Forslag til oppdaterte vedtekter for Åpen Kirkegruppe
Org. nr. 985 425 477. Vedtatt oppdatert på årsmøtet 5. april 2019

§1 Visjon
Alle kristne mennesker skal oppleve fullstendig aksept og likeverd, uavhengig av seksuell
legning og orientering.

§2 Strategi
A. Generelt
1. Være et kristent fellesskap for alle skeive
2. Skape et miljø som gir omsorg og trygghet
B. Hjelpe enkeltmennesker til å
1. bevisstgjøre overfor seg selv at skeiv identitet er en viktig ressurs til personlig utvikling,
nærhet til andre mennesker og til kristen tro og vekst
2. oppleve at skeiv seksualitet er en Guds gave som reflekterer Guds kjærlighet
C. Overfor andre skeive
1. Delta aktivt i frigjøringskampen for kristne skeive i Norge så vel som internasjonalt
2. Delta i en konstruktiv debatt om livssyn og etikk
3. Bygge bro mellom skeiv frigjøring og kristen tro i forhold til organisasjoner og
enkeltpersoner
D. Overfor kirkesamfunn, religiøse organisasjoner og samfunnet generelt
1. Avdekke religiøs undertrykkelse av skeive og konsekvenser undertrykkelse har for den
enkelte
2. Arbeide for likestilling av samliv mellom to av samme kjønn og to av ulikt kjønn
3. Redusere manglende kunnskap, angst og fordømming gjennom informasjon,
synliggjøring og forbønn

§3 Organisering
A. Åpen Kirkegruppe er en selvstendig juridisk organisasjon, registrert i Brønnøysundregistrene
B. Åpen Kirkegruppe er tverrkirkelig, og uavhengig av politisk parti og trossamfunn
C. Åpen Kirkegruppe er åpen for alle
§4 Medlemskap
A. Alle som aksepterer de til enhver tid gjeldende vedtekter, kan bli medlemmer
B. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskap gir
imidlertid ingen medlemsrettigheter
C. Medlemskap forutsetter betalt årskontingent

§5 Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent

§6 Opphør av medlemskap
A. Utmeldelse skal skje skriftlig
B. Etter to års ubetalt medlemskontingent opphører medlemskapet automatisk

§7 Stemmerett og valgbarhet
A. Alle medlemmer har stemmerett
B. Alle medlemmer kan velges til tillitsposisjoner
C. Medlemmer som velges til tillitsposisjoner, må være registrert som medlemmer senest én
måned før årsmøtet settes

§8 Årsmøte
A.
B.
C.
D.

Årsmøtet er høyeste myndighet
Årsmøtet skal normalt avholdes innen utgangen av februar måned
Innkalling skal skje minimum tre uker før årsmøtet settes
Innkalling skal minimum gjøres gjennom kunngjøring på egen hjemmeside og ved personlig
brev (elektronisk eller på papir) til hvert enkelt medlem, og også inneholde sakspapirer
E. Medlemmer som ønsker saker til behandling på årsmøtet, må melde disse inn til styrets
leder senest to uker før årsmøtet
F. Årsmøtet er lovlig satt med minst ti stemmeberettigede til stede
G. Årsmøtets oppgaver:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å signere protokollen
5. Årsmelding for foregående år
6. Regnskap for foregående år
7. Eventuelle endringer av vedtekter og navn
8. Budsjett for inneværende år
9. Fastsetting av kontingenter for kommende år
10. Valg av styremedlemmer
1. Styrets leder som sitter for ett år
2. Øvrige styremedlemmer som sitter for to år.
Styret fordeler selv posisjonene for disse

11. Valg av valgkomite og dens leder. Om det ikke velges egen valgkomite, har styret
denne rollen
12. Valg av revisor
13. Eventuelt
H. Også ikke-medlemmer kan delta, men har ikke stemmerett og kan ikke tildeles tillitsverv

I. Vedtak er gyldige med alminnelig flertatt, bortsett fra vedtektsendringer som krever
minimum 2/3 flertall blant de stemmeberettigede
J. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller når minimum 10
medlemmer anmoder om det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter

§9 Styret
A. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal bestå av 3-8 medlemmer som alle
velges av årsmøtet
B. Styret skal minimum bestå av 3 medlemmer (leder, nestleder og økonomileder)
C. Det skal tilstrebes at både ulike kjønn og seksuelle orienteringer er representert i styret
D. Styrets oppgaver:
1. Gjennomføre vedtak fra årsmøtet
2. Oppnevne/legge ned komiteer/utvalg ut fra behov, og utarbeide instrukser for disse
3. Administrere og følge opp økonomien. Styret er kollektivt ansvarlig overfor årsmøtet
for siste periodes regnskap
4. Sørge for at referater fra styremøter, årsmøter og andre dokumenter som kan være
av interesse for ettertiden, blir tatt hånd om på en trygg måte. Dokumenter som er
mer enn fem år gamle, skal oversendes Skeivt Arkiv
5. Sende ut innkalling til og forberede årsmøte
6. Styrets leder, eventuelt to styremedlemmer, signerer på vegne av Åpen Kirkegruppe
7. Representere Åpen Kirkegruppe utad
§10 Utelukkelse fra retten til å ha tillitsverv
A. Tillitsvalgte i eller medlemmer av Åpen Kirkegruppe som ved tyveri, underslag eller annen
rettsstridig atferd, eller forsøk på slik atferd, utsetter Åpen Kirkegruppe for økonomiske
eller omdømmemessige tap eller risiko for slike tap, kan umiddelbart utelukkes fra retten til
å inneha tillitsverv i organisasjonen.
B. Utelukkelse kan skje i en periode fra ett til ti år
C. Styret håndterer slike saker
D. En som blir utelukket fra retten til å inneha tillitsverv, kan anke avgjørelsen til første
påfølgende årsmøte, men vil anses som utelukket fram til en eventuell ankebehandling
§11 Ansettelser
A. Styret har fullmakt til å foreta ansettelser forutsatt at det foreligger økonomisk finansiering
eller kostnaden er lagt inn i, av årsmøtet, godkjent budsjett
B. Ansettelser skal være prosjektbaserte eller på åremål. Åremålets lengde fastsettes av styret
før utlysning av stilling
§12 Taushetsplikt
A. Alle tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt i forhold til hvem som er medlemmer av Åpen
Kirkegruppe

B. Styret kan vedta at personsensitiv informasjon kun skal behandles i styret og ikke
informeres om til andre

§13 Oppløsning
A. Behandling av forslag om oppløsning av Åpen Kirkegruppe skal behandles på to ordinære
årsmøter og må vedtas med minimum 3/4 flertall på begge årsmøtene før en oppløsning
skal kunne finne sted
B. Hvem som skal overta eventuelle aktiva ved en oppløsning, bestemmes ved alminnelig
flertall på årsmøte nr. 2
C. Det sittende styret før vedtaket om nedleggelse er fattet, har ansvaret for å gjennomføre
formelle og praktiske oppgaver knyttet til en oppløsning
D. Ovennevnte styre har også ansvaret for at medlemsdatabase og andre dokumenter som kan
ha historisk betydning, blir overført til Skeivt Arkiv

