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Vedtekter for Norges KFUK-KFUM-Internasjonalt 
 
Sist revidert 9.mars 2016 
 

 
§ 1  Navn og definisjon 

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er en sammenslutning av to selvstendige 
organisasjoner Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. 
 
Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World 
Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-
KFUM-speidere, 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. 

 
§ 2 Formål 

Norges KFUK-KFUM internasjonalt skal ivareta medlemskapet til YWCA og YMCA. 
 
§ 3  Organer  

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt sine organer er representantskapet og styret. 
 

A. Representantskapet 
Representantskapet er Norges KFUK-KFUM Internasjonalt øverste organ og består av 
de to medlemsorganisasjonenes styrer, landsstyret og forbundsstyret. 
 
Representantskapet avvikler et møte per år. Representantskapet velger selv 
møteform. 
 
Det går på omgang mellom forbundsstyreleder i Norges KFUK-KFUM og landssjef i 
Norges KFUK-KFUM-speidere å være leder og nestleder av representantskapet for et 
år av gangen.  
 
Representantskapet vedtar: 
1. Årsplan  
2. Internasjonalt policy dokument 
3. Vedtektsendringer 
 
Medlemsorganisasjonene har 9 stemmer hver. Ved avstemminger skal det være likt 
antall stemmer fra hver av organisasjonene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Representantskapet er 
beslutningsdyktig når minst 12 stemmeberettigede (6+6) er tilstede. 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
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B. Styret  
Styret består av 6 personer; leder og nestleder i medlemsorganisasjonene, samt en 
person oppnevnt av hver av medlemsorganisasjonene.  
Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene, samt eventuell person knyttet til 
avtale mellom de to medlemsorganisasjoner nevnt i punkt 4, har møterett med tale- 
og forslagsrett. 
 
 
Styrets leder og nestleder er etter turnus forbundsstyreleder (Norges KFUK-KFUM) og 
landssjef (Norges KFUK-KFUM-speidere).  
 
Styret skal: 
1.  Ivareta ansvaret for kontakten med verdensforbundene. 
2.  Oppnevne delegater til internasjonal representasjon, fortrinnsvis likt antall fra 

hver av medlemsorganisasjonene. 
  

Protokoll fra styrets møter sendes styrene i de to medlemsorganisasjonene. 
 

Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de 
stemmeberettigede er til stedet.  

 
§ 4  Sekretariat 

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt har et sekretariat som ledes av generalsekretæren 
i Norges KFUK-KFUM med løpende kontakt med verdensforbundene. 
Generalsekretæren for Norges KFUK-KFUM-speidere er stedfortreder. 
 
For å ivareta administrative oppgaver knyttet til internasjonale KFUK-KFUM- 
relasjoner, gjøres det en avtale mellom de to medlemsorganisasjonene. 

 
§ 5 Økonomi 

Medlemskontingenter pålagt av vedtak i internasjonale YWCA og YMCA-organer, 
deles mellom medlemsorganisasjonene i forhold til deres respektive medlemstall per 
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. 
 
 § 6  Rettighet over navnet 
 Rettighetene til KFUK-navnet og KFUM-navnet forvaltes av Norges KFUK-KFUM. 
 
 
 


