LOVER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT
§1
1.

FORMÅL
Formålet med Kristen Idrettskontakt (KRIK) er å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til
kristent liv både i idrettslag og menighet.

2.

KRIK ønsker å inkludere idrettsfolk fra forskjellige tros- og kirkesamfunn. KRIK bygger på
det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og hans soning for våre synder
og hans oppstandelse til rettferdiggjøring slik som det står uttrykt i Den Hellige Skrift og i
den apostoliske trosbekjennelse.

§2

BEKJENNELSE
Bare de som bekjenner seg som kristne og er positivt innstilt til KRIK sitt arbeid, kan
velges eller oppnevnes til tillitsverv innen KRIK.

§3
1.
2.

OPPBYGGING
KRIK består av idrettsaktive, idrettsledere og andre idrettsengasjerte som enkeltvis er
direkte innmeldt.
Generalforsamlingen er KRIK sitt høyeste vedtaksføre organ.

§4
1.

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen (GF) skal holdes hvert år innen utgangen av november måned.

2.

Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på GF.

3.

Dato for GF og valgkomitéens sammensetning skal være gjort kjent på KRIK sine nettsider
senest 2 måneder før GF blir avholdt. Saker som en ønsker skal bli behandlet på GF, må
styret ha i hende senest én måned før GF blir avholdt. Forslag til styresammensetning må
være gjort kjent på KRIK sine nettsider senest én måned før GF blir avholdt,
og benkeforslag skal være styret i hende senest to uker før GF. Saksdokumenter må være
lagt ut på KRIK sine nettsider senest én uke før GF.

4.

5.

Generalforsamlingen behandler:
a) Årsmelding for de siste arbeidsår
b) Revidert regnskap for siste arbeidsår
c) Fastsetting av kontingenten i tråd med §4-5
d) Valg av leder for 2 år på annenhver generalforsamling
e) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år på hver generalforsamling
f) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
g) Valg av valgkomite for neste års GF, 3 representanter
h) Andre saker som landsstyret eller medlemmer har meldt opp som sak til GF minst
en måned før GF
i) Landsstyret legger fram et forslag til strategiplan for de neste 4 årene som skal
godkjennes av generalforsamlingen. Denne revideres hvert 2. år.
Generalforsamlingen fastsetter kontingenten årlig. Landsstyret har mellom
generalforsamlingene fullmakt til å foreta nødvendige endringer for å påse at
kontingenten til enhver tid tilfredsstiller de vilkår for støtte som fastsettes av
tilskuddsordninger.

§5
1.

LANDSSTYRET
Landstyret er sammensatt av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Landsstyret konstituerer seg selv. Daglig leder og tillitsvalgt har møte- og talerett på
styremøtene.

2.

Landsstyret er i stand til å fatte vedtak når minst 5 av styremedlemmene eller innkalte
varamedlemmer er tilstede. Leder i styret har dobbelstemme når det er 6
stemmeberettigede tilstede.

3.

Landsstyret sine oppgaver er:
a) Se til at KRIK blir drevet etter det formål og den bekjennelse GF har vedtatt.
b) Trekke opp langtidsplaner for arbeidet
c) Forvalte KRIK sine midler og eiendeler
d) Hjelpe lokallag, undergrupper og enkeltmedlemmer til aktiv innsats i KRIK.
e) Utarbeide instruks og arbeidsrettledning for ansatte i KRIK

§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LOKALLAGENE
Tilslutning til lokallag skjer ved innmelding i lokallaget.
For å være medlem av et lokallag må man også være medlem av KRIK sentralt.
Lokallagene skal drive etter KRIKs formålsparagraf
Lokallagene sine særstatutter skal godkjennes av landsstyret
Lokallagene har frihet til å velge sin egen form for oppbygging
Fast eiendom skal ikke skaffes eller avvikles uten godkjenning fra landsstyret
Lokallagene står ansvarlige overfor landsstyret og GF
Dersom et lokallag oppløses eller melder seg ut av KRIK,
skal de økonomiske midlene og eiendelene overføres til landsstyret
Lokallagene skal avholde årsmøte hvert år, der alle KRIK medlemmer tilknyttet lokallaget
har møte-, tale-, og stemmerett.
Årsmøte skal behandle:
a) Årsmelding
b) Regnskap for foregående kalenderår
c) Valg av styre eller ledergruppe
Årsmelding, regnskap for foregående år, navneliste for det nye styret/ledergruppa
skal sendes KRIK sentralt hvert år.

9.

10.

§7

ARRANGEMENT
Det er ikke anledning til å bruke eller ha med alkohol eller andre rusmidler på
arrangement som KRIK har ansvaret for. KRIK arrangement er en rusfri sone.

§8

OPPLØSNING
Ved en oppløsning skal gaver til KRIK gitt i medhold at skatteloven §6-50, nyttes i samsvar
med organisasjonens formål.

§9

LOVENDRINGER
Lovendringer kan skje av GF ved 2/3 flertall. Endringer i § 1 og 2 kan ikke finne sted uten
ved at KRIK blir oppløst og videreført i andre former.
Lover sist endret og vedtatt av generalforsamlingen 2014.

