Forn Sed Norge
www.forn-sed.no
E-post: styret@forn-sed.no
Postboks 8851 St. Olavs Plass,
0028 OSLO
Vær hilset og velkommen som medlem i Forn Sed Norge.
Vedlagt finner du en erklæring som du må fylle ut og sende tilbake til
trossamfunnets adresse. Denne erklæringen må vi ha overfor staten for å
kunne søke stats- og kommunalstøtte. All informasjon på erklæringen blir
holdt strengt konfidensielt.
Vi ber deg si ifra om du ikke ønsker å bli oppført på trossamfunnets epostliste hvor vi bare sender ut viktig informasjon om blot og aktiviteter
til våre medlemmer.
Vårt medlemsblad Ni Heimer er gratis for alle medlemmer av Forn Sed Norge.
Alle som er over 15 år med fast bosted i Norge og som er innstilt på å
overholde våre vedtekter kan bli medlem av Forn Sed norge.
Dersom du er under 15 år må du ha foreldrenes samtykke til medlemskapet.
Har du barn under 15 år som også skal oppføres som medlemmer av
Forn Sed Norge, må dette oppføres på innmeldingsskjemaet.
I følge norsk lov om trossamfunn skal barn som fødes innenfor ekteskapet
høre til samme trossamfunn som foreldrene. Om foreldrene ikke er gifte når
barnet blir født, tilhører det samme trossamfunn som moren. Tilhører
foreldrene ulike trossamfunn avgjør de sammen etter at barnet er født, om
det skal tilhøre et trossamfunn, og i tilfelle hvilket trossamfunn.
Når kun en av foreldrene har foreldreansvaret kan han eller hun ta
avgjørelsen alene. Når barnet er over 12 år eller mer, skal det få si sin
mening om innmelding eller utmelding, om det lar seg gjøre.
Fødes det barn i familien etter innmeldingen må dette meldes til
driftsstyret.
Alle medlemmer er likeverdige, har stemmerett og kan stille til valg i
trossamfunnets organer
(15 år eller eldre).
Den som ønsker å bli medlem i trossamfunnet, må melde seg ut av andre troseller livssyn samfunn i Norge for å være sikker at sin andel av statstøtten
går til Forn Sed Norge. Se også neste side om fordeling av støtte ved
medlemskap i flere trossamfunn, og hvordan du kan ta kontakt med
Brønnøysundregistrene for å få vite hvilke trossamfunn man står oppført i.
Vi har lagt ved blankett for innmelding i FFS, og en generell
utmeldingblankett for
tros- eller livssynssamfunn.
På vegne av Foreningen Forn Sed
Driftstyret

Hentet fra Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn
FOR-2005-04-19-345
”Dersom en person står oppført i flere tros- eller livssynssamfunn skal
fylkesmannen etter nærmere bestemmelser fra Kultur- og kirkedepartementet,
fatte vedtak om hvilket tros- eller livssynssamfunn som eventuelt har krav
på tilskudd”.
Hentet fra rundskriv fra det Kongelige Kulturdepartement
V-2B-2010_h3kUF
”I samarbeid med departementet har Brønnøysundregistrene etablert en
tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) troseller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, man eventuelt står
oppført som medlem i. En utskrift av hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn
som den enkelte er registrert som medlem i, sendes i brevs form til den det
gjelder. Tjenesten skal være tilgjengelig så lenge opplysningene som kommer
fram i den årlige kontrollen ikke er slettet. Telefonnummeret til
Brønnøysundregistrene, der den registrerte kan kreve innsyn i opplysninger
om seg selv, er 75 00 75 00. Tros- og livssynssamfunnene kan oppfordre sine
medlemmer til å benytte seg av denne tjenesten, i det øyemed å få avklart
medlemmenes tilhørighet til samfunnet. Tros- og livssynssamfunn kan
imidlertid ikke kreve av sine medlemmer at de oppgir hvilket annet troseller livssynssamfunn de eventuelt står oppført som medlem i.”

Erklæring
Bruk blokkbokstaver
Jeg, ______________________________________________________ (fullt navn),
erklærer med dette at jeg er utmeldt av alle andre trossamfunn i Norge,
og regner meg som medlem av Forn Sed Norge.
Mitt fødselsnummer (11 siffer) er: _________________________________
Gateadresse: ______________________________________
Post nr.: ______ Sted: ___________________
Hjemkommune i folkeregisteret: ______________________________________
Fødested: ____________________
Tlf.:________________
Husk din e-postadresse: __________________________________
Jeg ønsker gratis Ni Heimer abonnement: Ja Nei
Jeg ønsker å bli oppført på trossamfunnets interne e-postliste: Ja Nei
Eventuelle andre familiemedlemmer som skal oppføres
som medlemmer av Forn Sed Norge:
Ektefelle/samboer:
Navn: _______________________________________________________(fullt navn)
Fødselsnummer: _________________________________
Signatur:____________________________________________
Barn under 15 år:
Navn:___________________________________
Navn:___________________________________
Navn:___________________________________
Navn:___________________________________
Navn:___________________________________

Fødselsnr:______________________
Fødselsnr:______________________
Fødselsnr:______________________
Fødselsnr:______________________
Fødselsnr:______________________

(Foresattes signatur____________________________________________________)
Dato:______________ Signatur:_______________________________________
Skjemaet sendes pr. post til:
Forn Sed Norge
Postboks 8851 St. Olavs Plass, 0028 Oslo

GENERELL UTMELDINGSBLANKETT
Jeg ønsker ikke lengre å være tilskuddsberettiget medlem i
Tros- eller livssynssamfunnets
navn:....................................................................
Tros- eller livssynssamfunnets
adresse:.................................................................
Navn:....................................................................
Fødselsnummer:...........................................................
(11 siffer)
Sted/dato:...............................................................
Underskrift:.............................................................
(for personer under 15 år v/foresatte)
--------------------------------------------------- KLIPP HER-----------Blanketten skal sendes til det tros- eller livssynssamfunnet som personen
ønsker å melde seg
ut av.
Dersom man ønsker å melde seg ut av flere tros- eller livssynssamfunn må
flere
utmeldingsblanketter benyttes.

