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VEDTEKTER FOR DET MOSAISKE TROSSAMFUND
KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§1

Formål

§1.1

Det Mosaiske Trossamfund, Oslo, heretter kalt DMT er en jødisk menighet som har til
formål å opprettholde de nødvendige institusjoner for jødisk religionsutøvelse og å
fremme jødisk menighetsliv i Norge, især i Oslo.
DMT har til formål å representere jødiske interesser.
DMT har til formål å bevare og utvikle Norges jødiske samfunn og dets kultur,
identitet, språk, tradisjoner og kulturarv.
DMT skal være en forpliktende, relevant, demokratisk medlemsorganisasjon, åpen for
alle jøder i landet. DMT skal være en aktiv del av vårt norske samfunn. DMT skal
være en brobygger mellom det jødiske samfunn og majoritetssamfunnet. DMT ønsker
å være diskusjonspartner for våre myndigheter både lokalt, regionalt og nasjonalt.
DMT skal ta vare på sin jødiske arv, samtidig som det skal legge til rette for at jøder
fra alle land føler seg hjemme i vårt fellesskap.
DMT skal fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer så vel jøder
som andre minoriteter både nasjonalt og internasjonalt.
DMT skal bidra til å dokumentere og motvirke antisemittisme, rasisme og
diskriminering i Norge.

§1.2
§1.3
§1.4

§1.5
§1.6

§2

Juridisk stilling
DMT er et selvstendig rettssubjekt. Det forpliktes ved underskrift av styrets leder og et
annet styremedlem, eller av 3 styremedlemmer.

KAPITTEL II. MEDLEMMER
§3

Opptaksbetingelser
Som selvstendig medlem kan opptas enhver som er jøde og har fylt 15 år.
Familiemedlemmer (barn under 15 år, se §§ 4 og 11) blir selvstendige medlemmer når
de fyller 15 år, med mindre spesielle, grunngitte forhold foreligger (se § 4, 3. ledd)

§4

Innmelding
Den som ønsker å bli opptatt som medlem, må sende inn skriftlig søknad til styret.
Søknaden skal skrives på eget skjema, med rubrikker for fullt navn, stilling, 11-sifret
fødselsnummer, fødested og bopel for seg (og sin husstand), samt for gifte personer
vielsesår og vielsessted, evt. annet familienavn før ekteskapets inngåelse,
statsborgerskap, samt hvilke trossamfunn og/eller menigheter søkeren har tilhørt eller
tilhører.
Skjemaet skal inneholde erklæring om at vedkommende forplikter seg til å følge
vedtektene, samt til å bli stående som medlem i to fulle kalenderår og senere med 6
måneders oppsigelse til hver 1. januar, dog slik at vedkommende kan si opp sitt
medlemskap med 3 måneders varsel dersom medlemmet forlater landet.
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Om ikke spesielle, grunngitte forhold foreligger, skal søknaden gjelde alle personer i
en husstand som kan bli medlem etter §§ 3 og 11.
Menighetens tjenestemenn som tilhører den jødiske tro, er forpliktet til å stå som
medlemmer under hele ansettelsestiden med de samme rettigheter og plikter som
andre medlemmer. Dog er deres stemmerett og valgbarhet begrenset etter vedtektenes
§§ 36 og 37.
§5

Beslutning om opptak
Styret beslutter om person som har inngitt søknad i samsvar med § 4, blir å oppta som
medlem. For å nekte opptak må minst 5 av styrets medlemmer være enige om dette.
Spørsmålet kan av søkeren ankes inn for generalforsamlingen der opptak avgjøres med
mer enn 2/3 av de avgitte stemmer.

§6

Melding om opptak til søkeren
Når opptak etter § 5 er besluttet, oversendes beslutningen sammen med vedtektene.

§7

Stemmerett
Stemmeberettiget er myndig person som er, og uavbrutt i et helt år har vært,
selvstendig medlem av DMT.
Myndig medlem som er besluttet opptatt og som trer inn direkte fra annet jødisk
samfunn i Norge utenfor Oslo, der vedkommende utøvet stemmerett, oppnår straks
stemmerett uten hensyn til bestemmelsen i 1. ledd.

§8

Suspensjon av stemmerett
Stemmerett suspenderes:
1. For det tidsrom et medlem ved norsk straffedom blir idømt tap av alminnelig
stemmerett.
2. Såfremt et medlem har gjeld som er forfalt eller skylder bidrag eller avgifter til
DMT og tross skriftlig varsel ikke har sørget for dekning. I tilfelle av uenighet om
gjeldens størrelse er depositum i bank av det av styret påståtte beløp tilstrekkelig
til å hindre suspensjon.

§9

Bidragsplikt
Samtlige selvstendige medlemmer er bidragspliktige. (Om minimumsbidrag og bidrag
for selvstendige medlemmer som har fylt 15, men ikke 18 år, se § 21 siste ledd).
Bidrag betales i rater, forskuddsvis hvert kvartal.
Ved stryking (se § 12) opprettholdes bidragsplikten for minimum 2 års medlemskap
og senere for 3 måneder etter stryking, se § 4, 2.ledd.
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Ved eksklusjon kan styret frafalle krav på bidrag for tiden etter eksklusjonsdagen.

§ 10 Fritak for bidrag
Styret kan, hvis helt spesielle forhold taler for det, redusere bidraget eller frita for
bidragsbetalinger i avgrensede perioder.
§ 11

Familiemedlemmer (barn under 15 år)
Har person, som opptas som selvstendig medlem etter § 5, barn under 15 år, skal disse
opptas som familiemedlemmer, forutsatt at barnet (barna) er jøde(r).

§ 12

Eksklusjon og stryking
Medlem som overgår til annen religion enn den jødiske, skal strykes som medlem.
Medlem som gjentatte ganger forstyrrer freden i DMT, innad eller utad, eller bryter
dens vedtekter eller reglementer, kan ekskluderes. Eksklusjon foretas med enstemmig
beslutning av styret. Beslutningen skal alltid begrunnes.
Vedkommende kan innbringe spørsmålet for første ordinære generalforsamling som,
med minst 2/3 av de avgitte stemmer kan omgjøre eksklusjonen.
Et ekskludert medlem kan etter ett års forløp søke om gjenopptagelse i DMT.
Gjenopptagelse skjer ved enstemmig beslutning i styret. Oppnås ikke enstemmighet,
kan vedkommende innbringe søknaden for første ordinære generalforsamling, som kan
beslutte gjenopptagelse med mer enn 2/3 av de avgitte stemmer. Ved gjenopptagelse
betraktes vedkommende som nytt inntrådt medlem.

§ 13

Stryking ved gjeld
Dersom et medlem to måneder før utløpet av kalenderåret har unnlatt å betale forfalt
bidrag eller annen gjeld til DMT, oppfordres medlemmet skriftlig av kassereren til å
betale gjelden innen én måned. Innløper ikke betaling innen utløpet av regnskapsåret,
kan styret sende vedkommende ny oppfordring med 14 dagers varsel i rekommandert
brev under henvisning til § 13 om stryking som medlem. Oppfyller medlemmet da
ikke sine forpliktelser, kan vedkommende strykes.
Styret kan unnlate stryking, eller etter søknad gi medlem henstand, hvis særlige
forhold taler for det.
Et strøket medlem kan ikke opptas på nytt uten å betale skyldig gjeld. Ved
gjenopptagelse betraktes vedkommende som nytt inntrådt medlem.
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§ 14

Utmelding
En person opphører å være medlem ved utmelding. Utmelding skal skje skriftlig innen
1. september med virkning fra 1. januar. Dersom medlemmet forlater Norge kan
medlemmet melde seg ut med 3 måneders varsel.

KAPITTEL III. STYRET
§ 15

Styrets medlemmer og myndighet
DMT’s styre består av lederen og 9 andre styremedlemmer samt 2 varamedlemmer
valgt på generalforsamling.
Senest 2 uker etter hvert nytt valg trer styret sammen og fordeler vervene mellom
styremedlemmene. Innen sin midte velger det nestleder, kasserer, tilsynsmenn og
eventuell sekretær.
DMT ledes av styret, som har den utøvende og forvaltende myndighet i enhver
henseende som ikke i vedtektene er tillagt noen annen institusjon eller enkeltperson
innen samfunnet.
Styret ansetter tjenestemenn. Rabbiner og eventuell shochet skal ansettes av
generalforsamlingen etter innstilling fra styret.
Styret avskjediger tjenestemenn. Tjenestemenn ansatt av generalforsamlingen kan
anke oppsigelsen inn for generalforsamlingen som da har den endelige avgjørelse.
Styret utferdiger instruks for tjenestemennene og andre ansatte, samt øvrige instrukser
som det i disse vedtekter er overlatt styret å utferdige.
Styret fastsetter for den enkelte anledning etter beste skjønn avgifter for ikkemedlemmer til trossamfunnet og dets institusjoner og bidrag for de medlemmer som
blir opptatt i årets løp.

§ 16

Møter og beslutningsdyktighet
Styret holder møte så ofte lederen anser det nødvendig eller dersom 3 av styrets
medlemmer forlanger det. Det skal holdes minst 8 møter i året.
Til styremøtene skal varamedlemmene innkalles når lederen bestemmer det. Styret er
beslutningsdyktig når minst 6 av styrets medlemmer inklusive varamedlemmer er til
stede. Varamedlem har stemmerett ved forfall av ordinært styremedlem.
Ved styremøter skal føres forhandlingsprotokoll, som skal underskrives av dem som
har deltatt i møtet med stemmerett.
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§ 17

Styrelederen og nestlederen
Styrelederen sammenkaller og leder styremøter. Kan ikke styrelederen lede
styremøtet, ledes dette av nestlederen. Kan heller ikke denne, velger tilstedeværende
styremedlemmer ordstyrer.

§ 18

Kassereren
Kassereren står ansvarlig for regnskapene overfor DMT.
Utbetalinger av beløp som ikke vedkommer de faste løpende utgifter, må anvises av
lederen eller et annet styremedlem som lederen bemyndiger.
Kassereren må ha bilag for alle utbetalinger. Styret kan når som helst kreve seg
forelagt kassabeholdning og bøker til ettersyn.
Regnskapet føres etter kalenderåret og avsluttes med årsoppgjør pr. 31. desember.

§ 19

Forstanderen
Forstanderen utpekes av styret. Forstanderen bør fortrinnsvis være et av styrets
medlemmer.
Forstanderen skal utføre de plikter og oppgaver som etter norsk lov er pålagt
forstanderen i et registrert trossamfunn. Forstanderen må fylle lovens krav til alder og
vandel.

KAPITTEL IV NEMNDER
§ 20

Generelt
Styret oppnevner alle nemnder det anser nødvendig, med unntagelse av de nemnder
det påligger generalforsamlingen å velge.
Medlemmer til Chevra Kadisha utpekes av styret. Chevra Kadisha har innstillingsrett.
Styret utferdiger instruks for de nemnder det oppnevner.

§ 21

Ligningsnemnd
Ligningsnemnda består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. 4 av medlemmene
samt varamedlemmene velges av generalforsamlingen. Ett medlem utpekes av og
blant styrets medlemmer.
Nemnda velger selv sin leder og sekretær. Innen hvert års 1. desember – etter at
følgende års budsjett er vedtatt – fastsetter den etter beste skjønn bidraget for ethvert
medlem for kommende år. De fastsatte bidraget innføres i ligningsprotokollen, som
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sendes styret. Til hvert medlem sendes innen 15. desember en oppgave over det bidrag
som er ilignet.
Ligningsnemndas forhandlinger er hemmelige.
Styret utferdiger generelle retningslinjer for ligningsarbeidet, og fastsetter hvert år et
minimumsbidrag .
§ 22

Overligningsnemnd
Overligningsnemnda består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. 3 av
medlemmene utpekes av og blant styrets medlemmer, 4 medlemmer og 2
varamedlemmer velges av generalforsamlingen.
Nemnda velger selv sin leder og sekretær.
Klager over ligningsnemndas avgjørelser må være sendt til styrets leder innen 3 uker
etter at ligningsseddelen er kommet fram til vedkommende, dog senest innen 10.
januar. Klagen bør være begrunnet.
Overligningsnemndas forhandlinger er hemmelige og dens avgjørelser endelige.

§ 23

Valgnemnd
På generalforsamlingen i oktober/november velges en valgnemnd bestående av 3
medlemmer og et varamedlem. Nemnda velger selv sin leder.
Valgnemnda skal foreslå kandidater til de verv som skal besettes ved valg i den
periode valgnemnda fungerer. De kandidater som foreslås, skal være forespurt.

§ 24

Valgkontrollnemnd
Valgkontrollnemnda består av 3 medlemmer utenfor styret. Den skal velges ved åpen
avstemning på hvert generalforsamling.
Nemnda skal sammen med styret kontrollere valghandlingene og andre avstemninger.

§ 25

Sosialnemnd og nemnd for eldreomsorg
Til å lede trossamfunnets sosiale arbeid oppnevner styret en nemnd bestående av 5
medlemmer, hvorav minst ett fra styret, samt 2 varamedlemmer.

§ 26

Synagogenemnd
Synagogenemnda består av 5 medlemmer, hvorav en geistlig tjenestemann
(rabbineren, eller hvis rabbinerstillingen er vakant, kantoren) og forstanderen skal
være medlem.
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Medlemmene i nemnda oppnevnes av styret. Styret skal oppnevne minst ett av sine
medlemmer som representant, og denne bør være nemndas leder.
Nemnda utferdiger enhver art av ordensreglementer for gudstjenester, begravelser m.v.
etter ortodoks ritus.
Minst to av medlemmene i synagogenemnda bør være til stede ved gudstjenesten på
shabat og helligdager.
§ 27

Skolenemnd
Til å lede DMTs religionsundervisning oppnevnes av styret en nemnd bestående av
minst 5 medlemmer, hvorav minst ett fra styret og en av de geistlige tjenestemenn,
samt et varamedlem. Nemnda har innstillingsrett.
Minst to medlemmer skal ha barn i religionsskolen. Styrets representant bør være
nemndas leder.
Skolenemnda fastsetter timetall og pensum for undervisningen, ansetter lærere og
vedtar seminarer i samarbeide med eventuell rabbiner. Dersom det er ansatt rabbiner ,
har han det overordnede ansvaret for religionsundervisningen.

§ 28

Revisor og desisorer
Samfunnets regnskaper skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor
engasjert av styret.
Desisorene skal gjennomgå regnskapet, årsberetningen og styrets protokoller kritisk
for å vurdere samsvar mellom regnskapet og budsjettet, øvrige bevilgninger,
protokollene og DMTs vedtekter. Desisorene skal ha tilgang til alle dokumenter
knyttet til styrets arbeid.

Revisjonsberetningen og desisorerklæringen skal forelegges styret senest 2 uker før
vårmøtet, og skal legges fram på vårmøtet.

KAPITTEL V. GENERALFORSAMLINGER
§ 29

Adgang, tidspunkt, innkalling og ledelse

Generalforsamlingen er DMTs øverste besluttende organ. Ordinær generalforsamling
holdes to ganger årlig, det ene i april/mai, det annet i oktober/november.
Alle selvstendige medlemmer har adgang. Etter særskilt beslutning av DMT kan også
andre personer enn medlemmer gis adgang til møtet.
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Ekstraordinært generalforsamling holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når
minst 10% av de stemmeberettigede medlemmer med angivelse av grunn forlanger
det. Bare de saker som har foranlediget det ekstraordinære møtet, kan behandles på
dette. Møtet må holdes innen 6 uker etter at skriftlig forlangende er innkommet til
styret, eller etter ordinær generalforsamling hvor nytt møte er besluttet etter §§ 34 og
35.
Innkalling til samtlige generalforsamlinger må skje med minst 3 ukers varsel.
Sammen med innkallingen skal følge dagsorden for møtet, herunder forslag styret
setter fram eller som er innkommet fra medlemmer, samt forslag til vedtektsendringer.
Generalforsamlingene ledes av styrets fungerende leder, eller hvis denne ber seg fritatt
for vervet, av en dirigent valgt ved møtets begynnelse.
§ 30

Utsending av beretninger og budsjett m.v.
Sammen med innkallingen til den ordinære generalforsamlingen om våren skal styret
sende medlemmene revidert regnskap og årsberetning for styrets virksomhet. I den
utstrekning det er mulig, skal også årsberetning for annen virksomhet innen DMT
sendes ut samtidig. I motsatt fall må de foreligge på generalforsamlingen.
Sammen med innkalling til den ordinære generalforsamlingen om høsten skal styret
sende forslag til budsjett for kommende år. Som en del av budsjettforslaget skal det
foreligge et notat som beskriver hvordan styret ønsker å disponere midler på viktige
aktiviteter/kostnadsområder.

§ 31

Dagsorden
A

Generalforsamlingen i april/mai

A1

Godkjenne innkalling og dagsorden, velge valgkontrollnemnd (se § 24)

A2

Lese opp og godkjenne protokollen fra foregående generalforsamling.

A3

Gjennomgå årsberetningen(e) og regnskapet, revisors beretning og desisors
erklæring (se § 28), samt avgjøre om de førstnevnte skal godkjennes.

A4

Foreta følgende valg i samsvar med §§ 34, 35 og 36, etter innstilling fra
valgnemnda eller ihht. § 32. Medlemmene kan på møtet foreslå ytterligere
navn i tillegg til de valgnemnda har foreslått.

A4a

Leder, styremedlemmer og varamedlemmer for disse (se § 15).

A4b

Desisorer og varadesisor (se § 28).

A4c

Nemnder:

1. Ligningsnemd (se § 21)
2. Overligningsnemnd (se § 22).
3. Andre nemnder som ikke oppnevnes av styret.
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A5

Ta stilling til saker som er nevnt under pkt. C i denne paragraf.

B.

Generalforsamlingen i oktober/november

B1

Som pkt. A1, A2 og A5 ovenfor.

B2

Gjennomgå styrets forslag til budsjett, samt avgjøre om dette skal godkjennes.

B3

Foreta valg av valgnemnd (se § 23)

C.

Ytterligere punkter på dagsorden for de ordinære generalforsamlinger
Foruten de saker som er nevnt i denne paragrafs punkt A og B kan følgende
saker settes opp på dagsordenen:

§ 32

C1

Vedtektsendringer.

C2

Andre forslag sendt ut sammen med innkallingen til møtet.

C3

Med 2/3 flertall kan generalforsamlingen beslutte også å ta opp følgende saker
som må være utsendt minst 1 – en – uke før møtet holdes:

C3a

Saker som styret ønsker å fremme.

C3b

Forslag fra medlemmer innkommet til styret senere enn de i § 32 nevnte frister,
dog senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, må være innkommet
skriftlig til styret innen 10. mars (for behandling på vårmøtet) og 10. september (for
behandling på høstmøtet).
Forslag som er innkommet etter disse fristene, kan likevel behandles på
generalforsamlingen dersom styret vedtar dette, under forutsetning av at forslaget kan
sendes ut sammen med møteinnkallingen (se § 31, pkt. C3b).

KAPITTEL VI. VALG OG AVSTEMNING
§ 33

Regler for beslutningsdyktighet og avstemning
Valgkontrollnemnda skal påse at vedtektene følges ved valg.
Generalforsamling innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig uansett
fremmøte, bortsett fra for vedtektsendringer (se § 46).
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Når intet annet er bestemt i vedtektene, avgjøres alle valg og avstemninger med
alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget,
unntatt ved valg (se § 34)
Medlemmer kan stemme uten personlig fremmøte forutsatt at:
a. De er bosatt utenfor Oslo og Akershus eller er forhindret fra å møte på grunn av
reise eller sykdom dokumentert ved legeattest eller tilsvarende som
valgkontrollnemnda kan godta, og
b. De leverer egenhendig underskrevne stemmesedler, og
c. Stemmeseddelen kun gjelder forslag eller kandidater som er nevnt i
møteinnkallingen, og
d. Forhåndsstemmen er styret i hende senest to dager før møtedagen.
Stemmegivning ved fullmakt godkjennes ikke.
§ 34

Valg til tillitsverv
Styrets medlemmer velges ved skriftlig og hemmelig valg. De som oppnår flest
stemmer er valgt.
Styrets leder velges ved særskilt valg. For å bli valgt til leder i første runde, kreves et
stemmetall som er mer enn 50% av summen av de tilstedeværende stemmeberettigede
og eventuelle gyldige forhåndsstemmer.
Oppnår ingen dette, foretas omvalg på samme møte mellom de to som har fått flest
stemmer. Den som blir valgt, må tilfredsstille 50%-kravet nevnt ovenfor. Oppnår
ingen dette skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling, som innkalles i.h.t. §
29.
Ved dette møtet kan også andre kandidater stille til valg. Valget på den ekstraordinære
generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall. Dersom ingen oppnår flertall i
første omgang, avholdes omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
50%-kravet i 2. ledd ovenfor gjelder også dersom det bare er en kandidat som stiller til
valg. Oppnår kandidaten ikke dette stemmetall, trer bestemmelsen om ekstraordinær
generalforsamling i kraft.
Dersom valg av styreleder ikke blir avgjort med det flertall som kreves, forlenges
lederens funksjonsperiode inntil endelig valg har funnet sted.
De øvrige valg (av desisorer, styrets varamedlemmer og nemnder) foretas ved skriftlig
avstemning dersom det fremkommer krav om dette på møtet.
I tilfelle stemmelikhet må om nødvendig omvalg foretas mellom dem som har
oppnådd likt stemmetall. Ved likt stemmetall ved omvalget foretas loddtrekning.

§ 35

Funksjonstid og suppleringsvalg
Styrets leder og de øvrige styremedlemmer velges for en periode av tre år. Hvert år
trer en tredjedel av styremedlemmene ut. De kan gjenvelges.
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Varamedlemmene til styret velges for 1 år ad gangen. De kan gjenvelges.
Medlemmer og varamedlemmer av lignings- og overligningsnemnd velges for to år ad
gangen, halvparten hvert år. Desisorer og varadesisor velges for to år.
Dersom et styremedlem er forhindret i å fungere i hele den periode det er valgt for (se
også § 36), foretas suppleringsvalg på første ordinære generalforsamling for resten av
vedkommende styremedlems periode. Det samme gjelder dersom et styremedlem
overtar vervet som styreleder.
Hvis tre eller flere styremedlemmer fratrer mellom to ordinære generalforsamlinger
der valg foretas, og det gjenstår mer enn tre måneder til neste ordinære
generalforsamling, må det snarest innkalles til ekstraordinært generalforsamling for å
foreta de nødvendige suppleringsvalg for resten av de avgåttes valgperiode.
Suppleringsvalg for lignings- og overligningsnemndene foretas hvis minst 2 av
medlemmene er frafalt. Suppleringsvalget skjer på neste ordinære generalforsamling.
§ 36

Utelukking fra verv
Valgbare er bare stemmeberettigede medlemmer.
Trossamfunnets tjenestemenn er ikke valgbare til styret.
Personer som i løpet av de siste 3 år er straffedømt for forbrytelser, kan ikke inneha
tillitsverv i trossamfunnet.
Hvis en person ikke lenger fyller betingelsene for å inneha tillitsverv, skal
vedkommende straks fratre vervet.

§ 37

Utelukking fra stemmegivning
Personer som har lønnet stilling eller verv i trossamfunnet, kan delta i behandling, men
ikke i avstemning i saker som på noen måte angår vedkommendes tjeneste.

KAPITTEL VII. MENIGHETSREGISTER
§ 38

Føringsplikt
Den styret bemyndiger, fører menighetsregisteret i overensstemmelse med de av staten
fastsatte lover og andre bestemmelser.

§ 39

Innføring i medlemsregisteret
A.

Meldes skal:

A1

Enhver fødsel når begge foreldre tilhører DMT.
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A2

Alle begivenheter som staten måtte påby blir meldt.

A3

Alle forandringer med hensyn til innføringen i medlemsregisteret.

B

Videre kan meldes:

B1

Fødsel der begge foreldre er medlemsberettiget, men bare den ene står tilsluttet
DMT, hvis de (den) som har foreldreretten krever det (se § 4, 3. ledd).

B2

Fødsel der foreldrene ikke er gift eller samboere, hvis moren tilhører DMT.

B3

Fødsel i blandet ekteskap eller samboerskap hvis moren tilhører trossamfunnet
og begge foreldre ønsker barnet innskrevet i DMT.

Alle meldinger skal straks innføres i registeret. Melding om guttebarns fødsel skal
ikke innføres før rituell omskjæring har funnet sted.
Melding etter punkt B eller som registerføreren er i tvil om går inn under denne
paragraf, forelegges styret, som beslutter om meldingen skal innføres eller ikke.
§ 40

Frist for melding
Melding må være innkommet senest en måned etter at en meldingspliktig begivenhet
har funnet sted.

§ 41

Utskrifter
Registerføreren gir på forlangende utskrifter av medlemsregisteret. Utskriften
attesteres av forstanderen.
Det kan kreves et gebyr for hver utskrift. Beløpet tilfaller DMTs kasse.

KAPITTEL VIII. FONDS OG MIDLER
§ 42

Regnskap og kapitalforvaltning
Styret sørger for at trossamfunnets midler blir forvaltet på en forsvarlig måte og at
regnskapet føres i samsvar med god regnskapsskikk.

§ 43

Synagoge og gravlunder
DMTs synagogebygg bør ikke avhendes. Gravlundene kan ikke avhendes eller
nedlegges.
Beslutter generalforsamlingen likevel å avhende synagogebygg, skal salget ikke kunne
gjennomføres før dette er forelagt for og godkjent av minst to ortodokse rabbinere i
fast stilling.
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§ 44

Legater og fonds
Legater og fonds er selvstendige rettssubjekter.
Under DMTs administrasjon kan bare legges legater eller fonds hvis hovedmål på en
eller annen måte er å fremme jødisk religion eller jødiske kulturelle eller sosiale
formål, samt DMTs institusjoner.
Styret beslutter i hvert tilfelle om et legat eller fond skal legges under DMTs
administrasjon.

§ 45

Reglementer for legater og fonds
Giverne kan utferdige bestemmelser for legater eller fonds, som skal forelegges styret
til godkjenning. I annet fall utferdiger styret bestemmelser, som ikke må stride mot
giverens ønsker.
Dersom forholdene gjør det nødvendig eller styret anser at formålet med legatet ikke
lenger vil være aktuelt, kan styret foreta forandringer i bestemmelsene, idet man i
størst mulig utstrekning tar hensyn til giverens intensjoner.

KAPITTEL IX. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 46

Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres ved vedtak med 2/3 av de avgitte stemmer på én ordinær
generalforsamling, forutsatt at minst 50 % av samfunnets stemmeberettigede
medlemmer har avgitt stemme.
Dersom sistnevnte betingelser ikke er oppfylt, kan saken tas opp igjen på neste
ordinære generalforsamling. På dette møte avgjøres spørsmålet med 2/3 av de avgitte
gyldige stemmer.
Vedtektenes § 1.1 må bare undergå redaksjonelle forandringer. Dens ånd og mening
kan ikke forandres.

§ 47

Oppløsning
DMT kan bare oppløses når antallet mannlige medlemmer over 13 år synker under 10.
Spørsmålet om oppløsning kan bare avgjøres på en generalforsamling.
Etter oppløsningen skal DMTs midler forvaltes på samme måte som bestemt for
umyndiges midler. Rentene anvendes til jødiske formål. Kapitalen tilfaller en eventuell
senere nydannet jødisk samfunn i Norge under bibehold av ånden i § 1.
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Dersom ikke slikt nytt jødisk samfunn blir dannet innen 50 år etter oppløsningen, skal
midlene overføres til staten Israel ved dets kulturdepartement. Dette gjelder også for
legatene dersom intet annet er bestemt i statuttene for hvert enkelt av disse.
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