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Vedtekter for KFUK-KFUM Global. 
Gjeldende fra 1.1.2017 

 

 

1. NAVN OG DEFINISJON 

Organisasjonens navn er KFUK-KFUM Global. 

KFUK-KFUM Global er en selvstendig, kristen, økumenisk, humanitær organisasjon og ivaretar 

internasjonale programmer og partnersamarbeid i et diakonalt arbeid i Norges KFUK-KFUM og  

Norges KFUK-KFUM-speidere. 

 

Medlemmer i KFUK-KFUM Global er: 

 Norges KFUK-KFUM 

 Norges KFUK-KFUM-speidere 

 

2. FORMÅL 

Med forankring i den kristne tro og med forståelse av mennesker som ånd, sjel og kropp 

samarbeider KFUK-KFUM Global med partnere internasjonalt i programmer som mobiliserer 

til lokal deltakelse, viser konkret omsorg for, og gir nye muligheter for barn, ungdom og 

kvinner, uten hensyn til tro, etnisitet, seksuell legning, nasjonalitet, funksjonshemming eller 

politisk oppfatning. 

 

3. RELASJONER 

KFUK-KFUM Global er gjennom sine medlemsorganisasjoner Norges KFUK-KFUM og Norges 

KFUK-KFUM-speidere tilknyttet World YWCA og World Alliance of YMCA’s. 

Organisasjonen samarbeider også med kristne trossamfunn og kirkelige organisasjoner. 

 

KFUK-KFUM Global leverer tjenester til medlemsorganisasjonene nedfelt i separate 

programavtaler.  

 

4. ORGANISASJON 

4.1 Generelt 

Organisasjonens organer er: 

 Representantskapet 

 Styret 

 Det internasjonale råd 
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4.2 Representantskapet 

Representantskapet er organisasjonens øverste organ og består av fem representanter fra 

hver av de valgte styrer i medlemsorganisasjonene. Eventuelle styremedlemmer i KFUK-KFUM 

Global som også er styremedlemmer i medlemsorganisasjonene er ikke en del av 

representantskapet.  

 

Styret i KFUK-KFUM Global, daglig leder og generalsekretærene i medlemsorganisasjonene 

har møte- og talerett i representantskapet.  

Representantskapet avholder ett ordinært møte i året, og for øvrig når styret eller et av 

medlemsorganisasjonenes styrer ber om det.  

Medlemsorganisasjonene veksler på å oppnevne representantskapets leder for to år av 

gangen. 

 

Innkalling og saksliste til ordinært møte sendes ut av styret med minst 4 ukers varsel. For 

andre møter i representantskapet er fristen 6 uker. Representantskapsmøtene kan kun 

behandle saker som er angitt i innkallingen. 

 

Representantskapets oppgaver er: 

 Ta årsberetning og revidert regnskap for siste arbeidsår til etterretning. 

 Ta oppnevning av nye styremedlemmer til etterretning. 

 Vedta eventuelle endringer i vedtektene. 

 Velge revisor. 

 

For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av representantskapet være tilstede. Alle vedtak 

gjøres med alminnelig flertall, der annet ikke er fastsatt. 

 

4.3 Styret 

Styret består av 7 medlemmer, 3 oppnevnt fra hver av medlemsorganisasjonene og 1 person 

valgt av de ansatte i KFUK-KFUM Global blant de som jobber i KFUK-KFUM Global. Det 

tilstrebes likest mulig fordeling mellom kvinner og menn. 30 % av medlemmene bør være 

under 26 år når de blir valgt. Medlemsorganisasjonene og de ansatte kan oppnevne 

varamedlemmer til sine styreplasser som kun inntrer ved forfall. 

 

Daglig leder møter i styrets møter, med tale og forslagsrett. 

 

Styret konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal være av ulikt kjønn. 

 

Styrets oppgaver er: 

 Lede virksomheten og fastsette nødvendige retningslinjer for denne 

 Vedta budsjett 

 Vedta revidert årsregnskap 
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 Forberede og innkalle representantskapets møter 

 Ansette daglig leder og fastsette dennes stillingsbeskrivelse. 

 

For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemmene være tilstede. Alle vedtak gjøres 

med alminnelig flertall, der annet ikke er fastsatt. Ved stemmelikhet teller leders 

dobbeltstemme. 

 

4.5 Internasjonalt råd 

Styret i KFUK-KFUM Global inviterer hvert annet år til Internasjonalt råd (Advisory Council) 

Rådet skal ha en rådgivende funksjon overfor virksomheten i KFUK-KFUM Global. Styret 

fastsetter nærmere retningslinjer for Internasjonalt råd. 

 

Internasjonalt råd består av representanter fra 

 KFUK-KFUM Globals partnere 

 Kretser, regioner og lokalforeninger i medlemsorganisasjonene 

 Faste oppnevnte arbeidsgrupper i organisasjonen 

 

Styrer og sentral stab i medlemsorganisasjonene og andre etablerte samarbeidspartnere, 

inviteres til å delta. 

 

Internasjonalt råd er et kritisk, analyserende og utfordrende organ for den internasjonale 

virksomheten i KFUK-KFUM i Norge, og skal drøfte virksomheten i KFUK-KFUM Global og 

evaluere programarbeidet.  

 

4.6 Tegningsfullmakt og prokura 

Styrets leder og daglig leder tegner i fellesskap for organisasjonen. For låneopptak kreves 

styrevedtak. Styret kan meddele prokura. 

 

4.7 Administrasjon 

KFUK-KFUM Global har en administrasjon som ledes av daglig leder og rapporterer til styret. 

Daglig leder og administrasjonen utøver sine funksjoner i nært samarbeid med øvrig 

internasjonalt arbeid i KFUK-KFUM-bevegelsen.  

 

5 ØKONOMI 

KFUK-KFUM Global er et eget rettssubjekt med selvstendig økonomi og regnskaper. Norges 

KFUK-KFUM, Norges KFUK-KFUM-speidere eller andre KFUK-KFUM-organisasjoner i inn og 

utland bærer ikke ansvar for KFUK-KFUM Global sine forpliktelser. Virksomheten finansieres 

ved innsamlede midler, samt offentlige og private bidrag og prosjektmidler. 

 

KFUK-KFUM Global er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge, og regnskaper skal revideres 

av statsautorisert revisor valgt av representantskapet. 
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6. ENDRINGER 

Endringer av disse vedtektene kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer. 

 

7. UTMELDING 

En medlemsorganisasjon kan melde seg ut av KFUK-KFUM Global. En organisasjon som melder 

seg ut, tar ikke med seg noen rettigheter som er i KFUK-KFUM Global. 

 

8. OPPLØSNING 

KFUK-KFUM Global kan oppløses etter vedtak i representantskapet med 2/3 flertall av de 

avgitte stemmer. 

 

Ved oppløsning skal organisasjonens gjenværende midler, etter at alle forpliktelser er dekket, 

tilføres, etter representantskapets nærmere bestemmelse, virksomheter innen KFUK-KFUM-

organisasjoner sør.  

 

Rettighetene til KFUK- og KFUM-navnene forvaltes av Norges KFUK-KFUM.  

 

 

 

Sist endret i Representantskapsmøtet i KFUK-KFUM Global 14.12.16. 

 

 


