
Dagsorden	generalforsamling	i	KRIK	2019	
Porsgrunn,	02.11.19,	kl	13	

INNLEDNING	
Velkommen	og	hilsen	til	generalforsamlingen	fra	styreleder	Erlend	Haus.	
Innledningsord	ved	generalsekretær	Silje	Kvamme	Bjørndal	og	gründer	Kjell	Markset.	

SAKSGJENNOMGANG	

Sak	1-19	 Godkjennelse	av	innkalling,	forretningsorden	(se	vedlegg	#1)	og		 	
	 	 dagsorden	
	 	 	
Forslag	til	vedtak:	Innkalling,	forretningsorden	og	dagsorden	godkjennes.	
	 	 	

Tid:	10	min	

Sak	2-19	 Konstituering	av	generalforsamlingen	
	 	 	
	 	 Valg	av	dirigent,	varadirigent,	referent,	tellekorps	og	protokollskrivere.	
	 	 	

2-19.1		 Dirigent:	Johan	Hermstad	Reinertsen	
	 	 	 	 Varadirigent:	Marie	Kristine	Skogstad	
	 	 	 	 Referent:	
	 	 	 	 Tellekorps:	
	 	 	 	 Protokollunderskrivere:	

2-19.2		 Fastsettelse	av	stemmeberettigede:		

Tid:	10	min	

Sak	3-19	 Godkjenning	av	årsmelding	for	2018	(se	vedlegg	#2)	

Forslag	til	vedtak:	Årsmelding	for	2018	godkjennes.	
	
Tid:	10	min	

Sak	4-19	 Det	ideelle	fremtidsbildet	-	KRIK	2031,	nytt	avsnitt	om	leir		
(se	vedlegg	#3)	

Forslag	til	vedtak:	Det	ideelle	fremtidsbildet,	nytt	avsnitt	om	leir	vedtas.	
	
Tid:	10	min	

Sak	5-19	 Forslag	til	endringer	i	KRIKs	lover	(se	vedlegg	#4	og	#5)	
	 	 	

Et	 lovutvalg	 bestående	 av	 Heidi	 Sundvoll	 (styrets	 representant),	 Marie	
Kristine	Skogstad	og	Sindre	Frøyshov,	Eirik	Flesjå	Olsen	(referent)	og	Silje	



K.	 Bjørndal	 (administrasjonens	 representant),	 leverte	 en	 innstilling	 som	
ble	behandlet	og	vedtatt	i	landsstyret	18.09.19.	

Vedtektsendringer	krever	2/3	Zlertall	i	generalforsamlingen,	jf.	KRIKs	lover	
§	9.	

Forslag	til	vedtak:	Endringer	i	KRIKs	vedtekter,	gjeldende	paragrafene	3-6	og	9,	vedtas.	

Tid:	20	min	

Sak	6-19	 Fastsettelse	av	medlemskontingent	

Medlemskontingenten	ble	sist	justert	på	generalforsamlingen	i	2009,	fra	kr	
50,-	til	100,-.	

Landsstyret	foreslår	at	kontingenten	justeres	til	kr	120,-	for	ordinært	med-
lemskap	 og	 kr	 300,-	 for	 familiemedlemskap	 (gjelder	 inntil	 seks	 familie-
medlemmer,	fra	og	med	familiemedlem	nr.	7	er	kontingenten	kr	50,-	ekstra	
per	person).	
- Innmelding	før	1.	juli	dekker	medlemsavgift	ut	året.	
- Innmelding	 fra	 1.	 juli	 dekker	medlemsavgift	 ut	 året	 og	hele	 det	 kom-

mende	 året	 for	 nye	 KRIK-medlemmer.	 Dette	 gjelder	 ikke	 familiemed-
lemskap.	

Forslag	til	vedtak:	Kontingenten	er	på	kr	120,-	for	ordinært	medlemskap	og	kr	300,-	for	
familiemedlemskap.	

Tid:	10	min	

Sak	7-19	 Saker	omhandlende	landsstyrets	behandling	av	saken	om	forvaltning	
av	KRIKs	spilleregler	

Det	har	kommet	inn	to	forslag	til	vedtak	som	omhandler	landsstyrets	pro-
sess	 i	behandlingen	av	spilleregelsaken:	Ett	 forslag	som	fremmer	mistillit	
til	landsstyret	(7-19.B)	og	ett	som	fremmer	kritikk	av	landsstyret	(7-19.C),	
begge	begrunnet	i	landsstyrets	behandling	av	spilleregelsaken	(se	vedlegg	
#6	og	#7).		

Som	 en	 del	 av	 landsstyrets	 vurdering	 av	 de	 innkomne	 forslag	 redegjør	
landsstyret	for	sin	behandling	av	spilleregelsaken,	og	fremmer	også	et	for-
slag	(7-19.A)	i	tråd	med	denne	redegjørelsen.	

For	 en	 mest	 mulig	 oversiktlig	 avstemning,	 foreslås	 følgende	 rekkefølge:	
Først	 settes	 landsstyrets	 forslag	 til	 vedtak	 (A)	 opp	mot	 begge	 innkomne	
forslag	samlet	(B+C).	Dersom	B+C	får	Zlertall,	stemmes	det	over	disse	to	i	
neste	omgang.	

Landsstyrets	redegjørelse	for	behandling	av	saken:	



Generalforsamlingen	er	KRIKs	høyest	vedtaksføre	organ	og	avholdes	hvert	år.	Alle	med-
lemmer	i	KRIK	har	møte-,	tale-	og	stemmerett	på	generalforsamlingen.			
Landsstyret	 er	KRIKs	 høyeste	 besluttende	 organ	mellom	 generalforsamlingene,	 og	 be-
står	av	styreleder,	6	faste	medlemmer	og	2	varamedlemmer.	

På	 KRIKs	 generalforsamling	 i	 2017	 ble	 det	 fra	 salen	 stilt	 spørsmål	 vedrørende	 KRIKs	
spilleregler	 og	 forvaltningen	 av	 disse.	 Landsstyret	 fulgte	 opp	 saken	 på	 sitt	 møte	
06.12.2017.	Her	ble	det	av	administrasjonen	gitt	en	orientering	om	forvaltning	av	verdi-
dokument	 og	 spilleregler	 i	 KRIK.	 Saken	 ble	 tatt	 opp	 igjen	 påfølgende	 landsstyremøte	
14.03.2018	hvor	 landsstyret	 vedtok	 at	 daværende	 generalsekretær	 og	 landsstyrets	 ar-
beidsutvalg	sammen	skulle	se	på	utfordringer	ved	forvaltningen	av	spillereglene	i	KRIK	
og	vurdere	opprettelse	av	en	arbeidsgruppe.	På	landsstyremøtet	11.06.18	ble	det	vedtatt	
å	nedsette	en	referansegruppe	som	Zikk	i	mandat	«å	se	på	forvaltningen	av	KRIKs	spille-
regler	 i	 lys	 av	 KRIKs	 kultur	 og	 tradisjon».	 Referansegruppen	 hadde	 sitt	 første	 møte	
23.08.2018,	og	det	ble	orientert	om	referansegruppens	arbeid	og	mandat	på	generalfor-
samlingen	i	2018.		

Daværende	 generalsekretær,	 og	 etter	 hvert	 konstituert	 generalsekretær,	 var	 til	 stede	 i	
referansegruppens	 møter,	 sammen	 med	 styreleder.	 Referansegruppen	 hadde	 løpende	
dialog	med	landsstyret,	først	gjennom	styreleders	og	konstituert	generalsekretærs	fort-
løpende	informasjon	om	progresjonen	i	arbeidet	og	dernest	gjennom	referansegruppens	
deltakelse	 og	 saksfremlegg	 på	 de	 siste	 tre	 landsstyremøtene	 før	 landsstyret	 fattet	 sitt	
vedtak	av	26.08.19.		
		
På	 landsstyremøtet	 08.04.19	 vedtok	 et	 samlet	 landsstyre	 at	 saken	 om	 forvaltning	 av	
spillereglene	skulle	avgjøres	i	landsstyret.	Denne	beslutningen	hadde	en	tredelt	begrun-
nelse	som	fremkom	underveis	i	drøftingen:	

1) Landsstyret	har	over	en	lengre	periode	fulgt	referansegruppens	prosess,	og	har	også	
gjennom	arbeidet	i	landsstyret	kjennskap	til	en	bredde	av	organisasjonens	liv	og	vir-
ke.	Dette	gir	et	beslutningsgrunnlag	som	har	et	bredere	tilfang	enn	medlemmene	på	
generalforsamlingene	 i	KRIK.	Dette	er	også	 litt	 av	poenget	med	et	 landsstyre,	 at	de	
gjennom	 sitt	 frivillige	 engasjement	 for	 organisasjonen	 opparbeider	 seg	 en	 viktig	
kompetanse	til	å	ta	beslutninger	som	organisasjonens	øverste	organ	mellom	general-
forsamlingene.	

2) Med	erfaringene	fra	de	to	siste	generalforsamlingene	som	bakteppe	fremstod	det	ikke	
som	en	gunstig	situasjon	å	tilrettelegge	for	at	generalforsamlingen	også	i	år	skulle	bli	
en	 konZliktdrivende	 arena.	 Denne	 vurderingen	 er	 i	 tråd	 med	 tidligere	 vurderinger	
gjort	av	foregående	styrer	og	administrasjoner.	Om	generalforsamlingen	gjør	teolog-
iske	stridsspørsmål	til	sitt	anliggende,	har	det	vært	en	del	av	landsstyrets	vurdering	
at	de	som	er	uenig	i	gjeldende	vedtak	kan	komme	tilbake	på	neste	generalforsamling	
og	 dermed	 gjøre	 også	 fremtidige	 generalforsamlinger	 til	 en	 konZliktdrivende	 arena.	
En	slik	utvikling	er	etter	landsstyrets	oppfatning	svært	uheldig	for	organisasjonen.			

3) Generalforsamlingen	 i	2018,	 som	valgte	 inn	sittende	 landsstyre,	ble	orientert	om	at	
denne	saken	var	under	pågående	behandling	i	landsstyret.	Det	ble	ikke	fremmet	for-
slag	på	generalforsamlingen	i	2018	om	at	landsstyret	ikke	kunne	behandle	denne	sa-
ken.	Dette	samsvarer	 for	øvrig	også	med	den	praksisen	som	har	 ligget	 til	grunn	 for	



landsstyrets	mandat	og	funksjon	i	lang	tid.	Det	ble	derfor	lagt	til	grunn	at	generalfor-
samlingen	også	hadde	tillit	til	at	landsstyret	kunne	følge	opp	saken	og	fatte	de	vedtak	
som	landsstyret	vurderte	som	hensiktsmessig.			

Da	referansegruppen	leverte	sine	anbefalinger	til	landsstyret	03.06.19	hadde	det	gått	et	
år	siden	gruppen	ble	nedsatt.	

Landsstyrets	vurdering	av	innkomne	forslag	(7-19.B-C):	

Landsstyret	 anerkjenner	 at	 medlemmer	 kan	 være	 uenige	 i	 vedtak	 LS	 28/19	 av	
26.08.2019,	men	er	ikke	enig	i	at	det	er	grunnlag	for	mistillit	basert	på	formelle	feil	i	sak-
sbehandlingen.	Mistillitsforslaget	er	basert	på	et	feilaktig	premiss	om	at	landsstyret	ikke	
hadde	mandat	 til	 å	 fatte	 vedtak	 i	 saken.	Dette	 var	 en	 prosess	 igangsatt	 av	 landsstyret	
selv,	som	generalforsamlingen	2018	ble	orientert	om.	I	alle	saker	landsstyret	igangsetter,	
har	 de	mandat	 til	 å	 fatte	 vedtak,	med	mindre	 generalforsamlingen	 innskrenker	 denne	
muligheten.	Forrige	gang	spillereglene	ble	endret,	skjedde	dette	på	administrativt	nivå,	
uten	prosess	verken	i	landsstyret	eller	på	generalforsamlingen.		

Landsstyret	 har	 forståelse	 for	 at	 prosessen	 ikke	 har	 imøtekommet	 alle	medlemmenes	
forventninger	rundt	åpenhet	og	forutsigbarhet.	Til	dette	vil	landsstyret	imidlertid	vise	til	
at	det	ble	iverksatt	Zlere	ekstraordinære	tiltak	etter	Zjorårets	generalforsamling	for	å	sik-
re	større	 innsikt	 i	prosessen,	som	å	 legge	ut	 informasjon	om	referansegruppens	arbeid	
på	krik.no.	Landsstyret	vil	videre	bemerke	at	saken	har	fått	en	bred	og	grundig	behand-
ling,	og	at	man	i	prosessen	har	hatt	fokus	på	å	innhente	innspill	og	lytte	til	ulike	oppfat-
ninger	i	organisasjonen.	Landsstyret	er	derfor	av	den	oppfatning	at	prosessen	har	vært	
gjennomført	på	en	forsvarlig	og	tilfredsstillende	måte.	
	 	 	
7-19.A:	Landsstyrets	forslag	til	vedtak		

Generalforsamlingen	tar	 landsstyrets	redegjørelse	 i	 forbindelse	med	behandling	av	spille-
regelsaken	til	etterretning,	og	bekrefter	med	det	fortsatt	tillit	til	sittende	styre.			

7-19.B:	Innkommet	forslag	til	vedtak	(se	vedlegg	#6	for	hele	forslaget)	
Forslagsstiller:	Sveinung	Susort.	

Generalforsamlingen	 ber	 landsstyret	 tre	 av	 som	 helhet,	 til	 fordel	 for	 et	 nytt	 styre,	 som	 i	
større	grad	 skal	anerkjenne	Generalforsamlingens	autoritet	 som	øverste	organ	 for	KRIKs	
vilje.	Spesielt	i	saker	med	store	konsekvenser	for	KRIKs	fremtidige	retning.	Dette	underslår	
imidlertid	ikke	at	enkeltpersoner	i	landsstyret	kan	ha	vært	uenig	i	landsstyrets	fremferd,	og	
at	styremedlemmene	har	gjort	en	god	jobb	for	øvrig.	

7-19.C:	Innkommet	forslag	til	vedtak	(se	vedlegg	#7	for	hele	forslaget)	
Forslagsstiller:	Sveinung	Susort.	

Generalforsamlingen	meddeler	at	landsstyret	har	gjort	en	feilvurdering	i	selve	behandlin-
gen	av	saken	om	spillereglene.	

	 	 Tid:	90	min	



Sak	8-19	 Saker	 omhandlende	 landsstyrets	 vedtak	 om	 forvaltning	 av	 KRIKs	
spilleregler	

	 	 	
Etter	 en	 lengre	prosess	 (jmf	 sak	7-19)	 fattet	 landsstyret	 følgende	vedtak	
om	forvaltning	av	KRIKs	spilleregler	på	et	ekstraordinært	landsstyremøte	
26.08.19:	

Vedtak	LS	28/19	
Landsstyret	i	KRIK	har	etter	grundig	vurdering	av	referansegruppens	anbefalinger	og	ad-
ministrasjonens	 forslag	 til	 forvaltning	 konkludert	med	 at	KRIK	 skal	 løfte	 opp	 ekteskapet	
mellom	mann	og	kvinne	som	Guds	gode	ordning	for	samlivet.	

Et	nært	samlet	styre,	med	en	dissens	fra	Maria	Aarrestad,	har	også	fattet	følgende	ved-
tak:	
Samtidig	 respekterer	 vi	 at	 våre	 ledere	 kan	 ha	 et	 annet	 syn	 og	 praksis	 enn	 KRIK	 i	 dette	
spørsmålet.	Samlivsform	skal	derfor	ikke	være	avgjørende	for	hvorvidt	man	kan	være	frivil-
lig	leder	på	KRIK-leir.	

Responsen	 landsstyret	 og	 administrasjonen	 har	 mottatt	 fra	 organisasjo-
nens	medlemmer	siden	vedtaket	ble	fattet	har	hatt	stor	bredde.	Den	sam-
lede	oppfatningen	er	at	vedtaket	oppleves	å	være	i	tråd	med	KRIKs	kultur,	
tradisjon	og	verdigrunnlag.	Landsstyret	fremmer	forslag	om	at	generalfor-
samlingen	anerkjenner	vedtak	LS	28/19	av	26.08.19	(8-19.A).		

Det	har	også	kommet	inn	to	forslag	til	endring	av	landsstyrets	vedtak	om	
forvaltning		av	KRIKs	spilleregler	(8-19.B-C).	For	en	mest	mulig	oversiktlig	
avstemning,	foreslås	følgende	rekkefølge:	Først	settes	landsstyrets	forslag	
til	 vedtak	 (A)	 opp	 mot	 begge	 endringsforslagene	 samlet	 (B+C).	 Dersom	
B+C	får	Zlertall,	stemmes	det	over	disse	to	i	neste	omgang.	

Landsstyrets	vurdering	av	innkomne	forslag	(8-19.B-C):	

Landsstyret	har	stor	forståelse	for	at	denne	saken	lodder	dypt	hos	mange	av	våre	med-
lemmer,	og	de	 innkomne	 forslagene	 til	denne	generalforsamlingen	gir	også	uttrykk	 for	
dette.	Det	er	 likevel	 fortsatt	 landsstyrets	oppfatning	at	vedtaket	av	26.08.19	tilretteleg-
ger	best	for	KRIKs	vei	videre.	Vurderingen	er	i	stor	grad	gjort	på	bakgrunn	av	referanse-
gruppens	anbefalinger,	som	la	vekt	både	på	KRIKs	tradisjon	for	å	våge	å	være	tydelige	i	
saken,	og	på	KRIKs	 tverrkirkelighet	og	 rolle	 som	en	 lavterskel	 inngangsport	 til	 kristen	
tro.	Landsstyret	viser	til	referansegruppens	uttalelse	til	Generalforsamlingen	(se	vedlegg	
#8,	spesielt	konklusjonen	på	s	5).	

Slik	 landsstyret	 leser	 innkomne	 forslag,	 samsvarer	både	 forslag	B	og	C	med	referanse-
gruppens	alternativ	1,	under	overskriften	«To	veier»	(se	vedlegg	#8,	s	4).	Dette	alternati-
vet	innebærer	at	frivillige	lederes	samlivssyn	og/eller	samlivsform	anses	som	så	viktig	at	
det	i	seg	selv	utgjør	et	eksklusjonskriterium	for	å	være	leder	i	KRIK.	Dermed	vil	både	for-
slag	B	og	C	i	realiteten	innebære	en	innstramming	i	hvordan	KRIK	forholder	seg	til	frivil-
lige	ledere,	og	fremstår	som	en	omkamp	på	landsstyrets	vedtak	av	26.08.19.	Med	vedta-



ket	 av	 26.08.19	 besluttet	 landsstyret	 å	 stå	 fast	 på	 det	 klassiske	 ekteskapssynet,	 i	 tråd	
med	referansegruppens	anbefalinger.	Samtidig	har	det	vært	viktig	for	landsstyret	å	iva-
reta	KRIKs	formål	og	unike	rolle	i	norsk	organisasjonsliv	som	en	tverrkirkelig	og	lavters-
kel	arena	hvor	ungdom	får	høre	om	Jesus	i	rammen	av	idrett,	lek	og	aktivitet.	

En	innstramming	langs	de	linjene	som	forslag	B	og	C	skisserer	vil	endre	KRIK	fra	å	være	
en	tverrkirkelig	møteplass,	hvor	de	viktigste	kriteriene	for	å	være	med	som	frivillig	leder	
er	begeistring	for	Jesus	og	idrett,	til	å	bli	et	fellesskap	som	ikke	lenger	Zinner	det	tilstrek-
kelig	å	løfte	opp	det	vi	mener	er	sentralt,	men	også	tegner	opp	teologiske	skillelinjer	som	
deZinerer	noen	kristne	som	innenfor	og	andre	som	utenfor.	En	slik	endring	ønsker	ikke	
landsstyret	 å	 stille	 seg	bak,	og	vil	derfor	heller	 ikke	 stemme	 for	 forslag	B	eller	C,	men	
innstiller	forslag	A	til	Generalforsamlingen.	

8-19.A:	Landsstyrets	forslag	til	vedtak	om	forvaltning	av	KRIKs	spilleregler	

Generalforsamlingen	anerkjenner	 landsstyrets	vedtak	LS	28/19	av	26.08.19,	og	at	vedta-
kets	andre	del	handler	om	å	ivareta	KRIK	som	en	tverrkirkelig	bevegelse.	

8-19.B:	Innkommet	forslag	til	vedtak	(se	vedlegg	#9	for	hele	forslaget)	
Forslagsstiller:	Magne	Matre	Gåsland.	

Generalforsamlingen	stadfester	spilleregelen	om	at	“Ekteskapet	mellom	mann	og	kvinne	er	
Guds	gode	ordning	for	samliv”.	Dette	skal	tolkes	slik	at	ledere	på	alle	nivå	i	KRIK,	både	an-
satte	og	frivillige,	skal	 løfte	opp	ekteskapet	mellom	mann	og	kvinne	som	den	eneste	ram-
men	 for	seksualliv.	Dette	 innebærer	også	at	 ledere	 i	KRIK	skal	være	 forbilder	 i	å	 følge	og	
leve	 etter	 dette.	 Det	 skal	 dermed	 være	 normgivende	 for	 kjæresteforhold	 og	 fremtreden	 i	
KRIK-sammenheng.		

Samtidig	 slår	 Generalforsamlingen	 fast	 at	 personer	 ikke	 skal	 nektes	 lederverv	 i	 KRIK	 på	
grunnlag	av	sin	personlige	historie,	feiltrinn,	følelser,	eller	selv-identiOisering.		

Det	er	opp	til	den	enkelte	leders	samvittighet	å	etterfølge	KRIKs	spilleregler	for	ledere.		

8-19.C:	Innkommet	forslag	til	vedtak	(se	vedlegg	#10	for	hele	forslaget)	
Forslagsstillere:	Ole	Gramstad	Jensen,	Andreas	Jørgensen,	Sondre	Teigen	Lillebostad	og	
Astrid	Sky.	

Generalforsamlingen	anerkjenner	landsstyrets	vedtak	av	26.08.19	for	så	vidt	gjelder	punk-
tet	om	at	KRIK	skal	løfte	opp	ekteskapet	mellom	mann	og	kvinne	som	Guds	gode	ordning	
for	samliv.		

Imidlertid	beslutter	generalforsamlingen	at	det	skal	være	samsvar	mellom	liv	og	lære,	og	
bestemmer	 derfor	 at	 landsstyrets	 vedtak	 om	 åpne	 for	 andre	 samlivsformer	 hos	 frivillige	
ledere	reverseres.	Personer	som	lever	 i	heteroOilt	samboerskap,	eller	er	 i	homoOile	relasjo-
ner,	kan	følgelig	ikke	være	frivillige	ledere	i	KRIK.		



Øvrige	ledere	må	stille	seg	lojalt	bak	dette	når	de	utfører	lederoppgaver	i	KRIK,	eller	når	de	
på	annen	måte	representerer	organisasjonen.	

Tid:	90	min	

Sak	9-19	 Innkommet	forslag:	Spilleregler	inn	i	vedtektene	

Det	 har	 kommet	 inn	 forslag	 til	 generalforsamlingen	 om	 å	 legge	 til	 en	 ny	
paragraf	om	KRIKs	spilleregler	i	vedtektene	(9-19.B).		

Landsstyret	 fremmer	 forslag	om	å	 fastholde	vedtektene	slik	de	 foreligger	
og	ikke	legge	til	en	paragraf	om	spilleregler	(9.19-A).	

Under	 avstemningen	 settes	 landsstyrets	 forslag	 til	 vedtak	 opp	 mot	 inn-
kommet	forslag.	

Vedtektsendringer	krever	2/3	Zlertall	i	generalforsamlingen,	jf.	KRIKs	lover	
§	9.	

Landsstyrets	vurdering	av	innkommet	forslag:	

Gjeldende	vedtekter	omtaler	allerede	kristen	bekjennelsesplikt	og	rusfrihet	på	KRIK-ar-
rangementer.	Landsstyret	mener	det	vil	være	en	helt	ny	praksis	for	KRIK	å	vedtektsfeste	
øvrige	retningslinjer	for	frivillige	ledere,	og	at	en	slik	endret	praksis	vil	sette	en	uheldig	
presedens	 for	 hva	 som	 skal	 innlemmes	 i	 KRIKs	 vedtekter.	 Landsstyret	 har	 i	 tråd	med	
lovutvalget	lagt	frem	forsalg	til	endringer	i	vedtektene,	jf.	sak	5-19	over.		

9-19.A:	Landsstyrets	forslag	til	vedtak	

Generalforsamlingen	fastholder	vedtektene	slik	de	foreligger	etter	vedtak	i	sak	5-19.	

9-19.B:	Innkommet	forslag	til	vedtak		
Forslagsstiller:	Eirik	Larsen.	

Spillereglene	for	ledere	i	KRIK	tas	inn	i	vedtektene.	

Forslag	til	ny	paragraf:		

§	10	KRAV	TIL	LEDERE	PÅ	ALLE	NIVÅER		

1. Bare	de	som	bekjenner	seg	som	kristne	og	er	positivt	innstilt	til	KRIK	sitt	arbeid,	kan	
være	ledere	i	KRIK.		

2. Ledere	i	KRIK	skal	være	gode	kristne	forbilder,	og	følge	spillereglene	for	ledere:		
KRIK-ledere	 skal	 ha	 de	 ti	 bud	 og	 Jesu	 dobbelte	 kjærlighetsbud	 som	 norm	 i	 etiske	
spørsmål.		
Respektere	at	KRIK-miljøet	er	en	rusfri	sone.	



Ingen	skal	bli	utnyttet,	verken	seksuelt	eller	på	annen	måte.	
KRIK	ønsker	å	være	en	sosialt	inkluderende	bevegelse	der	alle	er	akseptert	og	tryg-
ge.		
Lojale	mot	KRIKs	verdier	og	målsetninger.		
Er	bevist	på	at	aktivitet	i	KRIK	skjer	på	en	ansvarsfull	måte.	
Det	er	ekteskapet	mellom	mann	og	kvinne	som	er	Guds	gode	ordning	for	samliv.		
Er	KRIK-medlem.	
Rotfestet	i	troen	og	raus	i	møte	med	mennesker.	

Tid:	40	min	

Sak	10-19	 Valg	(se	vedlegg	#11	for	hele	valgkomiteens	innstilling)		

Det	har	innkommet	totalt	ti	benkeforslag,	hvorav	ni	er	til	landsstyret	og	ett	
er	til	valgkomiteen	(se	vedlegg	#12	for	presentasjon	av	benkeforslagene).		

10-19.1		 Landsstyrets	innstilling	til	valgkomité:	Sindre	Hetland,	Ørjan	
Kronheim,	Ingrid	Solheim.	

	 Benkeforslag:	Sveinung	Susort.	

10-19.2	 Valgkomiteens	innstilling	til	styreleder:	Erlend	Haus	
	
Benkeforslag:	Astrid	Sky	

10-19.3	 Valgkomiteens	 innstilling	 til	 faste	 styremedlemmer:	 Tone	
Bergene	 Aabrekk,	 Ingrid	 Greistad	 Klungerbo,	 Sondre	 Bjor	
Aasbø	
	
Benkeforslag:	Maria	Aarrestad,	Andreas	Ydstebø,	Hanna	Ste-
nevik,	 Jens	Kristian	Langås,	 Johan-Didrik	Theisen,	Anita	Es-
pevik,	Johannes	Lia,	Harald	Tjervåg	

10-19.4	 Valgkomiteens	 innstilling	 til	 varamedlemmer:	 Sveinar	
Medhaug,	Hilde	Kristine	Sando	Modalsli	

Tid:	45	min	

Generalforsamlingen	avsluttes	
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