VEDTEKTER FOR KRISTELIG STUDIEFORBUND
Vedtektene for Kristelig studieforbund (K-stud) er vedtatt av de fusjonerende studieforbundene Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråds årsmøter den 19.5.11,
med påfølgende vedtak om fusjon av det konstituerende årsmøtet for K-stud samme dag.
Vedtektene er revidert av K-studs årsmøte den 21.3.2013, 8.5.2014, 5.5.2015, 19.5.2016,
11.5.2017 og 19.4.2018.

§1 Formål
a. K-stud skal fremme og videreutvikle livslang læring i regi av kristne trossamfunn og
organisasjoner og i samsvar med Lov om voksenopplæring.
b. K-stud skal gjennom sitt arbeid bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og
kompetanse og slik:
- fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling
- møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede
mål for studieforbundenes virksomhet

§2 Organisasjon
a. K-stud er et ideelt og demokratisk forbund som består av medlemsorganisasjoner som utfører
oppgaver innen voksenopplæring.
b. K-stud har regional organisasjonsmessig forankring som dekker hele landet.

§3 Medlemskap
a. Medlemsorganisasjonene er trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner som
bekjenner troen på den treenige Gud og som gir sin tilslutning til studieforbundets formål.
Enkeltstående organisasjoner (trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner) kan ikke
ha selvstendig medlemskap i studieforbundet.
b. Søknad om medlemskap sendes styret. Opptak foretas av styret i henhold til kriterier fastsatt
av studieforbundets årsmøte.
c. Enkeltstående organisasjoner kan tilsluttes studieforbundet gjennom en samarbeidsavtale.
d. Samarbeidsavtaler inngås av styret i henhold til kriterier fastsatt av studieforbundets årsmøte.
e. Styret følger opp medlemsorganisasjoner og samarbeidsavtaler, og foretar eventuell
oppsigelse i henhold til kriterier fastsatt av årsmøtet.

§4 Rettigheter og plikter
a. Medlemsorganisasjoner i K-stud har krav på økonomisk tilskudd til studieaktivitet som er
utført i tråd med Lov om voksenopplæring og dens forskrifter. Studieforbundet skal bistå
medlemsorganisasjonene med råd og veiledning i tilknytning til studievirksomheten.
b. Medlemsorganisasjonene plikter å arbeide aktivt med studiearbeid innad i
organisasjonene, og legge til rette for slikt arbeid på både lokalt og nasjonalt plan.
Medlemsorganisasjonene plikter å sette seg inn i og å følge gjeldende regelverk for
voksenopplæring.
c. Medlemsorganisasjonene betaler en årlig medlemskontingent til K-stud. Kontingenten
beregnes i forhold til studietimetallet siste år det foreligger statistikk, etter samme
trappetrinnsmodell som antall representanter ved årsmøtet, jfr. § 7. Kontingentsatsene
fastsettes av årsmøtet.

§5 Hovedoppgaver
Studieforbundets oppgave er å:
- Forvalte statsstøtte i henhold til gjeldende lovverk
- Fremme og drive ulike typer voksenopplæring
- Informere, motivere og markedsføre med sikte på å legge forholdene til rette for
studiearbeid og voksenopplæring i medlemsorganisasjonene.
- Drive pedagogisk utviklingsarbeid.
- Motivere til og drive medarbeideropplæring.
- Fremme samarbeid om voksenopplæring mellom de ulike medlemsorganisasjonene.
- Ivareta medlemsorganisasjonenes interesser innenfor voksenopplæring overfor
Storting, departement og andre offentlige myndigheter.
- Delta i aktuelle interessepolitiske – og pedagogiske nettverk

§6 Årsmøtet
a. Årsmøtet er studieforbundets øverste myndighet.
b. Årsmøtet består av representanter som omtalt i § 7.
c. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Innkalling med dagsorden
og sakspapirer sendes ut senest 4 uker før årsmøtet. Forslag fra medlemsorganisasjonene som
ønskes tatt opp på årsmøtet, må være studieforbundet i hende innen 1. mars.
d. Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Innkomne forslag
5. Strategisk planer
6. Medlemskontingent for påfølgende år
7. Budsjett for inneværende år
8. Vedtekstendringer
9. Valg av styre, valgkomité og revisor.

e. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemsorganisasjonene som er representert under
møtet. For å ha stemmerett, må kontingenten for inneværende år være betalt. Ansatte i Kstud’s administrasjon har talerett, men ikke stemmerett. Dersom ikke annet er uttrykt i
vedtektene, vedtas saker med simpelt flertall.
f. Organisasjoner med samarbeidsavtale har møte- og talerett på årsmøtet.
g. Styret har stemmerett på årsmøtet, men ikke ved behandlingen av årsmelding og regnskap.
h. Dersom styret eller minst 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det, skal styret
sammenkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut
senest 4 uker før møtet finner sted.

§7 Stemmefordeling
a. Medlemsorganisasjonene har frammøte- og stemmerett på årsmøtet i forhold til antall
studietimer med statstilskudd foregående år. En representant kan disponere flere stemmer fra
samme medlemsorganisasjon.
b. Medlemsorganisasjonenes stemmer fordeles etter denne skala:
0 – 500 studietimer: 1 representant
501 – 2500 studietimer: 2 representanter
2 501 – 5 000 studietimer: 3 representanter
5 001 – 10 000 studietimer: 4 representanter
10 001 studietimer og oppover: 5 representanter

§8 Styret
a. Styret er K-stud’s utøvende organ og leder arbeidet mellom årsmøtene.
b. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med lov om voksenopplæring og
studieforbundets vedtekter, strategiplaner, budsjett og årsmøtets øvrige vedtak.
c. Styret ansetter daglig leder. Øvrige fast ansatte ansettes av styret etter innstilling fra daglig
leder.
d. Styret består av sju medlemmer inklusiv styreleder og tre prioriterte varamedlemmer, som
velges av årsmøtet. Styreleder velges av årsmøtet ved særskilt valg. Styremedlemmer inklusiv
styreleder velges for to år, og varamedlemmer for ett år. I partallsår står tre styremedlemmer
på valg, i oddetallsår står tre styremedlemmer og styreleder på valg. Representantene skal ha
bakgrunn fra forskjellige medlemsorganisasjoner og i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet
blant medlemmene. Styret bør ha en samlet kompetanse som er relevant for virksomheten.
Det gis tilbud om styreopplæring. Organisasjoner med samarbeidsavtale kan ikke være
representert i styret. Ansatte kan ikke velges som styre- eller varamedlem før minst 2 år etter
avslutning av arbeidsforholdet.
e. Styret konstituerer seg selv hvert år med nestleder og eventuelt andre funksjoner. Styret er
beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer, inkludert leder eller nestleder, er til stede.
Første vararepresentant innkalles til alle styremøter, og har tale- og forslagsrett. Øvrige
vararepresentanter innkalles ved behov. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Daglig leder er ansvarlig for saksforberedelse og er sekretær for styret.

f. Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av 2 medlemmer fra styret. Daglig leder er
ansvarlig for saksforberedelse og er sekretær for AU. Styret vedtar ansvarsområde for AU.
g. Styreleder og daglig leder har i fellesskap signaturrett. Daglig leder har prokura.

§9 Valgkomité
a. Valgkomiteen består av 3 medlemsorganisasjoner som velges for 3 år, hvorav 1
organisasjon er på valg hvert år. Årsmøtet velger hvert år hvilken organisasjon som skal ha
lederansvar for valgkomiteen, for 1 år av gangen. Medlemsorganisasjonene velger selv hvem
de vil være representert med i valgkomiteen.
b. Styret utarbeider retningslinjer for valgkomiteen.
c. Organisasjoner med samarbeidsavtale kan ikke ha sete i valgkomiteen.

§10 Regionledd
a. Virksomheten i regionene drives i henhold til mønstervedtekter vedtatt av studieforbundets
årsmøte og i samsvar med lov om voksenopplæring.
b. De regionale leddene er medlemmer av VOFOs regionale ledd.

§11 Vedtektsendringer
a. Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte.
b. Forslag til vedtektsendringer må sendes styret innen 1. januar
c. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet

§12 Oppløsning
Forslag om oppløsning må sendes studieforbundets styre innen 1. januar. Dersom forslaget får
2/3 flertall i årsmøtet, skal saken henvises til videre behandling i medlemsorganisasjonene.
Endelig vedtak fattes på neste ordinære årsmøte og krever 3/4 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Dette møtet avgjør fordeling av Studieforbundets eiendeler.

