
Vedtekter for NN 
Vedtatt på årsmøte, dato. 

I. Formål 

§1-1. Organisasjon 
NN, org.nr. 999 999 999 (heretter kalt Klubben) er en ideell, allmennyttig og frivillig forening i Norge 

for barn opp til 13 år.  

 

§1-2 Formål 
Klubben har som formål å 

- gi medlemmene mulighet til å drive gode fritidsaktiviteter i et positivt og sunt kristent miljø  

- fremme den kristne tro blant medlemmene, slik den framkommer i BCCs trosgrunnlag 

- og skape gode rammevilkår for medlemmenes personlige, åndelige og sosiale utvikling 

 

§1-3 Hvordan formålet fremmes 
Formålet fremmes ved  

- organiserte fritidsaktiviteter, friluftsliv, helsefremmende og andre aktiviteter som er tilpasset 

medlemmenes alder, interesse og evner 

- samlinger og produksjoner med kristelig innhold 

Arbeidet i foreningen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt.  

 

§1-4 Klubbens forhold til andre organisasjoner 
Klubben er et selvstendig rettssubjekt med egne vedtekter, årsmøte, eget styre og egen økonomi.  

For å realisere sitt formål kan Klubben samarbeide med andre organisasjoner med sammenfallende 

eller lignende formål som Klubben, i Norge og andre land. 

Klubben er medlem av Aktivitetsklubben, org.nr. 988 675 806.  

 

§1-5. Endring av Klubbens vedtekter 
Endringer av Klubbens vedtekter vedtas av årsmøte. Endringer skal være oppført på sakslisten og 

krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

Klubben skal benytte Aktivitetsklubbens mønstervedtekter for lokalledd og overholde 
Aktivitetsklubbens regelverk og vedtak. 

 

II. Tillitsvalgte  

§2-1. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet mv. 
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Klubben i minst en 
måned. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 



En person kan ikke samtidig være medlem av styre og kontrollkomité i Klubben. 

En person som har en avtale med Klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av 
Klubben, er ikke valgbar til verv innen Klubben eller overordnet ledd.  

Begge kjønn bør om mulig være representert.  

Det utbetales ikke styrehonorar eller godtgjørelse for utførelsen av vervet.  

 

§2-2. Inhabilitet 
En tillitsvalgt, oppnevnt representant i Klubben er inhabil til å delta i behandlingen eller avgjørelsen 
av spørsmål som har slik særlig betydning for vedkommende eller noen som står vedkommende nær, 
at vedkommende må sies å ha særinteresse i saken. 

 

III. Økonomi 

§3-1. Kontingent og avgifter 
Lokal kontingenten fastsettes av styret.  

Den skal ikke være høyere enn at deltakelsen i Klubben er tilgjengelig for allmennheten.  For 

medlemmer i samme familie og husstand kan kontingenten, eventuelt med rabatt eller makspris, 

betales samlet av en i husstanden.  

Klubben skal bruke Orginn til innkreving av lokal kontingent.  

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Klubbens aktivitetstilbud. 

 

§3-2. Regnskap, budsjett og revisjon 
Klubben skal føre regnskap. Klubbens regnskapsår regnes fra 1. januar til 31. desember.  

Klubben skal oppbevare regnskapsmateriale i minst 3 år etter regnskapsårets slutt.  

Årsmøtet skal fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. 

Bankkonti skal være knyttet til Klubben. 

Regnskap skal være avsluttet og revidert av valgt revisor eller kontrollert av kontrollkomiteen innen 
31.mars i påfølgende år.  

 

§3-3. Årsmelding 
Klubben skal lage en enkel årsmelding. Årsmeldingen skal vise hva Klubbens formål er, hvilke 
aktiviteter som er gjennomført for å oppfylle disse.  

Hvis Klubben har mottatt gaver og frivillig innsats av betydning som ikke er inntektsført i 
årsregnskapet skal det tas med i en oversikt. 

 

§3-4. Kontrollkomiteen 
Klubben skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. 



Kontrollkomiteen skal avgi beretninger til årsmøtet.  

 

§3-5. Rapportering 
Klubben skal levere Årsrapport etter myndighetenes krav til årlig rapportering for foreninger som 

mottar tilskudd. 

Årsmelding og årsregnskap med tilhørende dokumenter skal innrapporteres i Orginn.  

 

IV. Årsmøte 

§4-1. Øverste myndighet 
Årsmøte er øverste myndighet i Klubben. Mellom årsmøtene er styret øverste myndighet.  

Årsmøte ledes av valgt ordstyrer.  

 

§4-2. Innkallingsfrister 
Det skal holdes årsmøte hvert år.  

Årsmøte innkalles med minimum 3 ukers varsel. Forslag til saker skal sendes inn senest innen 2 uker 
før årsmøtet. Fullstendig sakliste og saksdokumenter må være gjort tilgjengelig innen minst 1 uke før 
årsmøtet. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. 

 

§4-3. Vedtaksførhet for årsmøte - Behandling av saker 
Et årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter.  

På årsmøte kan saker behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

Årsmøtet skal: 
a) godkjenne innkalling og sakliste 
b) velge ordstyrer, referent og protokollunderskriver 
c) behandle årsmelding 
d) behandle kontrollkomiteens beretning 
e) behandle regnskap i revidert stand 
f) behandle endring av Klubbens vedtekter 
g) behandle forslag til saker 
h) vedta budsjett 
i) velge styreleder og styremedlemmer 
j) velge kontrollkomité  
k) velge representanter til Landsmøtet 

 

§4-4. Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av Klubbens styre. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel.  

 



§4-5. Disposisjoner av betydelig omfang 
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Klubbens størrelse og 
virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.  

 

§4-6. Oppløsning 
Forslag om oppløsning av Klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 
med minst 3/4 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte. For at oppløsning skal skje må 
vedtaket her gjentas med 3/4 flertall. 

Ved oppløsning eller annet opphør av Klubben skal Klubbens overskytende midler etter avvikling, 

tilfalle kristent arbeid som fremmer formålet i §1-2.  

 

V. Styret 

§5-1. Styrets myndighet 
Styret er Klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene. Klubben forpliktes ved sitt styre. 

Styrets leder skal sørge for skriftlig innkalling til styremøter med to ukers frist, med mindre samtlige 
styremedlemmer aksepterer kortere frist.  

Styrets leder er ordstyrer i styremøtene. 

Styrer i organisasjonsledd kan fatte vedtak når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 

Vedtak kan også fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollen underskrives av styremedlemmene. 

 

§5-2. Styrets oppgaver 
Styret skal arbeide for realiseringen av Klubbens formål, herunder blant annet: 

a) ta hånd om den alminnelige forvaltning 
b) lage årsmelding og årsregnskap 
c) ha oppfølgingsansvar for at budsjettet blir fulgt 

d) beslutte opptak av nye og utmelding av nåværende medlemmer i Klubben 

e) forberede, innkalle og gjennomføre årsmøte  
 

 

VI. Medlemskap  

§6-1. Personlig medlemskap 
Medlemskap i Klubben er åpent for fysiske personer som er bosatt i Norge, og som slutter seg til 
Klubbens formål, jf. §1-2 og §1-3. 

Klubben har følgende medlemskap: 

• ordinært medlemskap for barn til og med 13 år 

• medlemskap for frivillige, ledere, mentorer mv. over 13 år 

• støttemedlemskap for personer over 25 år  



Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.  

 

§6-2. Opptak av medlem 
For at en person skal opptas som medlem i Klubben, må vedkommende: 

a) støtte Klubbens trosgrunnlag og formål 
b) akseptere å overholde Klubbens regelverk og vedtak 

Medlemskap i et Klubben er først gyldig og regnes fra den dag medlemskontingent er betalt.  

Ved innmelding i et lokallag blir personen også innmeldt i sentralleddet Aktivitetsklubben.  

Alle medlemmer skal betale kontingent til sentralleddet.  

 

§6-3. Medlemshåndtering  
I Klubben er styret medlemsutvalg. 

Medlemsutvalget i Klubben avgjør spørsmål knyttet til medlemskap, herunder godkjenner alle 
opptak av medlemmer i Klubben.  

For ordinære medlemmer og støttemedlemmer, skal medlemsutvalget prøve om vilkårene for 

medlemskap er oppfylt. For medlemskap for frivillige skal medlemsutvalget rådføre seg med 

forstander i menigheten og fatte sin avgjørelse basert på Klubbens behov og vedkommendes 

egnethet.  

Medlemsutvalget kan utestenge et medlem som motarbeider Klubben sitt formål, ikke lenger 

overholder vilkår i §6-1 og §6-2 eller på annen måte skader foreningen. Med utestengelse menes at 

en person ikke kan være medlem av Klubben. 

Avgjørelse kan påklages til sentralstyret i Aktivitetsklubben. 

Dersom medlemskapskontingent ikke betales, settes medlemskap som «Inaktiv». Dersom 

medlemskapet er «Inaktiv» i tre år på rad, vil medlemmet bli automatisk utmeldt av Klubben. 

 

§6-4. Registrering av enkeltmedlemmer  
Klubben plikter å behandle medlemsopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og føre 
medlemskap i Orginn. 

 

§6-5. Verdier, retningslinjer og erklæringer for frivillige 
Frivillige i Klubben må kjenne til og handle i samsvar med Klubbens verdier, vedtekter og 
retningslinjer, levere politiattest på forespørsel og undertegne egenerklæring for samvær med barn 
og unge.  

Klubben behandler politiattest, egenerklæringer og varslingssaker i fellesskap med lokalmenighet. 

Frivillige skal ha gyldig medlemskap i Klubben. 


