
5.6 Årsmøtet 
 

Årsmøtet er lokalforbundets øverste myndighet. I bunn og grunn er det årsmøtene som sikrer at 

vi er en demokratisk og medlemsstyrt organisasjon. Gjennom årsmøtet bestemmer 

medlemmene hvem som skal sitte i styret og lede organisasjonen gjennom året (og eventuelt 

hvem som ikke skal det). Gjennom årsmøtet bestemmer medlemmene, gjennom budsjettet, hvor 

mye penger styret skal kunne bruke det kommende året – og hvordan pengene skal prioriteres. 

Det er helt vesentlig for organisasjonsdemokratiet årsmøtets suverenitet ivaretas: Det er 

årsmøtet som bestemmer hva styret skal gjøre – ikke omvendt! 

 

Tidspunkt for årsmøte 
Årsmøtet skal avholdes hvert år, og i rimelig tid før Forbundets Landsmøte, som vanligvis 

avholdes i midten av mars. Årsmøtet bør derfor helst avholdes innen midten av februar.  

 

Innkalling til årsmøtet 
Alle medlemmer av lokalforbundet skal innkalles til årsmøtet. Innkallingen og sakspapirene 

skal sendes i rimelig tid slik at folk har mulighet til å prioritere å komme, og til å forberede seg. 

Det kan være lurt å sende to innkallinger: En 1. innkalling to-tre uker før møtet, for å gjøre folk 

oppmerksomme på tidspunktet, og så en 2. innkalling litt senere, når sakspapirene er klare. 

Vedtektene til lokalforbundet regulerer gjerne når 1. og 2. innkalling skal sendes ut.  

Det bør kalles inn ved epost eller brev til alle medlemmer, i tillegg til at årsmøtet bør annonseres 

via hjemmesider og sosiale medier. I innkallingen skal sakslista for møte framgå tydelig.  

 

Innkallingen skal godkjennes av årsmøtet. Dette gjøres vanligvis med simpelt flertall ved 

møtets begynnelse. 

 

Saksliste for årsmøtet 
Årsmøtet er et møte for de store sakene i organisasjonen. Her oppsummeres året som har gått, 

det legges føringer for året som kommer, og det avgjøres hvem som skal få viktige tillitsverv i 

lokalforbundet. 

 

Sakslista skal være sendt ut på forhånd. Den skal ikke inneholde et ”eventuelt”-punkt. Det er 

altså ikke anledning til å fatte avgjørelser i saker som ikke er varslet på forhånd. Dette er fordi 

det er de store og prinsipielle sakene som behandles på årsmøtet, og medlemmene skal ha 

anledning til å forberede seg.  

 

Årsmøtet skal: 

- Godkjenne innkalling og saksliste 

- Velge møteledelse og referent 

- Behandle regnskap og årsberetning for året som har gått.  

- Vedta budsjett for det kommende året. 

- Velge styre. 

- Velge delegater til Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund. 

- Nominere personer til å representere lokalforbundet i Landsstyret det kommende året. 

Disse oversendes valgkomiteen i Norges Kristelige Studentforbund. Landsstyret velges 

endelig på NKS’ Landsmøte. 

 

Årsmøtet bør: 

- Velge leder for lokalforbundet for det kommende året. 

- Komme med innspill til arbeidsplan eller aktiviteter for det kommende året. 



- Velge protokollunderskrivere og tellekorps. 

 

Årsmøtet kan: 

- Velge nestleder og kasserer og/eller sekretær for lokalforbundet for det kommende året. 

- Vedta arbeidsplan eller semesterplan.  

- Velge valgkomité for neste årsmøte. Denne skal innstille på nye styremedlemmer og ny 

valgkomité til neste årsmøte.   

 

Adgang til møtet 
Alle medlemmer av lokalforbundet som har betalt medlemskontingent til NKS inneværende år 

har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.  

 

Årsmøtet er i utgangspunktet åpent, med mindre årsmøtet selv bestemmer at det skal være 

lukket for alle andre enn medlemmer av NKS.  

 

Styret kan gjerne invitere gjester til årsmøtet – innledere, representanter for organisasjoner vi 

samarbeider med, presse eller liknende. Årsmøtet vedtar da om disse skal få talerett eller ikke. 

De bør ikke gis forslagsrett og kan ikke gis stemmerett. 

 

Møteledelse 
Det er i utgangspunktet ryddigst at noen andre enn styret leder årsmøtet. Dette for at 

medlemmene mest mulig fritt skal kunne komme med tilbakemeldinger og forslag – også 

kritiske – og for at alle skal ha tillit til at møteledelsen ikke styrer diskusjoner eller avgjørelser 

i en bestemt retning.  

 

Forbundsvenner er fine å bruke som møteledere på årsmøter. Eventuelt kan man spørre flinke 

folk fra samarbeidsorganisasjoner, studentprester, eller ansatte eller ledelse i NKS.  

 
 


