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GF 19. juni 2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden - redegjørelse for 
sakslisten og innkomne forslag

Kort fremstilling av saken 
Hovedstyret innkaller med dette til generalforsamling i samsvar med grunnreglene. Når det 
gjelder dagsorden og saksliste, så kom det inn saker fra regionstyrene i Stavanger og 
Haugalandet, Oslo og Akershus, Østfold og Tunsberg innen fristen. Hovedstyret vurderer det 
slik at de noen av sakene ikke ligger til generalforsamlingen å vedta og noen av dem kan tas 
opp i forbindelse med saken om diakoni, strategi og årsmelding. Noen saker er også trukket 
tilbake. I tillegg til sakslisten som ble sendt ut i februar, er det tatt med en sak med justeringer 
av forretningsorden for generalforsamlingen da det viser seg at den nåværende 
forretningsorden ikke tar høyde for digitale generalforsamlinger. 

Administrasjonens forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. 

Utfyllende saksinformasjon
Nedenfor redegjøres det for de saker som ikke er trukket tilbake: 

Saker fra regionstyret i Stavanger og Haugalandet: Det ble foreslått et nytt punkt i 
ansettelseskontraktene for ansatte i Norge og i utlandet om at man må innføre prøvetid for 
ansatte som begynner i Sjømannskirken. Hovedstyrets vurdering er at denne saken ikke hører 
hjemme på en generalforsamling ettersom det er grunnregelfestet (§8.3.c) at hovedstyret har 
ansvar for ansettelser. Dette ansvaret har hovedstyret delegert til generalsekretær gjennom 
Sjømannskirkens fullmaktsmatrise. Det vil derfor være i strid med grunnreglene – og veldig 
upraktisk – dersom slike vedtak blir gjort i generalforsamlingen. 

Saker fra regionstyret i Tunsberg: Fordeling av makt og ansvar mellom administrasjonen, 
hovedstyret og generalforsamlingen. Hovedstyret vurdering er at dette hører inn under saken 
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om grunnregler da det er grunnreglene som er retningsgivende for forholdet mellom 
generalforsamlingen og hovedstyret. Regionstyret har foreslått endring i begrepsbruk
fra «regionstyre» til «regionråd». Hovedstyrets vurdering er at dette hører inn under saken om 
endringer i grunnreglene.

Saker fra regionstyret i Oslo & Akershus: Regionstyret ønsker en sak om strategiarbeid, en 
orienteringssak om rekruttering, en sak om økonomi og klimaavtrykk. Hovedstyret har vedtatt 
å legge frem en egen sak om strategi. Sakene om rekruttering, økonomi og klimaavtrykk hører 
etter hovedstyrets vurdering inn under saken om strategi. 

Saker fra regionstyret i Østfold: Regionstyret i Østfold ønsket de samme sakene som 
regionstyret i Oslo & Akershus: Strategi, rekruttering, økonomi og klimaavtrykk. I tillegg 
ønsket man en sak om åpne generalforsamlinger for å skape engasjement rundt arbeidet. 
Hovedstyrets vurderinger om sakene som er felles med Oslo & Akershus gjelder også her. 
Når det gjelder saken om åpen generalforsamling, vurderer hovedstyret det slik at dette hører 
hjemme under saken om grunnregler dersom regionstyret ønsker å grunnregelfeste dette. 

En kommentar til det siste vil være at det kan være uhensiktsmessig å grunnregelfeste 
arrangement under generalforsamlingen. Alternativt kan man oppfordre hovedstyret og 
administrasjonen om å merke seg anliggendet. Her kan det gjøres oppmerksom på at det var 
planlagt storsamling i forbindelse med årets generalforsamling, men at denne måtte gå ut på 
grunn av koronapandemien. Årets generalforsamling vil bli åpent streamet. 

Bakgrunn: 
Sakslisten til årets generalforsamling inneholder to saker i tillegg til sakene som er 
grunnregelfestet. Dette er saken om «Diakoni i Sjømannskirken» og «Strategi 2021-2026». 
Saken om diakoni er en oppfølging av en henstilling på generalforsamlingen i 2018. Når det 
gjelder strategiplanen, så har den vært ute på høring i organisasjonen i forkant av 
generalforsamlingen. Ifølge grunnreglene er det hovedstyret som vedtar strategiplanen og 
dette er planlagt gjort på et av de første møtene høsten 2021. 

Aktuelt
Det er verd å merke seg at det står i grunnreglene at ordinær generalforsamling skal 
arrangeres annenhvert år (§7.1). Hovedstyret har derfor gått ut fra at neste generalforsamling 
går av stabelen i 2023. 

Prosess videre 
Hovedstyret og administrasjonen følger opp sakene og det som kommer frem under disse i det 
videre arbeidet. 
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