
 
 

 

Forslag til Vedtekter for Oslo stiftslag av Kirkelig undervisningsforbund  

Vedtatt på årsmøte 16.april 2020 

  

 
§1 Navn og formål  

Stiftlagets navn er Oslo Stiftslag av Kirkelig undervisningsforbund (stiftslaget). Stiftslaget 

bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Stiftlagets formål er å ivareta 

medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Stiftlaget skal arbeide for å 

styrke undervisningstjenesten i Den norske kirke og skal samarbeide med andre 

organisasjoner i kirke og samfunn der dette er tjenlig. Stiftslaget består av foreningens 

medlemmer innen Oslo bispedømme. 

  

§2 Medlemskap  

Medlemmer av Oslo stiftslag er de som er medlem av Kirkelig Undervisningsforbund sentralt 

og som bor, arbeider eller på annen måte tilhører Oslo bispedømme.  

 

§3 Årsmøte  

Ordinært årsmøte holdes hvert år, på det tidspunkt styret bestemmer. Årsmøtet velger 

ordstyrer og referent. Det innkalles skriftlig, med en måneds varsel, til årsmøte. På årsmøtet 

kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Stemmeberettiget 

er den som har fullt medlemskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være 

stiftslagsstyret i hende senest to måneder før årsmøtet finner sted.  

Årsmøtet behandler:  

a) Stiftlagsstyrets årsmelding.  

b) Regnskap.  

c) Valg av stiftslagsstyre.  

d) Valg av områdetillitsvalgte.  

e) Innkomne saker.  

 

§4 Ekstraordinært årsmøte  

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når stiftlagsstyret finner det nødvendig eller når minst 

1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer skriftlig med 

minst en måneds varsel. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke fattes vedtak i andre saker 

enn de som er nevnt i innkallingen.  

 

§5 Stiftlagsstyret  

Stiftslaget ledes av et styre som består av leder og minst to medlemmer. Valg av stiftlagsstyret 

(styret) skjer på et ordinært årsmøte. Begge kjønn bør til enhver tid være representert i styret. 

Lederen velges ved særskilt valg for to år. Styremedlemmene velges for to år. For å sikre at 

ikke hele styret skiftes ut samme år velges leder og halvparten av styret annethvert år og 
resterende styremedlemmer motsatt. Styret konstituerer seg selv. Styret innkalles når lederen 

eller ett av styremedlemmene ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer 



er tilstede. Dersom leder trer ut av styret i valgperioden, konstituerer styret seg på nytt frem til 

første ordinære årsmøte. Ny leder for resterende tid av valgperioden velges av årsmøtet. Valg 

av styreleder og styremedlemmer foretas ved alminnelig flertall.  

 

§6 Områdetillitsvalgte  

Stiftslaget har områdetillitsvalgte som representerer medlemmer i bispedømmet. Årsmøtet 

velger en områdetillitsvalgt for Asker kirkelige fellesråd, en for Bærum kirkelige fellesråd og 

to for Oslo kirkelige fellesråd. Alle områdetillitsvalgte velges for to år. 

Alle valg foretas ved alminnelig flertall.  

 

§7 Opphør  

Ved opphør overføres alle eiendeler til hovedforbundet; Kirkelig undervisningsforbund.  

 

§8 Endring av lovene  

Forslag til endring av disse lover må være sendt styret minst to måneder før ordinært årsmøte. 

Endring av lovene krever 2/3 flertall på årsmøtet 


