MANDAT FOR KFUK-UTVALGET
Vedtatt av Landsstyret 16.04.16 og Forbundsstyret 22.4.16
1. Oppdrag
KFUK-utvalget er et felles utvalg for Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere i arbeidet med å virkeliggjøre YWCA mål og strategier i Norge.
2. Oppgaver
KFUK-utvalgets oppgaver er å:
a. Bidra til å styrke organisasjonenes kompetanse i jente- og
kvinnespørsmål, og gi impulser på disse områdene til programutvikling,
ledertrening og beslutningspåvirkning.
b. Arbeide med å formidle impulser og livserfaringer fra jenter / kvinner i
vårt internasjonale nettverk inn i organisasjonene.
c. Ivareta medlemskapet i FOKUS (Forum for Kvinner og
Utviklingsspørsmål) og delta i nasjonale kvinnenettverk hvor utvalget
finner det relevant.
d. Initiere egne tiltak og arrangement for jenter / kvinner i organisasjonene,
og støtte organisasjonenes egne lokale jente-/kvinneenheter.
e. Være høringsinstans for organisasjonene i spørsmål som i særlig grad
dreier seg om jenter / kvinners situasjon i kirke og samfunn.
f. Bistå organisasjonenes ledelser og deres ulike strategiske program- og
ledertreningsorganer på sentralt nivå, i deres ansvar for likestilling,
integrering av sårbare grupper, samt ulike former for diskriminering
uavhengig av kjønn.
3. Oppnevning og sammensetning
Utvalget består av inntil seks kvinnelige medlemmer. Tre oppnevnes av
Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM og tre av Landsstyret i Norges KFUKKFUM-speidere. Utvalget oppnevnes for 2 år om gangen. Ved oppnevningen skal
det legges vekt på representativitet i forhold til alder, kompetanse og erfaring,
samt kontinuitet i utvalget som helhet.
Innehavere av verv på Europa- og verdensnivå i KFUK eller WAGGGS har møteog talerett i KFUK-utvalget. Utvalget kan selv velge å knytte til seg medlemmer ex

officio der disse har relevante verv mot Europa- eller verdensnivå i KFUK eller
WAGGGS.
4. Konstituering
Utvalget konstituerer seg selv ved valg av leder og nestleder. Vervene fordeles
mellom organisasjonene.
5. Økonomi og sekretariat.
Reisekostnader dekkes av den enkelte organisasjon. Møtekostnadene deles på de
to organisasjonene. Møte- og reisekostnader dekkes for inntil 4 møter i året.
Arrangementer og tiltak ut over møtene i utvalget forventes å være selvbærende.
Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere inngår egen avtale om
sekretær som møter i utvalget, og ivaretar administrasjon og saksbehandling.
6. Utvalgets plassering i organisasjonene
To av utvalgets medlemmer (ut fra primær organisasjonstilknytning) deltar
henholdsvis på Landsmøte i Norges KFUK-KFUM og på Landstinget til Norges
KFUK-KFUM-speidere.
Hver av organisasjonene velger videre hvordan utvalgets stemme best kan sikres
plass i den frivillige strategiske strukturen på sentralt nivå.
Referater fra møter i KFUK-utvalget sendes Forbundsstyret for Norges KFUKKFUM og Landsstyret for Norges KFUK-KFUM-speidere til orientering.
7. Vedtektsendringer
Eventuelle endringer av dette mandatet kan gjøres etter likelydende vedtak i
Forbundsstyret og Landsstyret.

