til BCC. 

 

2.2. Jeg er allerede aktiv i menigheten – må jeg søke medlemskap for å kunne være 

aktiv fortsatt? 

Vedtektene til BCC Norge og norske lokalmenigheter har i perioden frem til 31.12.2020 hatt 

liten grad av medlemsregulering. Vedtektene inneholdt ikke vilkår, rettigheter og forpliktelser 

knyttet opp mot et ordinært medlemsbegrep, men hadde et «deltaker»-begrep som ga visse 

rettigheter og forpliktelser. Historisk ble deltakerbegrepet innført i forbindelse med at BCC 

Norge ble registrert som trossamfunn i Norge i 2003.  

 

På representantskapsmøte i BCC Norge 31.12.2020, ble det vedtatt nye vedtekter hvor vilkår 

for medlemskap ble innført. I dette møtet ble også nye mønstervedtekter for BCC Norges 

lokalmenigheter vedtatt, og disse ble suksessivt vedtatt av de lokale årsmøtene igjennom 

2021 og 2022. Alle norske lokalmenigheter har i dag vedtekter i henhold til de nye 

mønstervedtektene. 

 

Ettersom det er innført fullstendige medlemsregler for første gang, med vilkår, rettigheter og 

forpliktelser, krever innvilgelse av medlemskap en søknadsprosess. Dette er bakgrunnen for 

at alle tidligere deltakere må søke om medlemskap hvis de ønsker rettigheter i 

lokalmenigheten og deltakelse i menighetslivet. 

 

For å gi overgangen fra «deltaker»-bestemmelser til vilkår for medlemskap noe tid, ble det av 

årsmøtene – i forbindelse med vedtakelsen av mønstervedtekter – vedtatt at alle som på 

tidspunktet for vedtakelsen var regnet som deltakere, skulle anses som medlemmer etter nye 

vedtekter i en periode på 12 måneder.  

 

Etter disse 12 måneder vil imidlertid alle som ikke har søkt og fått innvilget medlemskap etter 

nye regler, miste sitt overgangsmedlemskap. Hvis du ikke har søkt om nytt medlemskap innen 

utgangen av tolvmånedersperioden, vil du derfor miste alle medlemsrettigheter og blir 

registrert som utmeldt. 
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2.3. Jeg har ingen/liten erfaring med BCC fra tidligere – kan jeg søke medlemskap? 

Medlemskap i BCC Norges lokalmenigheter er åpent for alle mennesker som oppfyller 

vilkårene, og det er ingen krav om at man må ha deltatt i menighetsliv forut for søknad om 

medlemskap. Et medlemskap innebærer imidlertid en rekke rettigheter og forpliktelser, som 

beskrevet i denne veiledningen, og du må ved søknad om medlemskap bekrefte at du 

bekjenner deg til vårt trosgrunnlag og vil støtte vårt formål, samt at du vil overholde 

medlemsforpliktelsene. Vi anbefaler deg derfor å få noe erfaring med menigheten forut for 

søknad om medlemskap, typisk ved å delta på offentlige aktiviteter i regi av en av våre 

lokalmenigheter (se punkt 5.2.3). 

 

Hvis du ønsker å søke om medlemskap uten å ha noen erfaring med noen av våre 

lokalmenigheter, vil forstander i menigheten du søker medlemskap i, be om en samtale med 

deg om din søknad. Samtalen vil gi gjensidig anledning til å bli kjent, og vil gi grunnlag for å 

vurdere din søknad. 

 

3. Vilkår for medlemskap 

3.1. Innledning 

For å bli medlem, må du oppfylle vilkårene som følger av BCC Norges vedtekter, og 

vedtektene til lokalmenigheten du ønsker å søke om medlemskap i. 

 

Vilkårene for medlemskap er følgende: 

 Du må bekjenne deg til BCC-forbundets trosgrunnlag (punkt 3.2 under) 

 Du må støtte BCC Norges og lokalmenighetens formål (punkt 3.3 under) 

 Du må overholde lokalmenighetens vedtekter og lovlige vedtak, retningslinjer m.m. 

truffet av lokalmenigheten og BCC Norge (se punkt 5.5 under) 

 Du må ikke være omfattet av et eksklusjonsgrunnlag (punkt 3.4 under) 

 Du må være fysisk person bosatt i Norge (punkt 3.5 under) 

 

I tillegg kan du ikke ha medlemskap i to lokalmenigheter av BCC på samme tid (punkt 3.6 

under).  

3.2. Du må bekjenne deg til BCC-forbundets trosgrunnlag 

3.2.1. Hva er vilkåret? 

For å bli medlem må du bekjenne deg til BCC-forbundets trosgrunnlag. Dette må du bekrefte i 

forbindelse med innsending av søknad. 

 

BCC-forbundets trosgrunnlag fremgår av BCC-forbundets konstitusjon artikkel 1.2.A og lyder 

som følger: 
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«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".» 

 

Videre heter det i konstitusjonens artikkel 1.2.B følgende: 

 

«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 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.» 

 

Ved søknad om medlemskap, forventes det at du har satt deg inn i BCC-forbundets 

trosgrunnlag. Det vil si at det forventes at du, i tillegg til å lese trosgrunnlaget overfor, har 

grunnleggende kjennskap til Bibelens ord, og at du har satt deg inn i: 
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 Den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for, gjennom 

hans artikler i Skjulte Skatter, hans brev og hans utgivelser på Skjulte Skatters Forlag 

 Utgivelsen «Trosgrunnlag - Brunstad Christian Church» 

 

Å bekjenne seg til trosgrunnlaget, betyr at du er enig i og identifiserer deg med den samme tro 

og ønsker å leve etter dette, og videre at du vektlegger det samme som BCC når det gjelder 

personlig kristenliv, rettferdiggjørelse og helliggjørelse. 

 

At du bekjenner deg til trosgrunnlaget er ikke til hinder for at du innenfor rammene av det som 

BCC anser som viktige læremessige utgangspunkter kan delta i meningsutveksling og 

spørsmålsstilling knyttet til læremessige spørsmål, og at du kan ha noe ulikt syn på mindre 

temaer. Hvis du imidlertid har et læremessig syn eller vektlegging som avviker betydelig fra 

BCCs syn på det som BCC anser som læremessige viktige punkter, vil forstander i 

lokalmenigheten kunne forespørre BCC-forbundets forstanderskap om råd for å vurdere om 

du kan være medlem. Eksempler på betydelig læremessig avvik, er blant annet temaer som at 

Bibelen som høyeste læremessige autoritet, Jesu soningsverk, rettferdiggjørelse ved tro, 

kristologi, helliggjørelse, menigheten som Kristi legeme, at Guds ord skal praktiseres, slik det 

kommer frem i dokumentet: «Trosgrunnlag Brunstad Christian Church – sammenfattet av 

BCC-forbundets forstanderskap». 

 

3.2.2. Hvordan vurderer BCC om jeg bekjenner meg til BCC-forbundets trosgrunnlag? 

Lokalmenighetens forstander vil normalt legge til grunn din egen erklæring ved innsendelse av 

søknad om medlemskap. Bekjennelsen dreier seg i all hovedsak om en personlig tro og et 

indre liv, og disse ting kan vanskelig bedømmes av andre mennesker. Trosbekjennelsen 

handler om din personlige trosinnstilling og hva du ønsker for ditt liv. 

 

Mange vil imidlertid kunne føle på usikkerhet ved om de lever et liv som er skikket til å kunne 

bekrefte at de bekjenner seg til BCC-forbundets trosgrunnlag. Det er imidlertid ingen krav 

knyttet til hvor langt du skal ha kommet i ditt kristenliv for å kunne være medlem, annet enn at 

du må identifisere deg med vår lære og ha et ønske om å ta del i det aktive kristenlivet som 

trosgrunnlaget peker mot. Det er ikke noe krav om at du skal være døpt, ha opplevd spesielle 

hendelser (dvs. være «født på ny», ha mottatt Den Hellige Ånd, være «åndsdøpt» eller 

lignende) eller at du ikke faller i synd. Hvis du er usikker, vil du alltid kunne be forstander om en 

samtale for veiledning og hjelp. 

 

I visse tilfeller vil det imidlertid kunne være et så betydelig avvik mellom din livsførsel og det du 

gir uttrykk for, og det trosgrunnlaget du har erklært at du bekjenner deg til, at forstander vil ha 

grunnlag for å ikke legge din trosbekjennelse til grunn, slik at du ikke vil innvilges medlemskap. 

Dette vil kunne gjelde for deg hvis du eksempelvis: 

 gir eller tidligere har gitt uttrykk for læremessige synspunkter som avviker fra vårt 

trosgrunnlag på sentrale punkter, uten å ha trukket dette tilbake 

 tidligere har begått straffbare handlinger, særlig mtp. seksual- eller voldslovbrudd  
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 lever i et seksuelt samliv utenfor bibelsk ekteskap mellom kvinne og mann  

 offentlig og gjentakende begår åpenbare synder, slik som baktalelse, hor, utukt, 

partier/splittelser, løgn med mer, uten å uttrykke et ønske om å komme ut av slike 

synder til tross for formaning, veiledning og hjelp 

 

I tilfeller hvor forstander er usikker på noe knyttet til din trosbekjennelse, kan han be om en 

samtale med deg om din trosbekjennelse, livsførsel, ord og handlinger. Du velger selv om du 

ønsker å takke ja til en slik samtale, men en slik samtale vil kunne være viktig for at forstander 

skal kunne legge din trosbekjennelse til grunn. 

 

3.2.3. Hvordan vurderes trosbekjennelsen til barn, ungdom og personer med psykisk 

utviklingshemning? 

Barn og ungdom under en viss alder samt personer med psykisk utviklingshemning vil 

avhengig av alder og modenhet ha begrenset mulighet til å sette seg inn i BCC-forbundets 

trosgrunnlag og ta stilling til hvorvidt de bekjenner seg til denne. Dette er imidlertid ikke til 

hinder for at disse kan bli medlemmer. 

 

 For barn under 15 år, er det ingen krav om personlig trosbekjennelse, og BCC legger 

automatisk til grunn at vilkåret er oppfylt. 

 Ungdommer fra 15 til og med 22 år, må ved innmelding bekrefte at de bekjenner seg til 

BCCs trosgrunnlag (se kommentar i neste avsnitt).  

 Personer med psykisk utviklingshemning som ikke er under verge, må ved innmelding 

bekrefte at de bekjenner seg til BCCs trosgrunnlag.  

 Personer under verge vil normalt vurderes likt som barn under 15 år.  

 

For alle søkere i alder 15 til og med 22 år, forventes det ikke at de setter seg inn i 

trosgrunnlaget utover hva som er naturlig etter deres alder og modenhet. Forstander vil være 

svært tilbakeholdne med å overprøve om vilkåret er oppfylt med mindre det foreligger klare 

indikasjoner ved personens livsførsel eller ord på at søkerens trosbekjennelse ikke kan legges 

til grunn. 

3.3. Du må støtte BCC Norges og lokalmenighetens formål 

3.3.1. Hva er vilkåret? 

For å bli medlem må du bekrefte at du støtter BCC Norges og lokalmenighetens formål. 

Formålet er det lokalmenigheten som organisasjon søker å oppnå, og lyder som følger: 

 

«BCC [lokalmenighet]s formål er å […] fremme den kristne tro slik den fremkommer i 

BCC-forbundets trosgrunnlag blant alle mennesker og å lære dem som ønsker det å 

holde alt det Jesus har befalt [og å] fremme kristendommens rammevilkår og 

anseelse i samfunnet» 
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Å støtte formålet betyr at du: 

 identifiserer deg med formålet  

 er lojal mot formålet og aktivitetene/virksomheten lokalmenigheten og BCC Norge 

utøver for å realisere formålet 

 bidrar til å realisere formålet gjennom deltakelse i givertjeneste, menighetsaktivitet og 

frivillig innsats 

 

At man bekrefter at man er lojal mot formålet og virksomheten, begrenser ikke din mulighet til 

å fremme ulikt syn i forbindelse med din deltakelse i beslutningsprosesser. BCC ønsker at 

medlemmene engasjerer seg i organisatoriske spørsmål i beslutningsprosessene, ut ifra et 

ønske om å bidra konstruktivt til å fremme formålet. Når det imidlertid er fattet lovlige 

beslutninger i BCC Norge, lokalmenighetens årsmøte eller i forstanderskapet for BCC-

forbundet, forventes det at medlemmene er lojale mot disse. 

 

3.3.2. Hvordan vurderer BCC om jeg støtter formålet? 

Forstander vil i utgangspunktet ikke overprøve din egen erklæring på dette ved innsendelse av 

søknad om medlemskap, og vil normalt legge denne til grunn.  

 

I visse tilfeller vil det imidlertid kunne være sider ved din livsførsel, handlinger eller ord som 

kan reise spørsmål ved om du støtter formålet. Dette vil kunne gjelde for deg hvis du 

eksempelvis: 

 gjentakende ikke respekterer ordensregler, vedtak eller retningslinjer fra BCC Norge 

eller lokalmenigheten.  

 gir uttrykk for at du ikke støtter formålet eller virksomheten 

 åpent kritiserer eller motarbeider BCC–forbundets tro og lære 

 fremmer usanne påstander om menighetens virksomhet 

 gjentagende misligholder betalingsforpliktelser overfor BCC Norge eller 

lokalmenigheter 

 

I slike tilfeller kan forstander i lokalmenigheten som skal vurdere søknaden be om en samtale 

med deg. Du velger selv om du ønsker å takke ja til en slik samtale, men en slik samtale vil 

kunne være viktig for at forstander skal kunne legge din bekreftelse på støtte til formålet til 

grunn. 

 

3.3.3. Hvordan vurderes det om barn, ungdom og personer med psykisk utviklingshemning 

støtter formålet? 

Barn og ungdom til og med 22 år samt personer med psykisk utviklingshemning vil avhengig 

av alder og modenhet ha begrenset mulighet til å vurdere om de identifiserer seg med BCC 

Norges og lokalmenighetens formål, og begrenset mulighet til å vise faktisk støtte. Dette er 

imidlertid ikke til hinder for at disse kan bli medlemmer. 
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 For barn under 15 år, er det ingen krav om personlig bekreftelse, og forstander legger 

automatisk til grunn at vilkåret er møtt. En av personene med foreldreansvar må 

bekrefte at de støtter formålet. 

 Ungdommer fra 15 til og med 22 år, må ved innmelding bekrefte at de støtter formålet  

 Personer med psykisk utviklingshemning som ikke er under verge, må ved innmelding 

bekrefte at de støtter formålet. 

 Personer under verge vil normalt vurderes likt som barn under 15 år. 

 

3.4. Du må ikke allerede være omfattet av et eksklusjonsgrunnlag 

Vedtektene har egne regler for hva slags atferd som kan medføre begrensninger eller 

utelukkelse (eksklusjon) for et medlem, se kapittel 7 nedenfor. Din søknad om medlemskap vil 

ikke bli innvilget hvis du allerede på søknadstidspunktet kvalifiserer under noen av disse 

formene for atferd, eller hvis forstander har saklig grunnlag for å mene at det er sannsynlig at 

du innen kort tid vil omfattes av noen av disse bestemmelsene. 

 

3.5. Du må være bosatt i Norge  

3.5.1. Hovedregel 

Det er kun personer bosatt i Norge som kan søke medlemskap. Du er bosatt i Norge hvis du 

har lovlig opphold i norsk kommune og har til hensikt å bli i minst seks måneder.  

 

3.5.2. Har du flyttet fra Norge? 

Hvis du blir registrert som utflyttet av Norge, kan du ikke lenger være medlem i BCC Norge og 

norske lokalmenigheter.  

 

Det er folkeregisterloven som danne grunnlag for å vurdere om du er utflyttet eller ikke. Ved tvil 

bes du kontakte Skatteetaten. 

 

3.5.3. Midlertidig utenlandsopphold  

Hvis du skal oppholde deg i utlandet mer enn seks måneder, må du etter reglene i 

folkeregisterloven melde fra om dette til Skatteetaten. Dersom du blir registrert som utflyttet 

av Norge, blir du midlertidig registrert som utmeldt av BCC Norge og din lokalmenighet.  

 

Det er imidlertid ingen ting i veien for at du i løpet av ditt utenlandsopphold er registrert i en 

utenlandsk BCC lokalmenighet.  

 

3.6. Flere lokalmenigheter på samme tid 

Etter § 5-3 (2) i BCC Norges vedtekter kan en person ikke ha medlemskap i flere norske 

lokalmenigheter på samme tid. Hvis du allerede er medlem av en norsk lokalmenighet og 
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samtidig søker om medlemskap i en annen lokalmenighet, vil du automatisk bli utmeldt av din 

forrige lokalmenighet. 

 

4. Søknadsprosessen 

4.1. Innledning 

Du kan søke om medlemskap for deg eller dine barn under 15 år i en lokalmenighet av BCC 

Norge ved fylle ut søknadsskjema på profilsiden på BCC Medlemsportal (portal.bcc.no). Du 

kan også forespørre forstander om å fylle ut et manuelt søknadsskjema. «BCC Norge Instruks 

for administrativ håndtering av inn- og utmelding» gir relevant informasjon. 

 

For å søke, må du bekrefte at du har gjort deg kjent med dette veiledningsheftet og de 

grunnlagsdokumenter som er henvist til i kapittel 1.2. (lenke til disse dokumentene finner du 

også i det digitale søknadsskjemaet på profilsiden). Videre må du bekrefte at du bekjenner deg 

til trosgrunnlaget, støtter formålet og for øvrig tilfredsstiller vilkårene for medlemskap.  

 

For barn under 15 år og personer satt under verge, må søknad sendes inn av de/den med 

foreldreansvar eller verge. Ved delt foreldreansvar må begge foreldrene samtykke til 

innmelding. Barnet har også rett til medvirkning i beslutningen, jf. trossamfunnsloven § 3.  

 

Det finnes unntak der barn under 15 år kan delta i menigheten uten å registreres som 

medlemmer. Disse blir da registrert som tilhørige og vil ha mulighet til å delta på 

arrangementer og tilgang til medlemssystemene. Foresatte må ta kontakt med 

lokalmenighetens forstander som vil behandle søknader om tilhørige. Se «BCC Norge 

Instruks for administrativ håndtering av inn- og utmelding» for nærmere info om rettigheter og 

forpliktelser for tilhørige. 

 

4.2. Forstander vurderer din søknad 

Søknaden blir sendt til forstander i den lokalmenigheten du har søkt medlemskap i. 

 

Det er forstander som avgjør om søknaden skal innvilges eller ikke. Forstanders vurdering 

baseres på om søkeren oppfyller vilkårene for medlemskap, jf. kapittel 3 overfor. Dersom du 

oppfyller vilkårene, skal forstander innvilge din søknad. Hvis du ikke oppfyller vilkårene, skal 

forstander avslå din søknad. 

 

Når det gjelder søknader om medlemskap fra forstanders nære familie (forstanders foreldre, 

søsken, søskens ektefeller, egen ektefelle, barn, barns ektefeller og barnebarn), skal styret i 

lokalmenigheten fremme innstilling om vedtak til BCC-forbundets forstanderskap, som så vil 

fatte sitt vedtak. 
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Når søknaden blir godkjent av forstander, blir du meldt inn som medlem i lokalmenigheten og i 

BCC Norge. Du vil få bekreftelse på at søknaden er innvilget på profilsiden på BCC 

Medlemsportal og du vil motta varsel om dette på epost. 

 

Hvis forstander mener det kan være grunner for at du ikke oppfyller vilkår for medlemskap av 

andre grunner enn at du ikke er bosatt i Norge, skal forstander rådføre seg med BCC-

forbundets forstanderskap. Før et eventuelt vedtak om avslag treffes, skal du skriftlig gjøres 

kjent med at forstander vurderer å avslå din søknad og bakgrunnen for dette. Forstander kan 

be om en samtale med deg. Du velger selv om du ønsker å takke ja til en slik samtale. Du vil da 

gis en frist på to uker til å uttale deg. 

 

Hvis forstander beslutter å avslå din søknad, skal du få et skriftlig vedtak med begrunnelse. I 

tillegg vil du få informasjon om klageadgang.  

 

4.3. Avslag på søknad om medlemskap skal begrunnes 

I visse tilfeller vil avslag kunne basere seg på forhold knyttet til din livsførsel, handlinger eller 

det du har gitt uttrykk for. For at forstander kan basere sitt vedtak på slike forhold, må det 

foreligge tilstrekkelig dokumentasjon. 

 

Forstander skal i vedtaket angi hvilke forhold som har vært avgjørende for vedtak og hvordan 

forholdet er dokumentert. 

 

4.4. Klage over avslag på medlemskap 

Dersom du har fått avslag på din søknad kan du påklage vedtaket til BCC Norges Medlems- 

og varslingsutvalg innen tre uker fra mottatt avslag. 

 

Du kan sende inn ny søknad om medlemskap til en lokalmenighet av BCC Norge først etter tre 

år. Ungdom under 23 år kan søke igjen etter ett år. 

 

 Se for øvrig «BCC Norge Prosessuelle retningslinjer for medlemssanksjonering».  
 

5. Rettigheter og forpliktelser som medlem 

5.1. Introduksjon 

Som medlem i en lokalmenighet og BCC Norge er du en del av BCCs organisasjon, med de 

rettigheter og forpliktelser som følger av våre grunnlagsdokumenter. Se punktene 5.2 til 5.5 

nedenfor. Videre blir du regnet med i grunnlaget for statsstøtte til BCC Norge. 
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5.2. Deltakelse i menighetsliv og konferanser 

5.2.1. Innledning 

Som medlem har du i utgangspunktet rett til fysisk deltakelse i menighetslivet og digitale 

tilganger til medlemsressurser.  

 

5.2.2. Generelle bestemmelser 

Som medlem har du rett til fysisk tilstedeværelse på alle aktiviteter i lokalmenigheten, dersom 

du er i målgruppen for aktiviteten, og du ellers overholder ordensregler og vilkår som gjelder 

for aktiviteten.  

 

Forstander i lokalmenigheten beslutter målgruppe for de ulike aktivitetene. Se vedlegg: 

«Fastsettelse av målgruppe». Forstanderskapet i BCC-forbundet har fastsatt visse 

retningslinjer som forstander skal følge, som blant annet sier noe om hvilke aktiviteter som 

alltid skal være offentlige eller alltid skal være begrenset til medlemmer. Utover dette kan det 

være ulikt hvilke aktiviteter en forstander vedtar skal være offentlig eller kun for medlemmer. 

 

5.2.3. Offentlige aktiviteter 

Som medlem har du tilgang til alle BCC Norges offentlige aktiviteter. Per tidspunkt har 

forstanderskapet besluttet at følgende aktiviteter alltid skal være offentlige, med mindre 

forstander har søkt forstanderskapet om særlig unntak. 

 

Søndagsmøte 

Du har adgang til være tilhører under ordinære søndagsmøter samt delta i fellessang og 

fellesbønn. Normalt er det åpent for alle å kunne delta med tale, vitnesbyrd, bønn eller sang. 

Det er imidlertid møteleder som beslutter møtets form og hvilke elementer som skal tillates i 

møtet. Å kunne delta fra talerstolen er derfor ikke en rettighet man nødvendigvis har som 

medlem.  

 

Søndagsskolen 

For søndagskolen gjelder de generelle bestemmelsene. Søndagsskolen vil normalt ha en 

fastsatt nedre og øvre aldersgrense for hvilke barn som er i målgruppen, og lokalmenigheten 

kan angi om foreldre eller andre ansvarspersoner kan eller må følge barna på søndagsskolen. 

 

Barnevelsignelse 

Du kan la dine barn bli velsignet dersom forstander har bestemt at det skal holdes 

barnevelsignelse, og dersom barnet er under 12 år og ikke er velsignet tidligere. 
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5.2.4. Medlemsaktiviteter 

Dette punktet beskriver hvilken adgang du som medlem har til medlemsaktiviteter. Per 

tidspunkt har forstanderskapet besluttet at følgende aktiviteter kun skal være for medlemmer, 

med mindre forstander har søkt om særlig unntak:  

 

Medlemsmøter / årsmøter 

Lokalmenigheten kan kalle inn medlemmene til medlemsmøter for å gi informasjon eller 

omtale saker som kun er relevant for medlemmene. Disse møtene kan du delta på hvis du er 

medlem i den aktuelle lokalmenigheten. 

 

For årsmøter, som er et medlemsmøte hvor det kan fattes vedtak etter reglene i vedtektene, 

se punkt 5.4. 

 

Konferanser 

BCC Norges lokalmenigheter deltar på kristne konferanser i regi av BCC Event, et fellestiltak i 

BCC-forbundet. Konferansene avholdes på Oslofjord Convention Center, og målgruppen for 

disse konferansene er medlemmer i BCCs medlemsmenigheter. Du kan delta på 

konferansene som din lokalmenighet er deltaker på, forutsatt at du er i målgruppen for 

konferansen og at du oppfyller BCC Events vilkår for deltakelse og følger de ordensregler som 

gjelder for konferansen. Se nærmere under punkt 5.6 om vilkår for deltakelse på konferanser 

og ordensregler under konferanser, og vedlegget: «Fastsettelse av målgruppe». 

 

Ungdomsmøter  

Du har adgang til å være tilhører under ordinære ungdomsmøter samt delta i fellessang og 

fellesbønn. Normalt er det åpent for alle å kunne delta med tale, vitnesbyrd, bønn eller sang. 

Det er imidlertid møteleder som beslutter møtets form og hvilke elementer som skal tillates i 

møtet. Å kunne delta fra talerstolen er derfor ikke en rettighet man nødvendigvis har som 

medlem.  

 

Du som medlem kan invitere med deg ikke-medlemmer på ungdomsmøtet etter avtale med 

ungdomsleder eller møteleder. 

 

Nattverd 

Du kan delta i nattverden, herunder ete nattverdsbrødet og drikke nattverdskalken.  

 

Dåp 

Du kan døpes dersom du har gjennomført en samtale, eller deltatt på en samling, med 

forstander eller den som skal foreta dåpen, og hvor hensikten med dåp er blitt forklart. 

Forstander bør spesielt vurdere om barn under 15 år bør gjennomføre dåp ettersom de er 

under religiøs myndighetsalder. (Jf. også trossamfunnsloven § 3). Du må ha forstått hva 

dåpshandlingen innebærer, og ønske å overholde dette, og melde fra til forstander eller den 

som foretar dåpshandlingen.  
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Motta bibelundervisning 

Bibelundervisning er et tilbud for 14-15 åringer for lokalmenighetens medlemmer, i henhold til 

de ordninger den enkelte lokalmenighet har for dette. 

 
A-team  

Medlemmer kan søke plass på A-team-programmet i regi av BCC A-team, men det gjelder 

særlige vilkår for opptak. For nærmere informasjon om opptaksregler og saksbehandling 

henvises til BCC A-team. 

 

Bli viet 

Som medlem kan du be om å bli vigslet av lokalmenighetens godkjente vigsler, men merk at 

vigsler kan nekte å tilby slik vigsel dersom: 

 den du vil gifte deg med ikke er medlem av BCC Norge 

 du eller den du vil gifte deg med er tidligere skilt, og den tidligere ektefellen lever 

 den du vil gifte deg med er av samme kjønn som deg 

 du ikke vil benytte deg av BCC Norges vigslingsritual eller for øvrig ikke vil 

gjennomføre vigslingen etter de retningslinjer som gjelder for vigslere i BCC Norge. 

 

5.2.5. Når du kan bli avvist / bortvist fra aktiviteter 

Hvis det er saklig grunn for det, kan du bli nektet adgang eller bli bortvist fra en enkeltaktivitet. 

En slik beslutning kan tas av møteleder eller aktivitetsansvarlig. 

 

Saklig grunn for at du blir nektet adgang eller blir bortvist kan være at du: 

 ikke er i målgruppen for aktiviteten, ref. vedlegg: «Fastsettelse av målgruppe». 

 bryter lokalmenighetens eller eiendommens ordensregler eller anvisninger fra 

møteleder/aktivitetsansvarlig og ikke endrer adferd etter advarsel. 

 

Nektelse av adgang eller bortvisning kan gjøres skriftlig eller muntlig av møteleder eller 

aktivitetsansvarlig. Dersom det er nødvendig og forholdsmessig, kan lokalmenigheten 

anmode politimyndighetene om bistand til å få deg bortvist. 

 

Dersom du blir nektet adgang eller bortvist, kan du i etterkant be om skriftlig begrunnelse. Du 

kan ikke påklage beslutningen. Hvis du mener du er bortvist på feilaktig grunnlag, kan du 

varsle om forholdet som et kritikkverdig forhold gjennom de ordinære varslingskanalene. 

 

5.3. Digitale tilganger 

Som medlem har du tilgang til digitale medlemsressurser.  Per tidspunkt er de digitale 

medlemsressursene følgende: 

 Lokalmenighetenes interne hjemmesider  

 BCC Medlemsportal med din egen profilside 
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 Nettsider og applikasjoner som tilbys av fellestiltakene i BCC-forbundet. Så som 

BrunstadTV (full tilgang), BMM, litteraturportalen etc.  

 Påmeldingsløsninger for lokale arrangementer, BCC Events konferanser og dugnader 

 

Du kan miste tilgang hvis du bryter med vilkårene for tjenesten eller du blir ilagt begrensning 

etter kapittel 7.  

 

5.4. Medbestemmelsesrett, valgbarhet og andre rettigheter 

Som medlem har du følgende organisatoriske rettigheter: 

 

Årsmøte i lokalmenigheten 

Alle medlemmer over 15 år har rett til å: 

 motta saksdokumenter forut for årsmøtet for å kunne sette deg inn i disse 

 fremme forslag for årsmøtet, innen angitte frister 

 delta på årsmøtet med tale- og stemmerett 

Valgbarhet 

Som medlem er du, så sant du oppfyller krav til alder, blant annet valgbar til: 

 lokalt styreverv 
 verv som delegat i BCC Norges landsmøte 
 verv som representant i BCC-forbundets representantskap 
 styreverv i BCC Norge 

Åndelige / omsorgsrelaterte verv 

Medlemskap gir ikke i seg selv rett til ulike verv. BCC kan ha egne krav til egnethet, vandel 

m.m. for at du skal kunne være delaktig i barne- og ungdomsarbeidet som mentor/frivillig, 

bidragsyter på søndagsskolen m.m. 

 

5.5. Medlemsforpliktelser 

5.5.1. Innledning 

Som medlem, har du forpliktelser overfor BCC Norge og din lokalmenighet. Manglende 

overholdelse av disse forpliktelsene kan medføre at du får begrensninger knyttet til ditt 

medlemskap, eller at du mister ditt medlemskap. 

 

Som medlem må du sørge for at du til enhver tid oppfyller vilkårene for medlemskap som 

gjennomgått i kapittel 3 ovenfor. I tillegg har du en lojalitetsplikt som innebærer at du må 

overholde vedtekter og lovlige vedtak og retningslinjer fattet av lokalmenigheten og BCC 

Norge. 
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5.5.2. Du må fortsettende bekjenne deg til trosgrunnlaget og støtte formålet 

Som beskrevet i kapittel 3.2, må du bekjenne deg til BCC-forbundets trosgrunnlag. Dette 

bekrefter du ved søknad om medlemskap, men er også en forutsetning for fortsatt 

medlemskap. 

 

Selv om det rettslige trosgrunnlaget normalt ikke vil endres (BCC-forbundets konstitusjon har 

svært strenge regler for endring av trosgrunnlaget), vil tolkningen av trosgrunnlaget kunne 

videreutvikles og innen visse temaer endres over tid. Tolkningsmyndigheten ligger til BCC-

forbundets forstanderskap, jf. konstitusjonens artikkel 1.2.B. Som medlem vil du være 

forpliktet til å bekjenne deg til trosgrunnlaget slik det til enhver tid forstås i lys av denne 

bestemmelsen. 

 

Som beskrevet i punkt 3.3 må du støtte formålet til BCC og være lojal mot organisasjonen. 

Dette gjøres blant annet gjennom å delta på aktiviteter, bidra med planlegging eller utføring av 

arrangementer, bidra med frivillig innsats og gaver gjennom givertjenesten (fra du er 26 år). 

Hvorvidt du ansees å «støtte» BCC Norges og lokalmenighetens formål vurderes utfra dine 

forutsetninger for deltakelse og støtte.  

 

Særlig om deltakelse i givertjenesten 

Menighetens hovedinntektskilde er gaver fra medlemmene igjennom menighetens 

givertjeneste. Givertjenesten går ut på at alle medlemmer fra fylte 26 år gir samme 

prosentandel av sin bruttoinntekt (før skatt) til lokalmenigheten som en gave. Størrelsen på 

prosentandelen besluttes av medlemmene selv gjennom årsmøtet i lokalmenigheten, men 

skal ikke overstige 10 % i henhold til representantskapsvedtak i BCC-forbundet. 

 

Som medlem forventes det at du ønsker å delta i menighetens givertjeneste ved hvert år å gi 

en gave til lokalmenigheten som tilsvarer den vedtatte prosentandelen av din bruttoinntekt. Du 

viser slik at du identifiserer deg med Bibelens ord om gavmildhet og rettferdighet. 

 

Ettersom givertjenesten er evnebasert, vil det i utgangspunktet være mulig for nær sagt alle 

medlemmer – uavhengig av hva de tjener – å innrette økonomien slik at de kan bidra med den 

vedtatte prosenten. Hensikten er ikke å ramme de som er økonomisk vanskeligstilte, men å 

tilrettelegge for at alle kan gi etter evne og i henhold til vedtaket i lokalmenigheten. Hvis det 

imidlertid foreligger særlige grunner som gjør at dette ikke er mulig for deg, f.eks. fordi du har 

midlertidige betalingsvansker, en spesielt anstrengt økonomi, eller andre grunner, anbefales 

du å kontakte forstander i din lokalmenighet som kan lempe på menighetens forventninger om 

deltakelse i givertjenesten.  

 

Ettersom det du gir er en gave og menigheten ikke har informasjon om hva din inntekt er, 

hverken kan eller vil lokalmenigheten kontrollere om din gave utgjør den prosentandelen av 

din inntekt som medlemmene har blitt enig om. I forbindelse med gaveinnmelding hvert år, vil 

du bli bedt om å bekrefte at din gave utgjør den prosentsats som årsmøtet har vedtatt. Hvis du 

over lengre tid (inntil 2 år) ikke følger opp årsmøtets vedtak og deltar i givertjenesten med 
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samme prosent som de andre medlemmene, og du ikke har kontaktet forstander som nevnt 

over, vil du kunne miste ditt medlemskap.  

 

Andre forhold som omfattes av lojalitetsplikten 

Som følge av din lojalitetsplikt som medlem, forventes det videre at du: 

 

1) ikke på illojalt vis deler informasjon, dokumentasjon, video- og lydopptak e.l. fra 

menigheten eller menighetens aktiviteter til andre enn de som er i målgruppen for 

informasjonen eller aktiviteten.  

2) melder ifra til BCCs rette organer, eventuelt varslingsutvalget, med varsler om 

kritikkverdige forhold, klager, innspill eller spørsmål som angår BCC. Som medlem 

forventes det at du alltid forsøker å melde ifra og løse slike forhold internt. Når det gjelder 

straffbare forhold, kan enhver anmelde det til politiet og/eller kontakte relevante offentlige 

myndigheter. 

 

5.5.3. Plikten til å overholde vedtak og retningslinjer 

Det fremgår direkte av vedtektene at du som «medlem plikter å overholde BCC 

[lokalmenighet]s vedtekter og lovlige vedtak, retningslinjer m.m. truffet av BCC 

[lokalmenighet] og BCC Norge.» 

 

Som medlem har du forpliktet deg til å overholde lokalmenighetens og BCC Norges vedtekter, 

og innrette deg etter lovlige vedtak, retningslinjer og ordensregler. Vedtak og retningslinjer er 

lovlige når de ikke strider mot lovgivning og de er fattet på lovlig vis etter gjeldende vedtekter. 

 

Plikten til å overholde lovlige vedtak gjelder vedtak i lokalmenigheten og BCC Norge, gitt at de 

som fatter vedtaket har den nødvendige myndighet til å fatte vedtaket. Dette inkluderer derfor 

blant annet at du må overholde vedtak i årsmøtet når disse er vedtatt med det nødvendige 

flertall, uavhengig av om du selv har stemt for eller imot vedtaket, og du må overholde vedtak 

av forstander og styret i din menighet, når dette er innenfor deres myndighetsområde. 

 

Plikten til å overholde vedtak er ikke til hinder for at du kan be om å få vedtaket overprøvet i 

BCCs egne organer i den grad vedtektene åpner for dette. Når du har benyttet mulighetene 

som vedtektene gir deg, er det mulig å få saken behandlet i domstolene, i den grad vilkårene 

for domstolsprøving er oppfylt. Som medlem har du imidlertid en plikt til å forsøke å løse 

uenighet og konflikt igjennom BCCs egne organer, samt å benytte deg av BCCs rutiner og 

organer for håndtering av kritikkverdige forhold, så sant ikke saken ligger under offentlig 

myndighet og ansvar. Unntak fra dette er politianmeldelse av straffbare forhold. 

5.5.4. Plikt til å informere om flytting m.m. 

Hvis du bosetter deg utenfor Norge (se punkt 3.5 ovenfor), må du melde ifra om dette til din 

lokalmenighet. 
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5.6. Vilkår for deltakelse og ordensregler på konferanser  

5.6.1. Innledning 

Konferanser på Brunstad arrangeres av BCC Event, et fellestiltak i BCC-forbundet. Stiftelsen 

har egne vilkår for deltakelse på disse arrangementene, og det gjelder et eget sett med 

ordensregler under arrangement.  

5.6.2. Vilkår for å kunne delta på konferanser  

Det er lokalmenighetene som inviteres til og melder seg på BCCs konferanser. For å kunne 

meldes på en konferanse via lokalmenigheten, må du være medlem av en lokalmenighet i 

BCC-forbundet. Hvis du ikke er medlem, men har en tydelig tilknytning til en lokalmenighet, 

kan du delta hvis du får en særskilt invitasjon fra lokalmenigheten.  

 

I tillegg til å være medlem eller være invitert, må du: 

 være i konferansens målgruppe, eller ha mottatt tillatelse fra BCC Event til å delta. 

 vise interesse for lokalt menighetsliv og for BCC-forbundets trosgrunnlag og formål. 

 være myndig, eller, hvis du er under 18 år eller under verge, bli ivaretatt av dine 

foresatte/verge eller annen påmeldt person over 18 år som er fysisk til stede og som 

har omsorgsevne og fullmakt til å ta ansvar for deg. 

 

Du kan nektes mulighet til å delta på konferanse hvis du: 

a) har eller i løpet av de siste 12 måneder har hatt et kjent misbruk av rusmidler eller 

alkohol,  

b) er gjenstand for offentligrettslig besøksforbud (eller lignende vedtak) overfor annen 

person som er eller kan tenkes å være påmeldt konferansen,  

c) er tiltalt for et straffbart forhold hvor det kan idømmes ubetinget fengsel, eller som er i 

soningskø eller gjennomfører fengselssoning etter domfellelse. (Styret i BCC Event 

kan vedta at visse typer lovbrudd likevel ikke skal omfattes av dette punktet når 

deltakelse ikke er betenkelig som følge av lovbruddets art),  

d) er under tvungent psykisk helsevern,  

e) på grunn av tidligere hendelse ikke er usannsynlig at det kan utføres lovstridige 

handlinger som utgjør en alvorlig fare for liv, helse eller verdier (slik som volds-, 

seksual- og vinningsforbrytelser), uavhengig av om risikoen skyldes psykiske lidelser,  

f) på grunn av tidligere hendelse ikke er usannsynlig at du kan opptre på en måte som er 

skremmende, plagsom, krenkende eller til skade for andre deltakere, eller som det er 

sannsynlig ikke vil overholde ordensregler og anvisninger, uavhengig av om risikoen 

skyldes psykiske lidelser,  

g) aktivt fremmer en lære som avviker med BCC-forbundets trosgrunnlag på sentrale 

punkter, jf. 3.2.2. 

h) lever i et kjent seksuelt samliv utenfor rammene av et bibelsk ekteskap, eller 

i) motarbeider menighetens virksomhet på illojalt vis ved ikke å overholde lovlige vedtak 

og retningslinjer i menighet lokalt eller sentralt, eller som motarbeider menighetens 
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virksomhet, eller som kritiserer menigheten offentlig uten først å benytte 

organisasjonens rutiner og strukturer for å gi tilbakemeldinger, kritikk, varsling m.m. 

 

5.6.3. Saksbehandlingsregler for påmelding til konferanse 

Det er lokalmenigheten som melder til BCC Event hvem som skal delta på konferansen fra 

lokalmenigheten, og lokalmenigheten har derfor ansvar for å vurdere om du oppfyller vilkårene 

for å delta. Lokalmenigheten har mulighet til å søke BCC Event om unntak fra vilkårene hvis de 

mener det er gode grunner for det. 

 

Hvis forstander i din lokalmenighet mener at du, til tross for at du er medlem, ikke oppfyller 

vilkårene for å delta på konferanser skal de anmode BCC Norges medlems- og 

varslingsutvalg om å fatte vedtak som begrenser din rett til å delta. Det samme gjelder dersom 

forstander mener det ikke er grunnlag for å søke BCC Event om unntak. Dette følger i så fall de 

ordinære saksbehandlingsreglene for sanksjonering og klageadgang. 

5.6.4. Ordensregler under konferanser 

Når du deltar på konferanser, er du forpliktet til å overholde ordensreglene til BCC Event. 

Brudd på ordensreglene kan medføre at du blir bortvist fra konferansen. 

 

6. Utmelding 

Er du 15 år eller eldre står du til enhver tid fritt til å melde deg selv eller dine barn under 15 år ut 

av lokalmenigheten og avslutte ditt og/eller dine barns medlemskap. Utmelding kan gjøres ved 

skriftlig eller muntlig beskjed til forstander eller den som forstander har utpekt i din 

lokalmenighet, eller ved digital utmelding via din profilside på BCC medlemsportal. 

 

Utmelding av lokalmenigheten kan skje på følgende måter: 

 Aktiv utmelding (medlemmet melder seg ut selv) 

 Ved inaktivitet. For medlemmer som ikke har deltatt i lokalmenighetens virksomhet i 

en periode på minst to år, kan forstander skriftlig anmode medlemmet om å bekrefte 

fortsatt medlemskap til lokalmenigheten. Dersom medlemmet ikke gir tilbakemelding 

på henvendelsen etter to anmodninger med minst tre måneders mellomrom, kan 

forstander avslutte medlemskapet tre måneder etter at siste anmodning er sendt. 

 Ved vedtak om utelukkelse (se pkt. 7)  

 Ved innmelding til en annen lokalmenighet i Norge  

 Ved fast bopel utenfor Norge 

 Ved død 
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7. Tap av medlemskap eller begrensning i medlemskap 

7.1. Innledning 

Det kan oppstå forhold i ettertid av innmelding som gjør at du kan få dine rettigheter begrenset 

eller tapt. BCCs behov for å begrense dine rettigheter melder seg særlig hvis dine handlinger 

går ut over de øvrige medlemmenes deltakelse og rettigheter.  

 

7.2. Hvilke typer sanksjoner kan BCC ilegge? 

7.2.1. Innledning 

Som en stor organisasjon har BCC Norge regler for sanksjonering av medlemmer. Reglenes 

formål er å beskytte de øvrige medlemmenes og trossamfunnets legitime interesser fra å bli 

forstyrret i sin trosutøvelse. Bestemmelsene skal ikke praktiseres på en måte som iverksetter 

lovstridige begrensninger på medlemmenes livsutfoldelse. 

 

7.2.2. Tilgjengelige sanksjoner og hva disse medfører 

BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg kan ilegge alle myndige personer følgende 

sanksjoner: 

 

Skriftlig irettesettelse: advarsel uten organisatoriske konsekvenser. 

 

Deltakelsesbegrensning: vedtak hvor du forbys å delta på visse angitte aktiviteter eller 

mister visse angitte rettigheter eller tilganger. Vedtaket skal også inneholde tidsperioden 

begrensningen gjelder. 

 

Suspensjon: få sin deltakelse begrenset frem avgjørelse om mulig sanksjon er endelig 

avgjort.  

 

Utelukkelse / eksklusjon 

Med mindre noe annet fremgår av vedtaket, medfører utelukkelse at du taper ditt 

medlemskap, dine verv, og at du ikke kan delta på BCCs offentlige aktiviteter.  

 

7.2.3. Særlig om suspensjon i påvente av endelig vedtak 

Midlertidig suspensjon kan besluttes av BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg mens de 

vurderer deltakelsesbegrensning eller eksklusjon. Beslutningen kan fattes med umiddelbar 

virkning og vare frem til utvalget har fattet endelig vedtak. Suspensjonen skal imidlertid ikke 

vare mer enn tre måneder, eller – hvis du er siktet eller tiltalt for en straffbar handling – inntil to 

måneder etter at straffesaken er henlagt eller rettskraftig dom foreligger. Du kan ikke anke en 

suspensjon. 
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Midlertidig suspensjon skal kun brukes hvis BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg mener 

det er fare for at du i perioden kan være til skade for BCC Norge, lokalmenigheten eller de 

andre medlemmene. 

 

Med mindre BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg har spesifisert noe annet i sitt vedtak, 

betyr suspensjon at du mister alle dine medlemsrettigheter inntil saken er avgjort, samt at du 

ikke kan delta på offentlige aktiviteter i regi av lokalmenigheten eller BCC Norge. Jf. BCC 

Norges vedtekter § 5-11. 

 

7.3. Hvem kan beslutte sanksjon? 

BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg har myndighet til å ilegge sanksjoner overfor 

medlemmene, eller andre deltakende personer. Dette skal gjøres i henhold til prosessuelle 

retningslinjer for medlemssanksjonering vedtatt av Landsmøtet i BCC Norge.  

 

7.4. Når kan jeg bli sanksjonert? 

Du kan få skriftlig irettesettelse for alle former for kritikkverdig adferd. Du kan imidlertid få mer 

inngripende sanksjoner hvis du: 

a) er i vesentlig brudd med medlemsvilkårene, herunder bryter gyldige vedtekter eller 

foreningsvedtak,  

b) aktivt motarbeider BCC Norges formål eller virksomhet,  

c) fremmer en lære som er uforenlig med BCC-forbundets trosgrunnlag og formål,  

d) er medlem av eller viser offentlig støtte til en annen sammenslutning når dette er i motstrid 

med trosgrunnlaget som ligger til grunn for medlemskapet i BCC Norge, eller 

e) ved ditt liv og din vandel avviker fra BCC-forbundets trosgrunnlag slik at det påvirker de 

øvrige medlemmers oppbyggelse eller deltakelse negativt, eller 

f) opptrer på en måte som er skremmende, plagsom, krenkende eller til skade for andres 

helse, moral, integritet, rettigheter eller friheter, eller 

g) på annen måte opptrer grovt kritikkverdig. 

 

Selv om du omfattes av et av disse punktene, skal sanksjon kun brukes når det er nødvendig, 

egnet og forholdsmessig tatt i betraktning de faktiske forhold, formålet med å sanksjonere, 

tidligere sanksjonsbeslutninger som BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg har fattet, og 

de hensynene som gjør seg gjeldende for BCC Norge, lokalmenigheten, de øvrige 

medlemmene og deg. 

 

Listen fra a) til g) er dels overlappende, men viser at det i utgangspunktet skal mye til for at du 

kan bli sanksjonert. Det er ikke knyttet sanksjonering til mindre alvorlige avvik mellom BCC 

Norges trosgrunnlag og formål, og din livsførsel og tale.  

 

For punkt a), b), c) og f) henvises det til gjennomgangen av medlemsvilkår og 

medlemsforpliktelser i denne veiledningen. 
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Punkt d) omfatter kun medlemskap i organisasjoner som har formål eller virksomhet som 

strider mot BCCs tro eller formål, f.eks. medlemskap i ikke-kristne religiøse organisasjoner, 

ateistiske/human-etiske organisasjoner eller organisasjoner med et sterkt avvikende moralsk 

synspunkt (f.eks. rasistiske eller kriminelle organisasjoner eller organisasjoner knyttet til 

seksualmoral i strid med BCCs trosgrunnlag). Punkt d) omfatter ikke medlemskap i de fleste 

sekulære aktiviteter (politiske partier, ulike lag, arbeidslivets organisasjoner m.m.). 

 

Punkt e): Med «liv og vandel som avviker fra BCCs trosgrunnlag» menes livsvalg eller 

oppførsel som tydelig viser at vedkommende fører en annen livsførsel enn det som følger av 

BCCs tro og lære. Ditt livsvalg eller oppførsel må imidlertid være av en slik karakter at det 

skapes et behov for å beskytte de andre medlemmenes rett til å samles om sin tro og kristenliv 

og oppbygges i fred. Et slikt behov kan oppstå dersom din tilstedeværelse skaper uro, negativ 

påvirkning etc. på øvrige medlemmer. Hvis du eksempelvis lever i samboerskap eller homofilt 

samliv og kommer til møter og aktiviteter sammen med din partner, vil det virke forstyrrende 

for de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på, på grunn av dissonansen mellom 

det de øvrige medlemmene tror på og er til stede for å samles om, og den tro din livsførsel gir 

uttrykk for. I slike tilfeller vil du altså kunne sanksjoneres. Tilsvarende vil du kunne 

sanksjoneres for andre former for læremessig alvorlig og vedvarende syndig livsførsel, og 

som derfor forstyrrer for de øvrige medlemmenes ønske om å samles om sin felles tro i fred. 

 

7.5. Saksbehandlingsregler for sanksjonering 

7.5.1. Hva kan starte en sanksjonsprosess? 

BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg bestemmer om sanksjonsprosess skal settes i 

gang, men de kan kun gjøre det hvis de først har mottatt et varsel (via varslingsrutinene) eller 

de har fått et skriftlig initiativ fra forstanderskapet i BCC-forbundet, styret i BCC Norge eller 

styret eller forstander i en norsk lokalmenighet.  

 

7.5.2. Generelle regler for BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg 

BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg arbeid skal være skriftlig og ivareta grunnleggende 

krav til kontradiksjon. Utvalget skal føre skriftlige notater fra egne drøftinger. Muntlige innlegg 

fra andre i saken skal nedtegnes og signeres. 

 

Videre skal utvalgets arbeid være konfidensielt, og dokumenter/opplysninger skal kun være 

tilgjengelig for utvalget eller er nødvendig for en forsvarlig håndtering av saken. Sakens 

dokumenter skal arkiveres på tilfredsstillende måte og i tråd med gjeldende personvernregler.  

 

7.5.3. Prosess frem mot vedtak 

Hvis BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg vurderer å sanksjonere deg, skal du få skriftlig 

informasjon om dette. Informasjonen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at du kan 

forstå og ta stilling til saken. Du har deretter minst tre uker på å redegjøre for ditt syn på saken, 
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noe du kan gjøre enten muntlig eller skriftlig. Hvis du velger å forklare deg muntlig, vil BCC 

Norges Medlems- og varslingsutvalg sørge for at det skrives notater fra ditt innlegg som du vil 

bli bedt om å godkjenne og signere. 

 

BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg beslutter hvordan prosessen skal være for å belyse 

saken best mulig før vedtak treffes. Du skal gis tilsvarsrett (kontradiksjon) for alle relevante 

forhold før det kan fattes vedtak.  

 

7.5.4. BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg beslutning 

Hvis BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg beslutter en sanksjon mot deg, skal 

beslutningen og dens begrunnelse formidles skriftlig til deg. Du skal også gis informasjon hvis 

utvalget velger å ikke ilegge noen sanksjon.  

 

Begrunnelsen vil inneholde en nærmere beskrivelse av sanksjonen, og de vurderinger og 

faktiske forhold som ligger til grunn for beslutningen. 

 

Beslutningen vil også formidles til styret og forstander i din lokalmenighet og styret i BCC 

Norge og forstanderskapet i BCC-forbundet. Kun hvis det er saklig grunnlag for det, sett opp 

mot hensynet til de involverte, kan BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg beslutte at 

beslutningen også gjøres kjent for andre, herunder offentligheten. BCC Norges Medlems- og 

varslingsutvalg skal informere deg om en slik beslutning.  

 

For øvrig henvises det til «BCC Norge Prosessuelle retningslinjer for medlemssanksjonering».  

 

7.6. Klageadgang 

Du kan klage på sanksjonsvedtak. Klage må sendes til BCC Norges Medlems- og 

varslingsutvalg innen to måneder fra du mottok beslutningen. Klagen har imidlertid ikke 

oppsettende virkning (det vil si at du må forholde deg til vedtaket mens du venter på at klagen 

behandles). 

 

BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg vil foreta en fornyet vurdering av saken på 

bakgrunn av din klage. Dersom BCC Norges Medlems- og varslingsutvalg ikke finner grunn til 

å omgjøre sin beslutning, skal saken sendes til landsmøtet i BCC Norge for endelig 

behandling der. 

 

Klagen vil komme inn på neste landsmøtets dagsorden. Du har ikke rett til å kreve at det 

avholdes ekstraordinært landsmøte kun for å behandle din klage. Landsstyret kan også kreve 

at din klage ikke behandles før påfølgende landsmøte hvis saken kommer inn for kort tid før 

landsmøtet til at den kan gis en forsvarlig saksbehandling. 

 

Saksdokumentene knyttet til din klagesak vil sendes ut til alle delegatene i landsmøtet, men vil 

ikke offentliggjøres til andre enn delegatene.  
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Landsmøtet voterer om sanksjonen skal frafalles, opprettholdes eller om det skal fastsettes 

annen sanksjon (hvis slikt forslag er fremlagt). Det er landsmøtet i BCC Norge som kan 

fremme forslag om annen sanksjon.  

 

8. Videre prosess for veiledning om medlemsvilkår 

Dette dokumentet gir deg som søker veiledning om hvordan forstanderskapet i BCC-

forbundet mener medlemsvilkår og medlemsrettigheter og -forpliktelser bør være i BCC 

Norge. Dokumentet med eventuelle anbefalinger til nødvendige rettslige vedtak vil legges 

frem for endelig behandling av landsmøtet i BCC Norge og representantskapet i BCC-

forbundet i 2023, med endelig virkning fra det er vedtatt. Det kan forekomme endringer i 

dokumentet frem til det legges frem for landsmøtet og representantskapet, eksempelvis 

basert på de erfaringer og innspill som mottas fra menigheter og medlemmer igjennom høsten 

2022 og våren 2023. Personer som søker medlemskap høsten 2022, vil bli godt orientert om 

dokumentet slik det foreligger etter at det er vedtatt. 

 


