
Vedtekter for Fellesmøtene i Kristiansand   
 
§ 1. FORMÅL 
 
”Fellesmøtene i Kristiansand er en felles-kristelig samling og har disse hovedformål: 
1.1.      Samle befolkningen i Kristiansand til kristent fellesskap og opp 
  byggelse  
1.2.      Forkynne Guds ord til frelse og fornyelse  
1.3.      Mobilisere til kristen innsats for byen og distriktet.  
1.4.      Samle inn midler til Det norske Bibelselskap. Styret kan bestemme at det  
 unntaksvis tas opp en ekstra kollekt til spesielle formål. 
 
§ 2. TILSLUTNING  
 
 Menigheter og organisasjoner som søker tilslutning til ”Fellesmøtene i Kristiansand” 
må ha bestått i minst 5 år og kunne gi sin tilslutning til Den apostoliske trosbekjennelse og 
intensjonen i ”Lausanne-pakten”.  
Unntak for 5års regelen kan gjøres for nystartede menigheter/organisasjoner som tilhører 
kirkesamfunn som har bestått i Norge i minst 5 år. Søknad om opptak  
må sendes til styret innen utgangen av hvert kalenderår og gjøres gjeldende tidligst 
fra og med førstkommende årsmøte.  
 
§. 3. ÅRSMØTET  
 
3.1. Årsmøtet er ”Fellesmøtene i Kristiansand”s øverste myndighet.  
3.2. Årsmøtet avholdes innen 30. april og innkalling med saksliste og regnskap  
        skal skje av styret senest 3 uker i forkant. Ved ekstraordinært årsmøte sendes det 
 også ut innkalling og saksliste senest 3 uker i forkant.  
3.3. Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning  
3.4. Årsmøtet godkjenner regnskap og budsjett. Regnskap skal være revidert av   
         registrert eller statsautorisert revisor.  
3.5. Årsmøtet velger de styremedlemmer som er nevnt under pkt. 5.2 
3.6. Årsmøtet godkjenner nye menigheter/organisasjoner.  
3.7.  Årsmøtet har fullmakt til å ekskludere menigheter/organisasjoner som opptrer 
 utilbørlig eller bevisst skader fellesskapet eller ikke lenger definerer seg inn under   
 § 2. 
3.9.  Alle avstemminger i årsmøtet unntatt vedtektsendringer godkjennes med simpelt 
 flertall. Vedtektsendringer krever ¾ flertall. Vedtektsendringer kan bare gjøres i 
 ordinært – eller ekstraordinært lovlig innkalt årsmøte.  
3.9.  Menigheter/organisasjoner som har betalt medlemskontingent har møte og  
        stemmerett etter følgende skala:  
 1 representant for menigheter med antall medlemmer 1 - 99   
 2 representanter for menigheter mellom 100 – 499  
 3 representanter for menigheter over 500 medlemmer  
 Den norske Kirke kan representere med 2 fra hver menighet.     



 
§ 4. ØKONOMI   
 
Fellesmøtene i Kristiansand søker i størst mulig grad å finansiere driften ved hjelp av  
tilskudd fra de menigheter og organisasjoner som er tilsluttet fellesskapet. Fra og med  
2016 settes dette tilskuddet (kontingent) til kr 3.000,- Dette betyr at kollekten i møtene, i 
hovedsak skal gå til de tiltenkte formål. Styret har fullmakt til å foreta nødvendige 
tilpasninger dersom det er avvik mellom budsjetterte tilskudd og kostnadene ved driften av 
møtene. Eventuelle endringer av selve tilskuddet skal vedtas på årsmøtet.  
 
§ 5. STYRET   
 
5.1. Styret består av totalt 9 personer hvorav 6 personer velges ved rullering mellom 
 Fellesmøtenes menigheter og organisasjoner.  Styremedlemmer sitter i 3 år. Første  
 rullering skjer på årsmøtet i 2008.  Rullering skjer ved at 3 styremedlemmer går ut 
 hvert år. Dersom en menighet eller organisasjon ikke kan stille med kandidat til   
             styret går styrevervet videre til neste menighet/organisasjon på listen.  
             Styremedlemmer bør ha en sentral funksjon i sin egen menighet/organisasjon.  
5.2.  Følgende 3 faste funksjoner (personer) i styret velges av årsmøtet uavhengig av  
 representasjon og rullering:  
 Leder  
 Medieansvarlig  med særlig ansvar for PR 
 Sekretær  
5.3.  Styret fungerer som valgkomité for de 3 faste funksjoner (personer) som er   
        nevnt under pkt 5.2 og innstiller kandidater til årsmøtet.   
5.4.  Styremedlemmer nevnt under pkt 5.2 velges for 3 år av gangen med      
        mulighet for gjenvalg. For å sikre kontinuitet i styrets faste funksjoner er    
       det valg på en av disse styremedlemmer hvert år. Første gang på årsmøtet i 2011.  
5.5.  Styret står fritt i å kunne opprette underutvalg – eller innhente nødvendig bistand i 
 forbindelse med driften av møtene.  
5.6.  Styret har på vegne av årsmøtet ansvar for forberedelse, innhold og driften    
        av møtene, herunder invitere forkynnere og sangere, samt sørge for egnede 
 lokaliteter.   
 
§ 6. TIDSPUNKT/ANDRE ARRANGEMENTER  
 
Fellesmøtene søkes avholdt hvert år i 2 uke. Møtene vil normalt bli avholdt fra tirsdag  
til søndag. Eventuelle endringer av tidspunkt skal fremlegges til avstemming på årsmø 
tet. Styret i Fellesmøtene kan også stille seg bak andre felleskristelige arrangementer i lø 
pet av året. Det vil i så tilfelle bli sendt forespørsel til de enkelte menigheter/organisasjoner 
om de ønsker aktiv deltakelse i arrangementet. 
 
 
Årsmøte for Fellesmøtene 16.april 2016 
Leder: Rune Tobiassen 


