Vedtekter
Siste endringer vedtatt på landsmøtet februar 2022

Kapittel I – Virksomhet
§1 Formål
Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant
studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom
gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred,
rettferdighet og likestilling.
§2 Organisasjon
Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund
(heretter NKS) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund og andre faste
sammenslutninger.
NKS er tilknyttet World Student Christian Federation (WSCF), og identifiserer seg med dens
økumeniske profil.
§3 Medlemskap
§3.1 Alle som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er under 34 år kan tegne
ordinært medlemskap i organisasjonen. Medlemskap registreres i et sentralt register ved
innbetaling av fastsatt kontingent til NKS. Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter i
NKS og blir også medlem av WSCF.
§3.2 Alle som vil støtte organisasjonens formål kan tegne støttemedlemskap som
forbundsvenn. Ordinære medlemmer får automatisk status som Forbundsvenner ved fylte 34
år.
§3.3 Medlemmer som motarbeider organisasjonens formål kan ekskluderes av landsmøtet med
to tredjedels flertall. I påvente av neste landsmøte kan landsstyret suspendere medlemmer
med alminnelig flertall. Ingen kan suspenderes eller ekskluderes uten å først ha fått mulighet
til å forklare seg.
§3.4 Dersom grunnlaget for eksklusjon er at medlemmet har hatt en uakseptabel oppførsel når
det gjelder vold, rasisme, mobbing eller grenseoverskridende seksuell atferd, har landsstyret
mulighet til å ekskludere med umiddelbar virkning uten å ta saken opp til landsmøtet. Det
ekskluderte medlemmer har senere mulighet til å anke saken til landsmøtet.
§4 Lokal organisering

§4.1 Lokale forbund

Medlemmer kan samles til aktivitet i lokale forbund. Styret for lokale forbund velges på
årsmøtet. Årsmøtet vedtar budsjett og godkjenner regnskap og årsberetning. De lokale
forbund står ansvarlig overfor landsmøtet. Virksomheten i de lokale forbund må være i tråd
med formålet.

§4.2 Opprettelse og nedleggelse av lokale forbund
Landsstyret godkjenner formelt opprettelse og nedleggelse av lokale forbund. Landsstyret kan
legge ned et lokalt forbund hvis ett av følgende er tilfellet:
1. Det har ikke vært avholdt årsmøte de siste to årene.
2. Det har ikke vært lokal aktivitet på to år.
3. Det ikke eksisterer et lokalt styre.
4. Det lokale forbund bryter med formålet til NKS.
Ved nedleggelse tilfaller alle det lokale forbundets midler NKS sentralt. Etter vedtak om
nedleggelse skal midlene fryses i inntil ett år og igjen tilfalle lokalforbundet dersom det blir
gjennomført stiftelsesmøte og et nytt styre blir valgt.
Et lokalforbund kan ikke melde seg ut av NKS.
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§5 Andre faste sammenslutninger
§5.1 Som faste sammenslutninger regnes alle utvalg som definerer seg som en del av NKS og
har fått sin instruks fastsatt av landsmøtet.
§5.2 De faste sammenslutningene fungerer som ressursgrupper for landsstyret og
lokalforbundene, avholder egne arrangement og utvikler organisasjonens politikk innen de
rammene landsmøtet har satt gjennom grunnlagsdokument og sammenslutningens instruks.
§5.3 Landsmøtet velger leder av faste sammenslutninger, etter innstiling fra valgkomiteen.
Øvrige medlemmer av sammenslutningene velges av landsmøtet eller landsstyret.
§5.4 Alle faste sammenslutninger skal forelegge årsberetning for landsmøtet.
§5.5 Landsmøtet kan beslutte å opprette eller nedlegge faste sammenslutninger.
§5.6 Dersom det ikke lykkes å få valgt en leder av en fast sammenslutning; en fast
sammenslutning ikke har hatt aktivitet i landsmøteperioden; eller en fast sammenslutning ikke
forelegger årsberetning for landsmøtet; regnes den faste sammenslutningen som inaktiv. Ved
gjentagelse påfølgende landsmøte, regnes den faste sammenslutningen som nedlagt. I begge
tilfeller kan § 5.7 tas i bruk.
§5.7 Landsstyret har anledning til å sette ned midlertidige faste sammenslutninger med
hensikt å formalisere sammenslutningen ved første landsmøte.
§5.8 Landsstyret har anledning til å oppnevne leder av faste sammenslutninger dersom
utvalget ikke har leder etter landsmøtet.

Kapittel II - Landsmøtet
§6 Myndighet
Landsmøtet er NKS’ høyeste myndighet.
§7 Sammensetning
Hvert lokalforbund møter med et antall delegater, avhengig av lokalforbundets medlemstall
etter følgende regel:
0-29 medlemmer: 3 delegater. 30-49 medlemmer: 4 delegater. 50-99 medlemmer: 5 delegater.
100-149 medlemmer: 6 delegater. Over 150 medlemmer: 7 delegater. Antall delegater beregnes
utfra medlemstallet i hvert lokalforbund pr. 31.12. foregående år. Alle lokalforbund har
medlemstall pr. kalenderår.
Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett.
Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds årsmøter.
Valgperioden er et kalenderår. Ansatte i NKS, samt leder og nestleder i NKS er ikke valgbare.
Foruten landsmøtedelegatene har følgende personer møte-, tale- og forslagsrett:
• NKS leder og nestleder.
• Fast ansatte i NKS.
• En person fra hver av NKS faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt
Huskomiteen og Akt.
Landsstyret kan i tillegg invitere andre til landsmøtet. Landsmøtet avgjør om disse får taleog/eller forslagsrett.
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§8 Oppgaver

§8.1 Behandling av saker
Det tilligger landsmøtet å behandle og fatte vedtak i saker som er forelagt det på lovlig måte.

§8.2 Årsberetninger
Det tilligger landsmøtet å:
a)
godkjenne årsberetningene fra landsstyret og Akt.
b)
gjennomgå årsberetningene fra tilsluttede lokalforbund, faste sammenslutninger og de
ansatte.

§8.3 Regnskap
Det tilligger landsmøtet å
a)
godkjenne revidert regnskap for NKS, med tilknyttede regnskap.
b)
gjennomgå regnskap fra Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) og
Bergensforbundets institusjon for fast eiendom (BIFFE).
c)
gjennomgå regnskap fra tilsluttede lokalforbund og andre faste sammenslutninger.

§8.4 Budsjett
Det tilligger landsmøtet å vedta budsjett for kommende kalenderår for NKS.

§8.5 Valg
Det tilligger landsmøtet å velge:
a)
Leder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra
landsmøtedeltakere med forslagsrett.
b)
Nestleder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon
fra landsmøtedeltakere med forslagsrett.
c)
Øvrige medlemmer av landsstyret, inkludert varaer, i henhold til § 14.1, etter innstilling
fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra landsmøtedeltakere med forslagsrett.
Valgkomiteen skal i sin innstilling legge tung vekt på nominasjoner fra lokalforbundene.
d)
Revisor for det påbegynte årsregnskap.
e)
Tre personer til valgkomiteen for ett år.
f)
Leder av faste sammenslutninger for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og
eventuell nominasjon fra landsmøtedelegater med forslagsrett.
Både menn og kvinner skal være representert i landsstyret, og det skal etterstrebes en jevnest
mulig kjønnsfordeling.

§8.6 Regler m.v.
Det tilligger Landsmøtet å
a)
vedta endringer av NKS vedtekter.
b)
fastsette instruks for faste sammenslutninger.
c)
godkjenne vedtekter for tilsluttede forbund og sammenslutninger.
d)
gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokument. Hver del av
grunnlagsdokumentet skal gjennomgås hvert fjerde år eller oftere.
§9 Innkalling
Landsmøtet innkalles av landsstyret. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen utgangen
av mars.
Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom Landsstyret ønsker det, eller hvis minst 50 % av
delegatene på sist landsmøte, eller minst 40 % av lokalforbundene (ved vedtak på
årsmøte/allmøte) krever det.
1.innkalling- med tid, sted, delegatfordeling og vedtekter, samt prosedyrer for innlevering av
endringsforslag til landsmøtet- skal være de lokale forbund og faste sammenslutninger i hende
seinest 8 uker før landsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer skal være landsstyret i hende seinest 4 uker før Landsmøtet.
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2.innkalling – med dagsorden samt andre sakspapirer og forslag til vedtektsendringer skal
være forelagt landsmøtedelegatene seinest 3 uker før landsmøtet.
Alle forslag vedrørende NKS budsjett skal behandles av landsstyret før endelig vedtak fattes
§10 Gjennomføring av møtet
Landsmøtet velger møteledelse, tellekorps, referenter og to til å underskrive protokollen.
Møtelederne skal ikke ha stemmerett.
Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende vedtekter og vanlig
møteskikk.
Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden ved møtets start. Saker under eventuelt gjøres
kjent under behandling av sak 1. Dersom 3/4 av landsmøtet krever det, kan det fattes vedtak i
saker som ikke er gjort kjent på ordinær måte og etter gjeldende tidsfrister.
Stemmetegn avgis personlig; ved håndsopprekning eller skriftlig dersom to av delegatene
krever det.
Beslutninger fattes med absolutt flertall. For endringer i vedtekter kreves 2/3 flertall med
unntak av formålsparagrafen, som krever konsensus.
Ved stemmelikhet foretas en ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved
loddtrekning.

Kapittel III – Dokumenter
§11 Styringsdokumenter som vedtas av Landsmøtet
Dokumenter som er vedtatt av landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre
organer i organisasjonen. Landsstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de
som har egne saksforberedende komiteer/utvalg. Syklus for behandling av dokumenter
fastsettes av vedtektene. Hvilke dokumenter som skal behandles på landsmøtet er spesifisert i
vedtektenes kapittel II.
Øvrige vedtak fattet av landsstyret, utvalg eller andre organ utenom landsmøtet skal være i
tråd med plattformene vedtatt av landsmøtet.
Ved motstridende innhold i styringsdokumentene er det overordnet dokument som er
gjeldende. Nødvendige endringer i underordnet dokument skal da vedtas av Landsstyret ved
første mulighet. Ved motstridende innhold i likestilte dokumenter er det sist vedtatte
dokument som er gjeldende.

§11.1 Vedtektene
Vedtektene er organisasjonens formelle regler, og er overordnet øvrige styringsdokumenter.
Vedtektene behandles på Landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til endringer.
Landsmøtet kan med 2/3 flertall endre vedtektene. Vedtatte endringer er gjeldende fra møtets
slutt. Landsmøtet kan med 3/4 flertall vedta et annet ikrafttredelsespunkt for
vedtektsendringer, men ikke tidligere enn før etter voteringen om vedtektsendringer er
avsluttet.

§11.2 Grunnlagsdokumentet
Grunnlagsdokumentet er et dokument som beskriver organisasjonens grunnprinsipper og
overordnede organisatoriske, ekklesiologiske og politiske strategier. Landsmøtet kan med
absolutt flertall endre Grunnlagsdokumentet. Grunnlagsdokumentet er underordnet
vedtektene.
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§11.2.1 Første del av Grunnlagsdokumentet er Prinsipprogrammet til NKS. Prinsipprogrammet er
overordnet resten av Grunnlagsdokumentet og øvrige politiske dokumenter.
§11.2.2 Resten av Grunnlagsdokumentet beskriver organisasjonens mer spesifikke
ekklesiologiske og politiske strategier. Denne delen av Grunnlagsdokumentet er underordnet
Prinsipprogrammet.

§11.3 Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele organisasjonens arbeid. Dette skal være i
tråd med prinsipprogrammet, teologisk plattform og kjønnsrettferdig plattform.
Arbeidsprogrammet vedtas med absolutt flertall.

§11.4 Uttalelser/resolusjoner
Landsmøtet kan vedta uttalelser og resolusjoner som utdyper og definerer organisasjonens
politikk på avgrensete saksfelt. Disse skal være i tråd med styringsdokumentene i saker der
disse er relevante. Uttalelser og resolusjoner vedtas med absolutt flertall.

§11.5 Regnskap
Norges kristelige studentforbunds regnskapsår følger kalenderåret. Landsstyret fremlegger sin
innstilling på avsluttet og revidert regnskap for de foregående kalenderår til godkjenning på
det ordinære landsmøtet. Regnskapet revideres av revisor.

§11.6 Budsjett
Landsmøtet vedtar endelig budsjett for organisasjonen inneværende kalenderår. Det tilligger
landsstyret å innstille på budsjett, etterse at økonomistyringen er i tråd med vedtatt budsjett
og å gjøre eventuelle nødvendige revideringer av budsjettet underveis. Budsjettet skal være i
tråd med arbeidsprogrammet.

§12 Styringsdokumenter som vedtas av landsstyret
Dokumenter som er vedtatt av landsstyret er kun underordnet dokumenter vedtatt av
landsmøtet.

Kapittel IV - Landsstyret
§13 Myndighet
Landsstyret er NKS høyeste myndighet mellom landsmøtene; det skal lede organisasjonen i
henhold til vedtak fattet av landsmøtet, og det står ansvarlig overfor landsmøtet. Landsstyret
er et saksforberedende organ for landsmøtet.
§14 Sammensetning
Landsstyret består av lederen i NKS, nestleder i NKS og minst 4 styremedlemmer. Alle aktive
lokalforbund har inntil 2 representanter i landsstyret. Lokalforbund med mer enn 75
medlemmer kan ha inntil 3 representanter i landsstyret.
Om det ikke lykkes å nominere fire styremedlemmer fra lokalforbundene, tilfaller ledige
plasser til lokalforbundene i rekkefølge størst til minst, basert på medlemstall, inntil det er
valgt 4 styremedlemmer.
Hvert lokalforbund kan i tillegg til sin(e) representant(er) ha minst én vararepresentant.
Vararepresentanten(e) møter ved forfall fra sitt lokalforbund.
Minst to styremedlemmer må være til stede for at LS skal være vedtaksdyktige. En
landsstyrerepresentant velges for ett år. Landsstyrerepresentantenes varaer velges for
samme periode. Både menn og kvinner skal være representert og det skal etterstrebes en
jevnest mulig kjønnsfordeling.
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Dersom et lokalforbund blir permanent uten representasjon i landsstyret, kan landsstyret
innvilge fast observatørstatus til en representant fra lokalforbundet fram til første landsmøte.
Alle faste sammenslutninger som faller inn under §5 skal inviteres til LS i løpet av LS-perioden.
En representant for de ansatte skal kalles inn med møte- og talerett når landsstyret behandler
saker som gjelder forholdet mellom NKS og ansatte.
Landsstyret kan etablere et arbeidsutvalg (AU) for en landsmøteperiode av gangen, dersom
det vurderes hensiktsmessig. AU skal fungere som saksforberedende instans og midlertidig
beslutningstaker mellom landsstyrets møter. Landsstyret skal selv vedta sammensetningen av
og instruks for AU. Det skal bestå av minst tre landsstyremedlemmer, hvorav to skal være
leder og nestleder i NKS og de resterende utpekes av landsstyret. AU er underordnet
landsstyret i beslutningsmyndighet, og kan avvikles av landsstyret når som helst. AU avvikles
automatisk når landsmøteperioden er over. Generalsekretær er AUs faste sekretær, uten
stemmerett. Andre ansatte i NKS har anledning til å møte i AU, uten stemmerett.
§15 Oppgaver

§15.1 Saksbehandling
Det tilligger landsstyret å behandle og fatte vedtak i saker på vegne av landsmøtet.
Landsstyret kan til sine møter invitere andre enn sine medlemmer og gi dem tale- og
forslagsrett. Landsstyret kan overlate avgjørelser i enkeltsaker til leder eller sekretariat. Leder
kan delegere beslutningsmyndighet videre.

§15.2 Ansvar for organisasjonen
Det tilligger landsstyret å
a) utvikle organisasjonen
b) holde jevnlig kontakt med lokale forbund
c) foreta offentlige markeringer
d) motta jevnlig rapport fra leder for faste sammenslutninger
e) ivareta kontakten med andre organisasjoner i kirke og samfunn
f) ivareta organisasjonens internasjonale relasjoner og internasjonalt engasjement
g) oppnevne NKS-representanter i WSCF´s besluttende organ
h) oppnevne medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund

§15.3 Økonomi
Det tilligger landsstyret å utarbeide forslag til NKS budsjett.

§15.4 Arbeidsgiverfunksjoner
Det tilligger landsstyret å opptre som arbeidsgiver overfor NKS ansatte. Dette innebærer blant
annet å foreta ansettelser, å fastsette og revidere arbeidsinstrukser, å forhandle om lønn og
arbeidsvilkår og å sikre at ansattes rettigheter og arbeidsvilkår ivaretas.

§15.5 Forberedelser til landsmøtet
Det tilligger landsstyret å
a)
behandle innkomne forslag.
b)
innkalle til Landsmøtet.
c)
presentere forslaget til NKS budsjett og gjøre det tilgjengelig for Landsmøtet.
d)
sørge for presentasjon av øvrige saker.

§15.6 Regler m.v.
Det tilligger landsstyret å godkjenne endringer i vedtektene for Norske Studenters Kristelige
Forbund (NSKF).
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§16 Møteavvikling
Det skal holdes minimum tre landsstyremøter årlig. Landsstyret og huskomiteen i NSKF møtes
hvert år til fellesmøte. Generalsekretæren er landsstyrets faste sekretær. Ved stemmelikhet
får lederen dobbeltstemme.
1.innkalling til landsstyremøtet der tid og sted angis skal sendes alle landsstyrets medlemmer
og varaer senest fire uker før møtet. 2.innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes alle
landsstyrets medlemmer og varaer senest en uke før møtet.

Kapittel V – Generelle bestemmelser
§17 Vedtektsendringer
Alle endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall, med unntak av formålsparagrafen, som
krever konsensus.
§18 Ikrafttredelse
Disse vedtekter (tidl. «lover») er vedtatt av Norges kristelige studentforbunds Landsmøte 26.
til 28. mars 1993. Vedtektene erstatter lov vedtatt av Landsmøtet 27. til 29. mars 1987.
§19 Oppløsning
Oppløsning av NKS kan vedtas med 3/4 flertall på 2 - to - påfølgende, ordinære landsmøter.
Dersom NKS oppløses skal NKS' aktiva disponeres i tråd med organisasjonens formål.
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