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Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim
(STL Trondheim)

Samarbeidsprinsipper
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim (STL Trondheim) er et dialogforum for
tilsluttete tros- og livssynssamfunn i Trondheim, tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn, Norge.
Samarbeidsrådet i Trondheim erkjenner ansvar som oppnevnte representanter for våre
medlemssamfunn til å være med og skape rom for dialog mellom alle tros- og livssynsgrupper.
Målet med dialogarbeidet er:
● å bidra til at alle mennesker kan leve sammen i gjensidig forståelse og respekt.
● å være med på å gjøre mangfoldet av religioner og livssyn i Trondheim synlig på en positiv
måte.
● å være med på å bli kjent med de ulike tros- og livssynssamfunn i Trondheim
● å bidra til å forebygge og dempe mulige konflikter og fremme et åpent og godt fellesskap i
lokalmiljøet.
● å være en ressurs for offentlige myndigheter, skoler, institusjoner og lokale organisasjoner.
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Vedtekter
§1
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim (STL Trondheim) er et dialogforum
åpen for alle registrerte tros- og livssynssamfunn i Trondheim. Medlemssamfunnene samles til
forumsamling to ganger per år, vanligvis hver vår og høst.
§2
Årsmøtet består av representanter fra hvert tilsluttet medlemssamfunn som har én stemme.
Årsmøte legges til forumsamlingen på våren. På årsmøtet velges Arbeidsutvalget (AU) for STL
Trondheim.
AU består av leder og fem til ni medlemmer. Leder representerer STL Trondheim utad.
§3
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
● Årsmelding
● Regnskap
● Budsjett
● Valg av AU leder for en periode på to år.
● Valg av AU medlemmer for en periode på to år.
● Valg av ny valgkomite, tre personer, for en periode på 2 år.
Leder kan gjenvelges en gang.
Medlemmer i AU kan gjenvelges.
Valgkomiteen fremmer innstilling til leder og medlemmer av AU.
AU fremmer innstilling til medlemmer av valgkomiteen.
Kandidater til verv kan også fremmes på årsmøtet av ett eller flere medlemssamfunn i STL
Trondheim.
Valgkomiteen oversender AU forslag til kandidater senest 30 dager før årsmøtedato.
Det skal føres protokoll fra årsmøtet og denne skal gjøres kjent for medlemssamfunnene. Årsmøtet
vedtar prosedyre for godkjenning av årsmøteprotokoll.
Det bør tilstrebes at tros- og livssynsbredden i STL blir representert i AU til enhver tid.
Ved hvert årsmøte, bør det tilstrebes kontinuitet i AU.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom halvparten av medlemssamfunnene ber om det.
§4
Nye medlemmer til STL Trondheim tas opp på årsmøtet ved enstemmighet.
Tros – og livssynssamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette.
Arbeids utvalg drøfter søknaden og innstiller til årsmøtet.
Vektlagte kriterier er blant annet søkersamfunnets betydning og formål.
Ikke medlems samfunn kan gis talerett ved et årsmøte.
Ved eventuelt klage skal vedkommende motta informasjon om klagerett til STL Trondheims
Årsmøte eller Årsmøte eller STL sentralt.
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§5
AU fatter sine vedtak ved enstemmig vedtak.
Årsmøtesaker som følger av § 3 kan avgjøres ved simpelt flertall.
§6
Referater fra AU møter skal sendes alle medlemssamfunn og valgkomite. Medlemssamfunn er
selv ansvarlige for å formidle korrekt kontaktinformasjon til styrets leder.
§7
Endringer i STL Trondheims vedtekter kan foretas av årsmøtet ved kvalifisert flertall.
§8
STL Trondheim kan oppløses etter enstemmig vedtak ved to påfølgende årsmøter. STL
Trondheims midler skal tilfalle det formålet oppløsningsmøtet bestemmer. Ubenyttet midler
bevilget av STL sentralt, returneres.

Trondheim, 26.11.2015
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