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Sammendrag

Kirkens Familieverns årsmøte 27. mai 2002 vedtok endringer i sine vedtekter,
som må godkjennes av Kirkerådet for å være gyldige (§ 9). 

Årsmøtet vedtok bl.a. å sløyfe begrepet "diakonal" i § 1 som et ledd i språklig
justering av vedtektene. Det er ønskelig at dette begrepet tas inn igjen i
vedtektene, som for øvrig godkjennes av Kirkerådet.

 
Forslag til vedtak:

1. Kirkerådet godkjenner vedtektene for Kirkens Familievern, vedtatt på
årsmøtet 27.05.02.

2. Kirkerådet ber Kirkens Familieverns årsmøte ta inn igjen betegnelsen
"diakonal" i vedtektenes § 1. Kirkerådets administrasjon utarbeider et forslag
til formulering. 

Saksorientering

Det er nedfelt i vedtektene for Kirkens Familievern § 9 at vedtektene skal
godkjennes av Kirkerådet for å være gyldige. Kirkens Familievern har
vedtektene jevnlig oppe til vurdering og endring, så også på siste årsmøte 27.



mai 2002. Årsmøtet vedtok en del endringer som med dette legges fram for
Kirkerådet til godkjenning.

Nedenfor følger de nye vedtektene i kursiv, med årsmøtets gamle og nye
formuleringer markert i teksten. 

 

 
VEDTEKTER

for

KIRKENS FAMILIEVERN

 

Vedtatt av årsmøtet 13.06.67 med endringer av 11.06.70, 12.06.72, 10.06.75,
12.06.85, 11.06.86, 04.06.96 og 01.06.99. Godkjent av Bispedømmerådenes
Fellesråd-/Kirkerådet 13.06.75, 11.-12.06.87, 4.06.96 og 17-18.02.00.

§ 1

Kirkens Familievern er en organisasjon av familievernkontorer innen Den
norske kirke og har som oppgave :

- å virke for å styrke familie, ekteskap og ensliges stilling i
overensstemmelse med kristne verdinormer. 

- å ta seg av fellesoppgaver som kompetanseutvikling, forebyggende
tiltak og opplysningsvirksomhet; 

- å stimulere til videre ekspansjon; 

- å yte de enkelte familievernkontorer konsulenttjenester og service for
at kontorene best mulig skal kunne virke for sitt formål; 

- å representere kontorene utad i saker av felles interesse.

 
§ 2

Kirkens Familievern har tilknytning til Kirkerådet ved at Kirkerådet for 4 år
ad gangen og gjeldende fra Kirkens Familieverns årsmøte oppnevner to



medlemmer med varamedlemmer til Kirkens Familieverns landsstyre.
Kirkerådet kan dessuten oppnevne 2 representanter til årsmøtet.

§ 3

Medlemskap i Kirkens Familievern er åpent for alle familievernkontorer 

 

a) som selv godtar Kirkens Familieverns vedtekter; 

b) som baserer sin egen virksomhet på følgende grunnprinsipper: 

Virksomheten ved familievernkontoret bygger på det kristne
menneskesyn og kristne verdier med respekt for individets integritet og
tar sikte på å hjelpe klientene ut fra deres egne forutsetninger uansett
sosial status, livsførsel, religiøs tro eller politisk overbevisning.
Virksomheten skal ha høy kompetanse med en tverrfaglig bemanning .
Det søkes samarbeid med offentlig og private institusjoner som har med
familieproblemer å gjøre. 

c) som betaler den kontingent årsmøtet for Kirkens Familievern hvert år
fastsetter, dog kan landsstyret etter søknad gi familievernkontoret hel
eller delvis fritakelse. Kontorer som uten fritakelse ikke har betalt
kontingent de 2 siste år, har ikke stemmerett på årsmøtet. 

§ 4

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år
innen utgangen av første halvår.

Landsstyret fastsetter tidspunktet.

Årsmøtet innkalles av landsstyret med 2 måneders varsel.

Hvert familievernkontor som er medlem av Kirkens Familievern har rett til å
møte med 1 representant til årsmøtet og dertil med én eller flere observatører
etter nærmere bestemmelse av det foregående årsmøte. Observatører har tale-
og forslagsrett.

Representant og observatører oppnevnes av vedkommende kontors styre.
Reiseutgiftene for representantene fordeles på alle de representerte kontorer.
Kirkens Familieverns landsstyre og Kirkerådets representanter har samme
tale-, forslags- og stemmerett som kontorenes representanter.



§ 5

Årsmøtet behandler følgende saker:

a) Landsstyrets årsmelding. 

b) Årsregnskap i revidert stand. 

c) Fastsettelse av budsjettrammen samt kontorenes kontingent til
Kirkens Familievern for det følgende år.  

d) Valg av 5 styremedlemmer som sammen med to styremedlemmer
oppnevnt av Kirkerådet utgjør Kirkens Familieverns landsstyre.
Årsmøtet velger også 3 varamedlemmer. 

Til landsstyremedlemmer kan velges personer som vil erklære seg
lojale mot vår kirkes grunnlag og verdisyn og som er medlem av et
tilsluttet familieverns styre, personale eller tilknyttede konsulentgruppe.
Opphører en slik tilknytning, må vedkommende tre ut av landsstyret ved
neste årsmøte, og nytt landsstyremedlem velges av årsmøtet for
eventuell resterende periode.  

Til landsstyret skal velges minst ett medlem som representerer
kontorenes styrer og minst ett medlem som representerer kontorenes
personale. Landsstyrets medlemmer velges for 2 år, gjenvalg kan skje.
Ingen kan være medlem av landsstyret i lenger sammenhengende tid
enn 8 år. Hvert år står på valg henholdsvis 2 og 3 medlemmer.
Varamedlemmene velges for ett år.  

e) Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg blant samtlige 7
landsstyremedlemmer for 1 år ad gangen. Landsstyret velger selv
nestleder. 

f) Valg av valgkomité på 4 medlemmer med 2 representanter fra styrene
og 2 representanter fra de ansatte. Valgkomiteen legger fram en liste
over kandidater i alfabetisk rekkefølge med minst så mange personer
som skal velges på neste årsmøte i følge pkt. d). 

De ovennevnte valg skjer skriftlig. Ved stemmelikhet foretas
loddtrekning. 



g) Valg av revisor. 

h) Saker som er nevnt i innkallelsen til årsmøtet. 

Saker som et tilsluttet familievernkontors styre eller Kirkerådet ønsker
satt opp på saklisten for årsmøtet, må sendes til Kirkens Familieverns
landsstyre senest 3 måneder før årsmøtet. Slike saker avgjøres på
årsmøtet ved simpelt flertall. For vedtektsendring gjelder § 9. 

i) Eventuelt. 

Saker tatt opp under "Eventuelt" kan drøftes, men krever 3/4 flertall for
gyldig vedtak.

Vedtak på årsmøtet er bindende for de enkelte familievernkontorer med
mindre det gis dispensasjon fra Kirkens Familieverns landsstyre eller årsmøte.

§ 6

Landsstyrets oppgave er:

- Å sørge for at Kirkens Familievern best mulig fungerer etter sitt
formål, bl.a. ved å ta seg av alle de oppgaver som er nevnt i disse
vedtekter eller som årsmøtet fatter vedtak om. For å sikre sekretariatets
drift kan landsstyret ta opp lån. Årsmøtet vedtar rammen for
landsstyrets rett til låneopptak. 

- Å ansette generalsekretær, som er organisasjonens daglige leder. Styre
utarbeider instruks for stillingen. Generalsekretæren deltar i
styremøtene uten stemmerett. 

- Innmelding i Kirkens Familievern vedtas av landsstyret. Eksklusjon
fra Kirkens Familievern avgjøres av årsmøtet. 

§ 7

Innkallelse til landsstyremøte skjer med rimelig varsel. Landsstyret er
beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til stede.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet e r lederens
stemme avgjørende.



§ 8

Ekstraordinært årsmøte holdes når landsstyret finner det nødvendig eller når
styrene for minst 1/3 av de tilsluttede kontorer krever det. Innkallelse skjer
med minst én måneds varsel.

§ 9

Kirkens Familieverns vedtekter kan endres av et ordinært eller ekstraordinært
årsmøte med minst 2/3 flertall av de fremmøtte representanter. Forslag til
vedtektsendring må være innkommet til landsstyret minst 3 måneder før
årsmøtet og være sendt ut til de tilsluttede kontorers styrer senest sammen
med innkallelse til årsmøtet. Vedtektsendringer må godkjennes av Kirkerådet
for å være gyldige. 

* * *

Saksredegjørelsen fra KFs landsstyre til KFs årsmøte grunngir ikke nærmere
de foreslåtte endringene. På spørsmål fra en av delegatene ble det opplyst at
begrunnelsen for endringene i hovedsak var å forenkle vedtektene språklig og
at det ikke handlet om noen ideologisk dreining. Dette siste berørte særlig
endringen i § 1. Endringen i § 5 ble foreslått av en av landsmøtedelegatene.

 

 
Drøfting

De endringer årsmøtet har foretatt synes ukontroversielle, med ett unntak.
Dette gjelder § 1 der begrepet "diakonal" nå er falt ut av teksten og ikke lenger
forekommer i vedtektene for "Kirkens Familievern". Saklig og
innholdsmessig er det ingen endringer i KFs profil; organisasjonen skal
fortsatt arbeide for å "styrke familie, ekteskap og ensliges stilling i
overensstemmelse med kristne verdinormer." Og virksomheten er definert
innenfor Den norske kirke. At det ikke er noen innholdsmessig endring, er det
viktigste. Virksomheten bærer de nødvendige tegn på å være en diakonal
virksomhet, hørende til den norske kirke, for å hjelpe familier og
enkeltmennesker i krise. Det synes derfor liten grunn til å legge vekk begrepet
"diakonal". Kirkemøtet sa for øvrig i sine komitemerknader til saken "Kirkens
Familievern" i 1995 at "..det er av største betydning at Kirkens
Familievernkontorer framstår med en tydelig profil. Dette gjelder både i navn,
i statutter og i profilering innad og utad." Dette kan også sies om
organisasjonen Kirkens Familievern. 

Det kan vurderes om den opprinnelige formuleringen i vedtektenes § 1 er den
beste. Og det fant landsstyret at den ikke var. Det bør imidlertid være mulig å
finne fram til en formulering som både gir god mening og som fortsatt



betegner virksomheten som diakonal. Kirkerådets sekretariat bør arbeide fram
et forslag til en ny formulering overfor KFs landsstyre.

Landsstyret hadde også til årsmøtet fremmet et forslag om omformulering av
§ 2, også dette av språklige grunner. Da møtet ikke fant det nye forslaget
tilstrekkelig klart, ble behandling av denne paragrafen utsatt. Kirkerådets
sekretariat bør derfor fremme forslag om alternative formuleringer til § 2
overfor KFs landsstyre før neste årsmøte.

At Kirkerådet skal "godkjenne" vedtektene betyr i denne sammenhengen at
Kirkerådet kun sier ja eller nei til vedtektene, og ikke selv griper inn og gjør
endringer. Kirkerådet bør forelegge sine synspunkter og sine forslag for et
nytt årsmøte med sikte på eventuelle endringer i det som er vedtatt. 

For øvrig bør Kirkerådet godkjenne vedtektene i den form de fikk på sist
årsmøte, slik at Kirkens Familievern får gyldige vedtekter.


