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R2S::Vedtekter  
 

§1. GRUNNLAG 
___________________________________________________________________ 
 
Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet!  
 
return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse.  
Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk. 
 
return2sender vil arbeide i samsvar med den teologiske og etiske retning som Den Norske 
Israelsmisjons Landsmøte og Landsstyre trekker opp.  
 
På dette grunnlag ønsker return2sender å skape et bredt og inkluderende 
handlingsfellesskap om vår hjertesak: Å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk i kjærlighet, 
takknemlighet og respekt, og i ord og handling arbeide for fred mellom Gud og mennesker 
og fred mennesker imellom.  
 

§2. ORGANISERING 
___________________________________________________________________ 
 
return2sender er et nettverk av unge folk som på forskjellig vis har blitt engasjert for en 
felles sak: Å bringe evangeliet tilbake dit vi engang fikk det fra! 
 
A) MEDLEMSKAP 
 
Medlem av return2sender er den som ønsker å støtte formålet på det grunnlag som kommer 
til utrykk i § 1 og som betaler til enhver tid fastsatt kontingent. Utmelding skjer skriftlig til 
hovedkontoret. Ved ubetalt kontingent tre år på rad strykes man som medlem. Landsrådet 
(LR) kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med vedtektene. 
 
Øvre aldersgrense i return2sender er 30 år. Det året man fyller 31 år får man tilbud om å 
fortsette som medlem i Den Norske Israelsmisjon. Det er ingen nedre aldersgrense i R2S. Alle 
medlemmer over 12 år har rett til full deltakelse, på lokalt og sentralt plan når det gjelder 
talerett og stemmerett. 
 
B) LOKALGRUPPER 
 
En lokalgruppe i return2sender skal bestå av minst 3 medlemmer. Lokalgruppa må holde 
styrevalg der de velger leder og økonomiansvarlig. Lokalgruppene kan jobbe fritt innenfor 
return2senders vedtekter for lokalgrupper, og rapporterer til Landsrådet gjennom en skriftlig 
årsrapport. 
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C) LANDSRÅDET 
 
Landsrådet består av styreleder, fire medlemmer og 1.varamedlem, alle valgt av landsmøtet. 
Landsrådet velger selv styreleder og nestleder. 
1) Daglig leder er landsrådets sekretær og møter uten stemmerett.  
2) Landsrådet avgjør selv om andre skal få delta i møtene uten stemmerett.  
3) Landsrådet kan delegere beslutningsmyndighet til arbeidsutvalget (AU). AU består av 
styreleder, nestleder i Landsrådet og daglig leder og er beslutningsdyktig med to 
medlemmer til stede.  
4) Styreleder og fire medlemmer valgt av landsmøtet velges for to år av gangen og kan 
gjenvelges en gang. Tre varamedlemmer velges for to år. 
5) Minst 50 % av Landsrådet må være under 26 år. 
6) Det er ønskelig med en bred geografisk, kjønnsmessig og faglig sammensetning av 
medlemmer. 
 
 
D) LANDSRÅDETS OPPGAVER  
 
Landsrådet har ansvaret for at den sentrale ledelse av return2sender er i samsvar med de 
retningslinjer landsmøtet trekker opp. 
1) Landsrådet skal være bindeledd mellom landsmøtet, de regionale return2sender 
lokalgruppene og direktemedlemmer. Landsrådet skal arbeide for kontakt, åndelig fellesskap 
og solidaritet mellom unge i Norge og Israel og i andre land der Israelsmisjonen har 
prosjekter. 
2) Landsrådet vedtar vedtektene for lokalgrupper. 
3) Landsrådet har møter når landsrådet selv eller arbeidsutvalget finner det nødvendig, dog 
minst fire ganger hvert år.  
4) Landsrådet ansetter alle medarbeidere i faste stillinger på hovedkontoret på bakgrunn av 
innstilling fra daglig leder. Daglig leder ansettes på bakgrunn av innstilling fra et 
innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget består av landsrådets leder og nestleder, samt 
generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon.  
Før landsrådet foretar ansettelse av daglig leder, skal landsstyret i Den Norske Israelsmisjon 
få anledning til å uttale seg om de aktuelle kandidatene. 
5) Landsrådet fastsetter størrelsen på medlemskontigenten. 
6) Landsrådet er beslutningsdyktig når minst 50 prosent av dets medlemmer er til stede. 
7) Landsrådet fører protokoll over sine forhandlinger. Utskrift av protokollen sendes 
omgående til utvalgets medlemmer, varamedlemmer, de regionale return2sender 
lokalgruppene, og til landsstyret i Den Norske Israelsmisjon. 
 
 
E) ÅRSMØTE OG LANDSMØTE 
 
return2sender møtes hvert år til årsmøte og holder landsmøte annethvert år. Årsmøtet er en 
årlig inspirasjonssamling hvor alle medlemmer er velkomne. Landsmøtet består av  
1) medlemmene av landsrådet og daglig leder. Landsrådets medlemmer og daglig leder har 
ikke stemmerett i saker som angår landsrådets disposisjoner. 
2) medlemmer i return2sender 



 Vedtekter for return2sender 

 

4) Israelsmisjones sentrale ledelse og én representant fra landsstyret i Israelsmisjonen, samt 
alle de øvrige ansatte innen return2sender. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. 
5) I tillegg kan det inviteres én representant fra samarbeidende organisasjoner, med talerett.  
 
Landsmøtets forhandlinger er normalt åpne for alle interesserte. 
 
F) LANDSMØTETS OPPGAVER 
 
Landsmøtet er return2sender høyeste myndighet. Det skal se til at organisasjonen arbeider i 
samsvar med sin basis, sitt formål og de øvrige forpliktelsene som ligger i vedtektenes § 1. 
Landsmøtet gjør vedtak i de viktigste sakene i return2sender slik som å:  
1) godkjenne og eventuelt gi merknader til landsrådets toårsmelding og revidert regnskap. 
2) vedta handlingsplan og ellers ta opp saker som vil fremme barne- og ungdomsarbeidet. 
3) velge landsrådets medlemmer og varamedlemmer. 
4) velge to medlemmer og et varamedlem til valgkomité for neste landsmøte hvorav en er 
medlem i Landsrådet. 
5) velge revisor. 
6) vedta/endre vedtekter for return2sender  
7) behandle andre saker fremmet av landsrådet. 
 
Landsmøtet velger én dirigent og én varadirigent, dessuten to referenter og to 
protokollunderskrivere. Dirigenten skal ved møtets begynnelse lese opp disse vedtekter, 
med mindre de foreligger skriftlig for deltakerne på forhånd. Dagsorden skal godkjennes av 
landsmøtet. Endringer i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall. Valg av styreleder, 
medlemmer og varamedlemmer til landsrådet foretas skriftlig ved særskilte  
valg. Andre saker som tas opp på landsmøtet, avgjøres skriftlig hvis minst fem av de 
stemmeberettigede på landsmøtet forlanger det.  
 
G) INNKALLING TIL LANDSMØTET 
 
Landsrådet forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. 
Innkallingen sendes til alle instanser som har representasjonsrett på landsmøtet senest tre 
måneder før landsmøtet. Forslag til saker og forhandlingsemner fra lokalgrupper og 
direktemedlemmer må være innkommet til landsrådet senest to måneder før landsmøtet. 
Sakspapirer, med regnskapssammendrag, revisjonsberetning, toårsrapport fra landsrådet og  
forslag til handlingsplan, sendes alle delegater senest én måned før landsmøtet. 
 
H) EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 
 
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når landsrådet finner det nødvendig, og skal 
innkalles når 1/3 av return2senders lokalgrupper forlanger det. 
 
I) VALGKOMITÉEN 

 
Valgkomiteen innstiller kandidater til valg av Landsrådet og velger å supplere seg selv ved 
permanente forfall blant medlemmene. Valgkomitéen kan kontakte sekretariatet og 
landsrådet for å få innspill. Valgkomitéen fremlegger forslag til valgene i § F 3, 4, og 5.  
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§3. FORHOLDET MELLOM DEN NORSKE ISRAELSMISJON OG RETURN2SENDER 
___________________________________________________________________________ 
 
Som Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse arbeider return2sender 
innenfor DNIs målsetninger. Retningslinjene i denne paragrafen beskriver forholdet mellom 
Den Norske Israelsmisjon og return2sender. 
 
A) return2senders formålsparagraf (§ 1), vedtekter og manifest i tillegg til Den Norske 
Israelsmisjons gjeldende strategidokument skal danne grunnlaget for arbeidet til frivillige og 
ansatte i return2sender.  
 
B) Ansatte i return2sender har Den Norske Israelsmisjon som arbeidsgiver og er forpliktet på 
gjeldende tariffavtale, stillingsinstruks og Den Norske Israelsmisjons verdidokument. 
Tillitsvalgte er også forpliktet på Den Norske Israelsmisjons verdidokument. 
 
C) Den Norske Israelsmisjon og return2sender utarbeider en toårig økonomisk avtale med 
forslag fra generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon. 
 
D) Daglig leder i return2sender og Landsrådets leder og nestleder skal inviteres til minst et 
Landsstyre møte i DIN og DNIs Rådsmøte for å bli orientert om hverandres interesser. 
 
E) Landsrådet skal gi innspill til Den Norske Israelsmisjons volontørprogram og valg av 
samarbeidsorganisasjoner.  
 
F) Landsstyret til Israelsmisjonen kan overprøve vedtak i return2senders landsråd og 
landsmøte. 
 
G) Landsrådet skal inviteres til å uttale seg om eller delta i Den Norske Israelsmisjons arbeid 
med strategiplaner samt andre dokumenter. 
 
H) Landsrådet skal være rådgivende instans i alle saker som vedrører Den Norske 
Israelsmisjons arbeid ovenfor barn og ungdom i Norge. 
 
I) return2sender stiller seg bak Den Norske Israelsmisjons prinsipperklæring Det jødiske folk, 
evangeliet og løftene. 
 

§4. DOKUMENTENDRINGER 
___________________________________________________________________________ 
 
return2sender har tre formelle dokumenter 
- R2S::Vedtekter 
- R2S::Vedtekter for lokalgrupper 
- R2S::Manifest 
Vedtektene er return2senders øverste styringsdokument og overstyrer andre dokumenter. 
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Ved forslag til endringer av de formelle dokumentene må det være 2/3 flertall på 
return2senders landsmøte.  
 
 

§5. OPPLØSNING 
___________________________________________________________________________ 
 
return2sender kan kun oppløses når hele Israel er frelst. Dersom det skulle bli aktuelt før den 
dagen, kan return2sender oppløses av Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon etter vedtak i 
deres Landsmøte.  


