R2S::Vedtekter
§1. GRUNNLAG
___________________________________________________________
Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet!
return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons (DNIs)
ungdomsbevegelse.
Formål: ”Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk”
R2S henter sitt mandat, sin inspirasjon og sin visjon i Guds plan med det
jødiske folk, slik det kommer til uttrykk i Guds Ord, formidlet gjennom
apostler og profeter og bekreftet i Jesus Messias. Derfor deler vi apostelen
Paulus’ lengsel, tjeneste og bønn for det jødiske folk - at de må bli frelst
(Rom 1:16, 10:1).
På dette grunnlag ønsker R2S 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
___________________________________________________________
R2S er et nettverk av unge som på forskjellig vis har blitt engasjert for en
felles sak: Å bringe evangeliet tilbake dit vi engang fikk det fra!
a) LANDSRÅDET (LR)
LR består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, alle oppnevnt av
landsstyret i DNI blant R2S sine medlemmer mellom 15 og 30 år. Ett av
de oppnevnte medlemmene kan være over 30 år.
LR er et rådgivende organ for daglig leder i R2S. I samarbeid med daglig
leder er LR ansvarlig for utviklingen av R2S sin virksomhet, med
utgangspunkt i DNIs grunnregler, overordnede strategiplaner,
R2S::Manifest og vedtekter for LR.
b) MEDLEMSKAP
Medlem i R2S kan den være som ønsker å støtte formålet slik det er
uttrykt i §1, og som betaler den til enhver tid fastsatte kontingent og/eller
er fastgiver i R2S.
Øvre aldersgrense for R2S er 30 år. Det året man fyller 31 år får man
tilbud om å fortsette som medlem i DNI. Det er ingen nedre aldersgrense i
R2S.
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Utmelding skjer skriftlig til hovedkontoret. Ved ubetalt kontingent to år på
rad strykes man som medlem. Landsrådet (LR) kan ekskludere
medlemmer som opptrer i strid med vedtektene.
c) GRUPPERINGER
R2S::Lokal
En lokalgruppe i R2S består av minst 2 medlemmer, og skal fremme R2S
sitt formål innenfor eget innflytelsesområde og støtte R2S sin virksomhet.
Lokalgruppene styrer seg selv men rapporterer til LR.
R2S::Aktiv
Grupper /nettverk knyttet opp til ett av R2S sine virksomhets- og
ansvarsområder (teamtjeneste, volontører og lignende).
d) ÅRLIGE SAMLINGER
Medlemmer i R2S møtes i forkant av DNIs sommerstevne og landsmøte
for en årlig inspirasjonssamling.

§3. FORHOLDET MELLOM DEN NORSKE ISRAELSMISJON OG
RETURN2SENDER
___________________________________________________________
R2S skal arbeid i henhold til DNIs formål, verdier og målsettinger.
a) R2S sin formålsparagraf (§ 1), vedtekter og manifest i tillegg til DNIs
gjeldende strategidokument skal danne grunnlaget for arbeidet til både
frivillige og ansatte i bevegelsen.
b) Ansatte i R2S har DNI som arbeidsgiver. Leder i LR skal være med i
ansettelsesprosesser.
c) R2S sitt budsjett og stabens tid skal prioriteres i tråd med
stillingsinstruks og Landsrådets vedtak. (jfr LRs retningslinjer § 4.1 og
4.2)
d) LR utarbeider og har styringsansvar for R2S’ budsjett. Budsjettet
godkjennes av landsstyret i DNI.
e) LR skal gi innspill til DNIs volontørprogram og valg av
samarbeidsorganisasjoner, og ivareta oppfølging av unge volontører.
f) LR deltar i DNIs arbeid med strategiplaner samt andre saker som
forelegges det av landsstyret i DNI.
i) LR er rådgivende instans i alle saker som vedrører DNIs arbeid i forhold
til ungdom i Norge.
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j) R2S stiller seg bak DNIs prinsipperklæring Det jødiske folk, evangeliet
og løftene.

§4. DOKUMENTENDRINGER
___________________________________________________________
R2S har følgende styringsdokumenter
- R2S::Vedtekter
- Landsrådets retningslinjer
- R2S::Manifest
Ved eventuell tolkningsuenighet mellom disse dokumentene, legges
vedtektenes bestemmelser til grunn.
Endringer i vedtektene kan bare skje i DNIs landsstyre etter at LR er gitt
anledning til å komme med innspill eller på eget initiativ har foreslått
endringer.

§5. OPPLØSNING
___________________________________________________________
R2S kan kun oppløses når hele Israel er frelst (Rom 11:26). Dersom det
skulle bli aktuelt før den dagen, kan return2sender oppløses av
Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon etter vedtak i Landsmøtet.
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