KRITERIER FOR MEDLEMSOPPTAK, OPPFØLGING OG
OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP
I henhold til § 3 i ”Vedtekter for Kristelig studieforbund” fastsetter årsmøtet kriterier
for opptak, oppfølging og oppsigelse av medlemmer i studieforbundet.
For å bli tatt opp som medlemsorganisasjon og beholde medlemskapet i
studieforbundet må følgende kriterier være oppfylt1:
1. Medlemsorganisasjonen er et trossamfunn, ideell organisasjon eller institusjon
som bekjenner troen på den treenige Gud og som gir sin tilslutning til
studieforbundets formål.
2. Organisasjonen utfører oppgaver innenfor voksenopplæring. Det inkluderer
bl.a. å rapportere kursvirksomhet som er tilskuddsberettiget etter lov om
voksenopplæring
3. Organisasjonen bør være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og
dermed oppfylle de vilkår registeret setter, jfr. Momskompensasjonsordningen2.
a. Organisasjoner og trossamfunn kan bli medlem selv om de ikke oppfyller
tradisjonelle krav til demokratisk organisasjonsform, men må som et
minimum gjennomføre årsmøte/generalforsamling og ha et valgt styre
bestående av minst 3 medlemmer. I tillegg til valg, må årsmøtet behandle
årsmelding, regnskap og planer.
b. Ideelle stiftelser kan ha et årlig informasjonsmøte med stiftere eller
støttespillere3 istedenfor et årsmøte med tradisjonelle årsmøtesaker.
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Studieforbundet forholder seg til vedtektene i organisasjonens sentrale ledd.

2 § 5 Målgruppen for ordningen (momskompensasjonsordningen)

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret, jf.
frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4, avgrenset til:
- demokratiske ikke-økonomiske foreninger
- tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt a
- alminnelige stiftelser, jf. stiftelsesloven § 4 tredje ledd, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens
virksomhet. Det er stiftelsens egenaktivitet som danner grunnlag for vurderingen av om det drives virksomhet som
faller inn under ordningen. Utdeling av midler til frivillig virksomhet tilfredsstiller i seg selv ikke kravet til frivillig
virksomhet
3

Med støttespillere menes medarbeidere og/eller faste givere.

4. Ungdomsorganisasjoner og andre enheter som tilhører4 en av K-stud sine
medlemsorganisasjoner inngår i medlemskapet. Hvis de er en autonom
organisasjon med eget organisasjonsnummer, kan de ha eget medlemskap i
studieforbundet.
5. Det er ikke anledning for studieaktiviteter som sang- og musikkgrupper,
bibelskoler o.a. å ha eget medlemskap i K-stud, selv om de er registrert som
en organisasjon i Frivillighetsregisteret.
6. Enkeltstående lokale organisasjoner (lokale trossamfunn, ideelle
organisasjoner og institusjoner) kan ikke ha selvstendig medlemskap i
studieforbundet. Disse kan tilsluttes studieforbundet gjennom en
samarbeidsavtale, som inngås av styret i henhold til egne kriterier fastsatt av
årsmøtet.
7. Organisasjonen utfordres til å være aktiv og engasjert i studieforbundets
virksomhet, bl.a. ved å være villig til å stille kandidater til studieforbundets
valgte organer.
8. Organisasjonen forplikter seg til hvert tredje år å sende inn til studieforbundet
en års virksomhetsrapport i form av vedtekter og siste årsmelding, regnskap
og årsmøte/-landsmøteprotokoll.
9. Organisasjoner som ikke har rapportert virksomhet direkte eller indirekte i
henhold til punkt 5 2 de siste tre årene, får sitt medlemskap vurdert i henhold
til studieforbundets vedtekter.
10. Organisasjoner som pga. endringer i deres egne vedtektene ikke lenger
oppfyller kravene til medlemskap i studieforbundet, mister sitt medlemskap.
Virkningstidspunkt vurderes i forhold til når endringen fant/finner sted.
11. Organisasjoner som har mistet sin status, kan få denne tilbake gjennom
fornyet søknad om medlemskap.
12. Styret i studieforbundet er det organ som suverent fatter vedtak angående
medlemskapet.

Kriteriene er vedtatt på det konstituerende årsmøtet for K-stud den 19. mai 2011,
og revidert på ordinært årsmøte den 21. mars 2013 og 11. mai 2017.

4

Å tilhøre en organisasjon menes her å være medlem av, avdeling av eller eiet av.

