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Forslag til vedtak: .
Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene.
§ 7.3 Signaturrett
Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.
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NORSKE KIRKEAKADEMIER
VEDTEKTER
(Sist endret på årsmøtet 14.-16. mars 2014)
Kap. I FORMÅL
§ 1.1 Med et kirkeakademi forstås en institusjon eller organisert virksomhet som ut fra
kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn, og for dette formål søker
a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker,
b) å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel
som tidsaktuelle utfordringer
c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.
Kap. II ORGANISASJON
§ 2.1 Norske Kirkeakademier (NKA) er opprettet av kirkeakademiene i Norge som et
fellesorgan. Vedtak i NKA binder ikke det enkelte kirkeakademi.
§ 2.2 NKAs funksjon som fellesorgan er:
a) å være et forum for samarbeid mellom kirkeakademiene, til drøftelse av felles
oppgaver og til gjensidig hjelp og inspirasjon,
b) å representere kirkeakademienes felles anliggender og interesser overfor statlige og
kirkelige myndigheter,
c) å fremme samarbeidet med tilsvarende institusjoner i andre land og arbeide for
økumenisk felleskap mellom kirkesamfunnene,
d) å styrke og bedre forholdet mellom kirken og kultur- og samfunnsliv gjennom
tiltak som medlemsinstitusjonene finner tjenlige,
e) å fordele midler som stilles til disposisjon for kirkeakademivirksomheten, og
samordne og avgi uttalelse om søknader til sentrale instanser om økonomisk støtte,
etter regler vedtatt av årsmøtet.
§ 2.3 NKAs organer er årsmøtet, valgkomiteen, styret og sekretariatet.

Kap. III MEDLEMSKAP
§ 3.1 Medlemskap i NKA er åpent for enhver institusjon eller organisert virksomhet som
driver sitt arbeid i samsvar med § 1.1.
Opptak av nye medlemmer skjer etter skriftlig søknad, ved vedtak på NKAs årsmøte
med kvalifisert flertall (2/3).
Utmeldelse av NKA må skje skriftlig til styret og gjelder fra første årsskifte etter
avsendelse av utmeldingen.
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Årsmøtet kan oppheve medlemskap til de akademier og virksomheter hvor det ikke
har vært noen aktivitet de to siste år. Slik beslutning krever kvalifisert flertall.
Andre institusjoner og virksomheter som står akademibevegelsen nær, kan være
tilknyttet NKA uten medlemskap.

Kap. IV ÅRSMØTET
§ 4.1 Årsmøtet.
Årsmøtet er NKAs høyeste organ og består av delegater fra det enkelte akademi og
styrets medlemmer.
Årsmøtet avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars.
§ 4.2 Årsmøtets oppgaver.
Ordinært årsmøte
a) Velger møtedirigent blant delegatene, samt to delegater til å undertegne protokollen.
Protokollen er godkjent i og med at disse undertegner.
b) Godkjenner styrets innkalling, forslag til forretningsorden og dagsorden.
c) Behandler og godkjenner styrets årsberetning og det reviderte regnskap med revisors
innstilling.
d) Behandler og vedtar neste års planer og budsjett.
e) Velger leder og styre med vararepresentanter, valgkomité og revisor. Lederen velges
ved særskilt valg.
f) Vedtar opptak av nye medlemmer, samt opphever medlemskap.
g) Vedtar vedtektsendringer.
h) Fører protokoll over sine forhandlinger.
§ 4.3 Delegater.
Hvert akademi kan sende to delegater med tale- og forslagsrett, men bare en delegat
har stemmerett. Styrets medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
§ 4.4 Observatører.
Til årsmøtet kan styret innby en observatør uten stemmerett fra hver av de institusjoner
og virksomheter som er tilknyttet NKA. Styret kan også innby andre observatører.
§ 4.5 Innkalling.
Styret innkaller til årsmøte senest to måneder før det skal avholdes. Innkallingen skal
inneholde forslag til saksliste. Denne skal være i samsvar med formålet og de
oppgaver som er nevnt i § 4.2.
Sakspapirer sendes akademiene senest fire uker før årsmøtet.
§ 4.6 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når en tredjedel av medlemsakademiene krever
det, eller når flertallet i styret finner det ønskelig.
For det ekstraordinære årsmøte gjelder de samme innkallingsfrister som ved et
ordinært årsmøte.
§ 4.7 Voteringer.
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Vedtak på årsmøtet skjer ved simpelt flertall hvor intet annet er nevnt i vedtektene.

Kap. V VALGKOMITEEN
§ 5.1 Valgkomiteens sammensetning.
Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv
sin sekretær blant sine medlemmer.
§ 5.2 Valgkomiteens oppgave.
Valgkomiteen fremlegger sin innstilling senest seks uker før årsmøtet, jf § 4.5.
Innstillingen skal inneholde forslag til følgende verv: leder, styremedlemmer og
revisor.

Kap. VI STYRET
§ 6.1 Styrets sammensetning.
NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter.
Lederen, styrets faste medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Halvparten av
styremedlemmene står på valg hvert år. Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger.
Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder
sammenhengende.
Med unntak av ledervervet (jf §4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver
innbyrdes.
§ 6.2 Styrets oppgaver.
Styret leder NKAs arbeid mellom årsmøtene.
Styret skal følge opp planer og budsjetter vedtatt av årsmøtet og oppnevne de utvalg
det finner nødvendig.
Styret foretar ansettelser.
Styret fremlegger for årsmøtet forslag til valgkomité.
§ 6.3 Protokoll.
Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av styrets
medlemmer. Protokollen sendes det enkelte akademi.
§ 6.4 Innkalling og stemmerett.
Lederen innkaller til styremøte.
Stemmerett i styret har bare styrets medlemmer eller varamedlemmer når de møter
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.

Kap. VII SEKRETARIATET
§ 7.1 Sekretariatets ledelse.
Sekretariatet ledes av en daglig leder som tilsettes av styret.
§ 7.2 Sekretariatets oppgaver.
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Daglig leder står ansvarlig overfor styret og forestår den daglige drift av NKA etter de
retningslinjer som fremgår av NKAs vedtekter, jf § 2.1, og etter de vedtak styret fatter.

Kap. VIII VEDTEKTSENDRINGER
§ 8.1 Tidsfrister for forslag til endring av vedtekter
Alle forslag til vedtektsendringer skal sendes ut som nevnt i § 4.5 dersom de skal
kunne behandles på årsmøtet.
§ 8.2 Votering ved vedtektsendringer.
Alle lovendringer krever kvalifisert flertall.
§ 8.3 Ikrafttredelse av vedtektsendringer.
Alle vedtektsendringer trer i kraft straks de er vedtatt.

Kap. IX OPPLØSNING
§ 9.1 Oppløsning av NKA må vedtas på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være
ordinært. Gyldig vedtak krever kvalifisert flertall på begge årsmøter.
Årsmøtet bestemmer hvordan midlene skal disponeres.

