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§ 1. Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Bergen (STLB) har som formål:

a) Gjennom dialog å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn i
Bergen.

b) Å arbeide for fremme av likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge basert på FNs
konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

c) Å arbeide internt og eksternt med spørsmål som er av felles interesse for deltakerne i 
samarbeidsrådet, og være bindeledd mellom medlemssamfunnene.

§ 2. Medlemsskap

a) Medlemskap kan bare holdes av offentlig godkjent tros- og livssynssamfunn. Nye 
medlemssamfunn tas opp ved enstemmighet. Søknad om medlemskap sendes til 
arbeidsutvalget, som behandler søknad og innstiller til rådet. Det kan fastsettes krav til 
søknad og dokumentasjon til søkere.

b) Medlemssamfunn kan miste sitt medlemskap i STLB hvis tros- eller livssynssamfunnets 
formål strider mot STLBs formål. Eventuelt vedtak om bortfall av medlemskap fattes av 
årsmøtet ved enstemmighet. Medlemssamfunnet vedtaket gjelder har talerett, men ikke 
stemmerett i saken.

§ 3. Rådet består av maksimalt tre representanter fra hvert medlemssamfunn. Hvert 
medlemssamfunn har kun én stemme. Alle representanter kan møte på rådsmøtene. Rådet skal ha 
minst tre møter i året hvorav ett skal være årsmøte. 



§ 4. Årsmøtet 

a) Årsmøtet er STLBs øverste organ og skal finne sted innen utgangen av mars hvert år. 
Innkalling skal sendes senest fire uker før møtet og sakspapirer skal sendes senest en uke før
møtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1) Godkjenning av møteinnkalling

2) Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere

3) Godkjenning av dagsorden

4) Årsmelding

5) Regnskap

6) Årsplan 

7) Budsjett

8) Saker innmeldt til årsmøtet

9) Valg av leder for en periode på to år. Leder kan gjenvelges én gang, men da for ett år.

10) Valg av nestleder for en periode på ett år.

11) Valg av ytterligere fem medlemmer av arbeidsutvalget. Det bør tilstrebes at tros- og
livssynsbredden i STLB blir representert over tid.

b) Årsmøtesaker som følger av § 4 ledd a), punkt 1–5, 7 og 9–11 kan avgjøres ved simpelt 
flertall. Andre saker krever enstemmighet.

c) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom halvparten av medlemssamfunnene ber om 
det, eller ved flertall i arbeidsutvalget. 

§ 5. Rådet fatter sine vedtak ved og skal bare uttale seg offentlig ved enstemmighet. Med 
enstemmighet forstås her at arbeidsutvalget kan sende ut en uttalelse til høring på e-post til alle 
medlemmene i samarbeidsrådet med en svarfrist på 5 dager. Dersom arbeidsutvalget ikke får noen 
kommentarer innen fristen er det samtykke. Høring på e-post gjelder ikke årsmøtesaker.

§6. Arbeidsutvalget

a) STLBs postadresse følger leder.

b) Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og opptil ytterligere fem medlemmer. Den er 
beslutningsdyktig når minst et flertall av medlemmene er tilstede

c) Arbeidsutvalget leder virksomheten mellom rådsmøtene i henhold til arbeidsplan og 
vedtekter. Referat fra arbeidsutvalgets møter sendes rådets medlemmer.

d) Ansettelser/engasjementer foretas av rådet, som har arbeidsgiveransvaret.
Beslutninger knyttet til ansettelser kan delegeres til arbeidsutvalget.



§ 7. Observatører

a) Observatørstatus kan tilbys tros- og livssynssamfunn som ikke oppnår fullt medlemskap, 
eller organisasjoner som ikke defineres som tros- og livssynssamfunn.

b) Søknad om observatørstatus sendes til arbeidsutvalget, som behandler søknad og innstiller 
til rådet. Det kan fastsettes krav til søknad og dokumentasjon til søkere.

c) Organisasjoner med observatørstatus har i utgangspunktet én møtende representanter. Rådet 
kan fastsette et annet antall inntil tre representanter på individuell basis. 
Observatørrepresentanter og møte og talerett, men ikke stemmerett.

d) Observatørstatus kan inndras ved simpelt flertall i rådet.

§ 8. Endringer i Samarbeidsrådets vedtekter kan foretas av årsmøtet ved enstemmighet. 

§ 9. Samarbeidsrådet kan oppløses etter enstemmig vedtak ved to påfølgende årsmøter. Foreningens
midler tilfaller da Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn.
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