
Praising vedtekter - KFUK-KFUM Norge 

§1 PRAISING TEN SING HAMAR (13-19 ÅR)  
 Praising er en del av KFUK-KFUM Hedmark og Oppland krets. 
 Praising arbeider blant ungdom. 

§2 FORMÅL OG FORPLIKTELSER   
§2.1  Praising har KFUK-KFUMs formål som sitt formål og bidrar til å virkeliggjøre dette. KFUK-

KFUM har som formål å «utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi 
vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, 
samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.» 

§2.2 Praising er forpliktet på Bibelen og er en del av det globale økumeniske fellesskapet i YWCA 
og YMCA. I Norge har Norges KFUK-KFUM sin primære kirkelige og teologiske forankring i 
Den norske kirke. 

§2.3 Praising er forpliktet på landsmøtets vedtak, inklusive mål og strategier. Vedtektene til 
Norges KFUK-KFUM som vedtatt på landsmøtet, er styrende. Dvs. ved eventuelle konflikter 
med forbundets vedtekter, vil enhetens vedtekter ikke være gyldige. 

§3 ÅPENT MEDLEMSKAP  
 Enheten er åpen for alle som vil være med. Medlemmer betaler medlemskontingent til 

Norges KFUK-KFUM hvert år etter de satser for krets- og forbundskontingent som 
landsmøtet har bestemt, samt en eventuell kontingent til lokal enhet. Styret og/eller 
ansvarlig voksenleder har ansvaret for at medlemskontingent blir tatt inn og for å 
registrere medlemmene via connect.kfuk-kfum.no. 
For å ha tillitsverv i enheten, må en være medlem. 

§4   LEDERSKAP OG EGENERKLÆRING  
§4.1 Alle ledere over 15 år som står i et tillitsforhold til mindreårige under 18 år eller personer 

med psykisk utviklingshemming skal undertegne KFUK-KFUMs egenerklæring og fremvise 
politiattest. Egenerklæringen lyder slik: 

«Vi vil at alle barn og ungdom som deltar i Norges KFUK-KFUM sine aktiviteter skal bli 
inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Derfor skal alle frivillige over 15 år med regelmessig 
lederansvar i våre barne- og ungdomsaktiviteter underskrive egenerklæringen og fremvise 
politiattest.  

• Jeg er lojal mot Norges KFUK-KFUM sitt formål og kristne verdigrunnlag.  

• Jeg vil bidra til å bygge åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får 
delta og har innflytelse.  

• Jeg vil møte alle deltagere med respekt. I Norges KFUK-KFUM gir vi alle 
mennesker like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og 
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egenskaper uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell identitet, religiøs 
identitet, etnisitet og nasjonalitet. 

• Jeg skal ikke misbruke min posisjon til å utnytte eller krenke andre.  

• Jeg har aldri utsatt noen for seksuelle overgrep og vil aldri gjøre det. Jeg skal 
melde fra til ansvarlig voksenleder eller annen tillitsperson i Norges KFUK-
KFUM ved mistanke om usunne relasjoner eller grenseoverskridende atferd.  

• Jeg er innforstått med at Norges KFUK-KFUM er en rusfri arena» 

§4.2 Alle enheter skal ha minst en voksenleder over 18 år som har betalt medlemskontingent og 
som har undertegnet Norges KFUK-KFUMs utvidede egenerklæring. I tillegg til 
egenerklæring for ledere inneholder den følgende bekjennelse:  

«Jeg tror på Jesus Kristus og vil hjelpe mennesker til å leve og vokse i tro og i 
mellommenneskelige forståelse. Jeg vil bidra til å utvikle og ta ansvar for hele mennesket 
med ånd, sjel og kropp. Jeg vil utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt 
og globalt. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUMs vedtekter og er forpliktet på disse.»   

 Styreleder kan være den samme som ansvarlig voksenleder, men behøver ikke å være  
 det. 
  
 Til alle ledermøter og styremøter knyttes kristen forkynnelse. 

§5 ÅRSMØTET 
 Det skal holdes årsmøte en gang hvert år. Styret har ansvar for å kalle inn til årsmøtet minst 

14 dager i forveien. 
  
 Årsmøtet består av de fremmøtte medlemmer som har betalt medlemskontingent 

inneværende år.  

 Årsmøtet skal: 
• foreta valg av styreleder, styremedlemmer (3 til 6 medlemmer) 
• behandle og godkjenne styrets årsrapport og regnskap. Årsrapporten registreres i 

connect.kfuk-kfum.no 
• diskutere og bestemme enhetens aktivitetsplan 

  
 Dersom noen av medlemmene vil foreslå endringer i enhetens vedtekter, må forslagene 

sendes til styret i god tid i forveien av årsmøtet. 

 Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når et flertall i styret eller 1/3 av enhetens 
medlemmer ønsker det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er 
oppført i innkallingen. 
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§6 STYRET OG STYRETS OPPGAVER 
 Enheter med 3 eller flere medlemmer på 15 år eller eldre skal ha et eget styre valgt av og 

blant medlemmene for å motta statsstøtte og representere på Landsmøtet. Er enheten for 
både jenter og gutter, skal enheten prøve å få like mange gutter som jenter i styret. 
Styreleder og styremedlemmene må være medlemmer av Norges KFUK-KFUM  

  
 Styret  

• sørger for at enheten driver arbeid i tråd med gruppas formål og vedtekter 
• forvalter enhetens midler 
• gjennomfører det årsmøtet har bestemt og det til enhver tid gjeldende program 

med de ressursene som er tilgjengelige 
• fører referat fra møtene sine 

   
 Styret/ansvarlig voksenleder har ansvar for å  

• registrere medlemmer, styre og evn andre ledere i connect.kfuk-kfum.no 
• levere årsrapport på fjoråret via connect.kfuk-kfum.no 
• rapportere iht. krav for å kunne motta statsstøtte. 

§7 MERKENAVN OG LOGO  
 Praising benytter merkenavnet KFUK-KFUM med logo i all profilering.  

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING 
 Hvis enheten skal løses opp eller melde seg ut av Norges KFUK-KFUM, er det kun årsmøtet 

som kan bestemme dette, og det kreves 2/3-dels flertall. 

 Dersom enheten oppløses, meldes ut eller utelukkes fra Norges KFUK-KFUM, har 
kretsstyret rett til å disponere dens eiendeler til beste for vedkommende krets, fortrinnsvis 
på samme sted, med mindre enheten på forhånd har gjort skrevne avtaler med givere og/
eller støttespillere. 

§9 GODKJENNING AV VEDTEKTER 
 Enhetens vedtekter, samt endringer i enhetens vedtekter, skal godkjennes av Norges KFUK-

KFUM nasjonalt.
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