Forretningsorden for BaptistKirkens Landskonference
I henhold til § 5.4 i Vedtægter for Baptistkirken i Danmark fastsættes følgende:
1. Indkaldelse
1.1 Landskonferencen afholdes normalt i to adskilte samlinger. Dagsordenspunkter, der ikke
behandles på årets første møde, skal behandles på årets andet møde.
1.2 Kun medlemmer af en menighed, der er optaget som medlem af BaptistKirken, kan opnå
stemmeret.
1.3 Medmindre andet er bestemt, træffes alle beslutninger med almindeligt stemmeflertal af de
afgivne stemmer.
1.4 Landskonferencen indkaldes med mindst to måneders varsel direkte til menighederne og i
BaptistKirkens Nyhedsbrev
1.5 Dagsorden for Landskonferencen skal være udsendt til menighederne en måned før
Landskonferencen.
1.6 Indkaldelse og dagsorden til Landskonferencen udarbejdes af Ledelsen.
2. Konstituering
2.1 Landskonferencen vælger efter forslag fra Ledelsen en ordstyrer og en viceordstyrer samt en
sekretær og en vicesekretær.
2.2 Ordstyrerne har ansvaret for, at Landskonferencens dagsorden gennemføres i
overensstemmelse med BaptistKirkens vedtægter og forretningsorden for Landskonferencen.
2.3 Landskonferencens sekretærer udfærdiger referat af Landskonferencens samtale og
beslutninger. Referatet underskrives af Landskonferencens sekretærer, ordstyrere samt af
formand og næstformand. Landskonferencens referat offentliggøres.
2.4 Landskonferencen vælger seks stemmetællere.
3. Beretning
3.1 Ledelsen udarbejder BaptistKirkens årsberetning, som offentliggøres forud for årets første
Landskonferencesamling. Den skal indeholde en bred orientering om BaptistKirkens arbejde,
samt om interne og eksterne samarbejdsrelationer.
3.2 BaptistKirkens formand aflægger i tilslutning til Landskonferencens dagsorden sin personlige
beretning over BaptistKirkens situation.
4. Arbejdsgrundlag
4.1 Fælleserklæringen foreslås af Ledelsen efter samtale i og mellem menighederne og vedtages
på Landskonferencen.
4.2 Fælleserklæringen revurderes mindst hvert femte år.
5. Forslag
5.1 Forslag, som ønskes behandlet på Landskonferencen, kan stilles af Ledelsen, menigheder og
landsorganisationer.
5.2 Bortset fra forslag stillet af Ledelsen skal alle forslag være BaptistKirkens Sekretariat i hænde
senest to måneder før Landskonferencen.
5.3 Forslag stillet af menigheder og landsorganisationer forelægges Landskonferencen efter
behandling i Ledelsen.
5.4 Forslag til Landskonferencen skal være udsendt til menighederne en måned før
Landskonferencen.
5.5 På Landskonferencen kan der i almindelighed ikke fremsættes nye forslag, men alene
ændringsforslag til de i forvejen udsendte forslag. Ændringsforslag skal være forelagt i skriftlig
form og være tilgængelige for samtlige stemmeberettigede deltagere, inden afstemningen
finder sted. I særlige tilfælde kan Landskonferencen vedtage, dog med to tredjedeles

majoritet af de afgivne stemmer, at et nyt forslag skal optages på dagsordenen.
5.6 Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning er begæret af
mindst fem stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.
6. Valg af Ledelse
6.1 Ledelsen vælges på årets første Landskonferencesamling. Der vælges formand og fire til seks
medlemmer. Ledelsen vælger af sin midte næstformand.
6.2. Opstilling af kandidater foregår ved forslag fra menighederne. Senest tre måneder før
Landskonferencen fremsendes forslag til kandidater til BaptistKirkens sekretariat, der
videregiver forslag til forslagsudvalget.
Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra opstillede kandidater. Såfremt der herefter ikke er
opstillet kandidater til ledelsen, så der ud over formanden kan vælges en ledelse på seks
medlemmer og en suppleant kan forslagsudvalget supplere antallet af opstillede kandidater
således, at der ud over formanden kan vælges seks ledelsesmedlemmer og en suppleant.
Formanden og øvrige ledelsesmedlemmer, der er på valg og kan genvælges i henhold til punkt
6.6., meddeler BaptistKirkens sekretariat senest fire måneder før valget, om man er villig til at
genopstille. Disse kandidater skal ikke opstilles af en menighed eller af forslagsudvalget.
Sekretariatet meddeler snarest herefter mulighed for genvalg.
Kandidater foreslået af menigheder opstilles altid, når tilsagn er indhentet. Organisationer og
personer kan indsende ideer til kandidater, via BaptistKirkens sekretariat, til forslagsudvalget,
der selv afgør, om der arbejdes videre med fremsendte, såfremt der er behov for at supplere
menighedernes foreslåede kandidater.
Forslagsudvalget giver resultatet af udvalgets arbejde til sekretariatet senest 6 uger før
landskonferencen.
6.3 Kandidater kan undtagelsesvis opstilles frem til selve valghandlingen.
6.4 BaptistKirkens formand vælges for en etårig periode. Afstemningen er skriftlig. Hvis en af de
foreslåede kandidater opnår halvdelen af de afgivne stemmer, er denne valgt, ellers foretages
en ny afstemning. Der skal mindst 10 stemmer til for at komme i betragtning ved anden
afstemning, hvor den kandidat, der opnår det største stemmetal, er valgt. I tilfælde af
stemmelighed foretages en ny afstemning mellem de kandidater, som har opnået samme
stemmetal.
6.5 Der vælges hvert år medlemmer til ledelsen således, at ledelsen består af formanden og
mindst fire og højst seks medlemmer. Hvis der (ud over formanden) på landskonferencen
vælges mere end tre medlemmer til ledelsen er de tre med højst stemmetal valgt for to år og
de øvrige for et år. Afstemningen er skriftlig. De, der ikke bliver valgt, er suppleanter. En
suppleant, der indtræder i Ledelsen, sidder den valgperiode ud, som vedkommende
indtræder i.
6.6 Genvalg kan finde sted, dog således at formandens samlede valgperiode ikke overskrider seks
år i ubrudt rækkefølge, og øvrige medlemmers valgperiode ikke overskrider 10 år i ubrudt
rækkefølge.
6.7 Valg af revisor. Valgperioden er to år.
6.8 Valg af forslagsudvalg. Landskonferencen vælger hvert år et medlem til forslagsudvalget.
Valget foregår ved mundtlige forslag og skriftligt valg. Valgperioden er tre år. Genvalg kan ske
så valgperioden ikke overskrider seks år i ubrudt rækkefølge. Forslagsudvalget består af tre
medlemmer valgt af Landskonferencen, og et medlem valgt af ledelsen af sin midte for et år.
Medlemmet udpeget af ledelsen indkalder forslagsudvalget, der konstituerer sig selv.
7.

Ændringer i forretningsordenen
Ændringer til denne forretningsorden kan kun ske, når forslag herom fremsættes til
Landskonferencen og her vedtages med almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer.
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