Norges KFUK-KFUM-Internasjonalt
(en fusjon av Norges KFUK og Norges KFUM)

Vedtekter
1. Navn og definisjon
Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM Internasjonalt, etablert gjennom en
sammenslåing av organisasjonene Norges KFUK og Norges KFUM som var de norske
medlemmene av World YWCA og World Alliance of YMCA’s.
Norges KFUK - KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og
World Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjonene er underlagt de bestemmelser
som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører.
De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og
samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of
YMCA’s.
Medlemsorganisasjoner i Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM-speidere
2. Formål
Norges KFUK – KFUM internasjonalt skal ivareta medlemskapet til YWCA og
YMCA.
3. Organisasjon
3.1
Organisasjonens organer er

styret
3.2

Styret
Styret består av seks personer
- leder og nestleder i medlemsorganisasjonene
- en person oppnevnt av hver av medlemsorganisasjonene
Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene, samt internasjonal sekretær,
har rett til å møte i styret, med tale- og forslagsrett.
Styrets oppgaver er å:
 ha ansvar for kontakten med verdensforbundene
 representere organisasjonene internasjonalt
 ansette internasjonal sekretær og fastsette stillingsbeskrivelse for denne
etter innstilling fra generalsekretær
Protokoll fra styrets møter sendes styrene i de to medlemsorganisasjonene.

3.3

Beslutningsdyktighet
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, der annet ikke er fastsatt. Ved
stemmelikhet har leder i Norges KFUK-KFUM dobbeltstemme.

3.4

Sekretariat
Norges KFUK-KFUM Internasjonalt har et sekretariat som ledes av
generalsekretæren i Norges KFUK-KFUM, dersom medlemsorganisasjonene
ikke blir enige om annet. Generalsekretæren for Norges KFUK-KFUMspeidere er stedfortreder.
For å ivareta administrative oppgaver knyttet til internasjonale KFUK-KFUMrelasjoner, gjøres det en avtale mellom de to medlemsorganisasjonene.

4. Økonomi
Medlemskontingenter pålagt av vedtak i internasjonale YWCA og YMCAorganer, deles mellom medlemsorganisasjonene i forhold til deres respektive
medlemstall pr 31.12 året før.
Medlemsorganisasjonene betaler selv for egne medlemmers deltakelse i
internasjonale møter, konferanser, seminarer etc.
Øvrige driftskostnader relatert til de internasjonale medlemskapene deles
mellom medlemsorganisasjonene etter avtale.
5. Utmelding
En medlemsorganisasjon kan melde seg ut av Norges KFUK-KFUM
Internasjonalt, etter vedtak på sin generalforsamling.
Rettighetene til KFUK-navnet og KFUM- navnet tilfaller Norges KFUK –
KFUM.

