KRITERIER FOR INNGÅELSE AV
SAMARBEIDSAVTALER MED K-STUD
I henhold til § 3 i «Vedtekter for Kristelig studieforbund» fastsetter årsmøtet kriterier for
inngåelse av samarbeidsavtale med K-stud.


Enkeltstående lokale organisasjoner (lokale trossamfunn, ideelle organisasjoner
og institusjoner) kan ikke ha selvstendig medlemskap i studieforbundet.



Enkeltstående lokale organisasjoner kan tilsluttes studieforbundet gjennom en
samarbeidsavtale. Vedlagte mal for samarbeidsavtale følges.



For å kunne tegne samarbeidsavtale, må følgende kriterier være oppfylt:
1.

Organisasjonen er et trossamfunn, ideell organisasjon eller institusjon som
bekjenner troen på den treenige Gud og som gir sin tilslutning til
studieforbundets formål.

2.

Organisasjonen bør være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
og dermed oppfylle de vilkår registeret setter, jfr. Momskompensasjonsordningen 1.
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
støttespillere2 istedenfor et årsmøte med tradisjonelle årsmøtesaker.



3.

Det er ikke anledning for studieaktiviteter som sang- og musikkgrupper,
bibelskoler o.a. å tegne samarbeidsavtale med K-stud, selv om de er
registrert som en organisasjon i Frivillighetsregisteret.

4.

Organisasjonen utfører oppgaver innenfor voksenopplæring. Det inkluderer
bl.a. å rapportere kursvirksomhet som er tilskuddsberettiget etter lov om
voksenopplæring.

Samarbeidsavtaler inngås av styret i henhold til kriterier fastsatt av
studieforbundets årsmøte.

1

§ 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
2

Med støttespillere menes medarbeidere og/eller faste givere.



De som har samarbeidsavtale med K-stud har ikke et økonomisk ansvar for
studieforbundet, og betaler derfor ingen kontingent.



Rettigheter og plikter forbundet med avtalen er nedfelt i vedlagte mal for
samarbeidsavtale.

Kriteriene er vedtatt på K-studs årsmøte den 21. mars 2013 og 11. mai 2017.

MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE
MED KRISTELIG STUDIEFORBUND
OM VOKSENOPPLÆRING

(organisasjonen/trossamfunnet/institusjonens navn) og Kristelig studieforbund (K-stud) inngår med dette
samarbeidsavtale om voksenopplæring.
Avtalen trer i kraft med virkning fra og med inneværende år / 2. halvår.
(avtaler som inngås etter 1. juli, gir kun tilskuddsrett for siste halvår).
Samarbeidsavtalen gir (organisasjonen/trossamfunnet/institusjonens navn) følgende rettigheter:
1.
2.
3.
4.
5.

Tilskuddsrett til organisert opplæring på lik linje med K-studs medlemsorganisasjoner
Veiledning og informasjon om studieplaner og tilskuddsordninger
Tilgang til K-studs pedagogiske materiell
Tilbud om å delta på K-studs pedagogiske samlinger
Mulighet til å delta i pedagogisk utviklingsarbeid

K-stud yter ikke full service overfor organisasjoner med samarbeidsavtale. Oppsøkende virksomhet ved
bl.a. medlemsbesøk og tettere oppfølging vil ikke bli prioritert. Medlemsorganisasjonene har fortrinnsrett
ved forespørsler om å holde kurs eller bistå med pedagogiske oppgaver.
Samarbeidsavtale gir ikke rett til å søke om pedagogiske utviklingsmidler og reisestipend. Dette er
likevel ikke til hinder for at K-studs medlemsorganisasjoner kan samarbeide med de som har
samarbeidsavtale om prosjekter som får tilskudd fra K-stud.
K-studs styre kan ta opp samarbeidsavtalen til ny vurdering hvis samarbeidspartneren ikke har
rapportert opplæring de siste to årene og/eller ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for å tegne
samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 6 mnd. varsel.

Oslo,

Kristelig studieforbund

(organisasjonen/trossamfunnet/institusjonens navn)

Malen er vedtatt på K-studs årsmøte den 21. mars 2013.

