Norske kirkeakademier
Årsmøte
Sanner Hotell, Gran
17. - 19. mars 2017

NKA 9/17

Søknad om medlemskap
Saksdokumenter:
a. Retningslinjer for medlemskap og
tilknytning til NKA
b Søknad fra Nesodden kirkeakademi
c Søknad fra Karmøy kirkeakademi

Forslag til vedtak:
Nesodden kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
Karmøy kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Norske kirkeakademier
Årsmøte
Sanner Hotell, Gran
17. - 19. mars 2017

NKA 9/17 a

Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA
Vedtatt på NKAs årsmøte 09.-11. mars 2007.

1.1.

Retningslinjer for medlemskap bygger på vedtektenes § 1.2

1.2.

Virksomheter og institusjoner som søker medlemskap i NKA slutter seg til
NKAs formål slik de er formulert i NKAs vedtekter § 1.2.

1.3.

Virksomheter og institusjoner som søker om medlemskap i NKA skal legge
frem vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet
samsvarer med NKAs formål.

1.4.

NKAs medlemmer skal ha eget styre og skal føre separat regnskap for
virksomheten.

1.5.

Medlemsakademiets styre står ansvarlig for å ivareta det ansvar som er
pålagt styret i henhold til NKAs økonomiregler vedtatt av årsmøtet i NKA.

1.6.

Nye medlemmer må regne med å bidra til å styrke og holde ved like NKA
som nettverksorganisasjon.

2.1.

Retningslinjer for tilknytning til NKA bygger på NKAs vedtekter § 3.1

2.2.

Vedtak om tilknytning til NKA skjer etter skriftlig søknad, ved vedtak NKAs
årsmøte med kvalifisert flertall (2/3). Institusjoner og virksomheter som
vil drive virksomheter som samsvarer med NKAs formål kan være tilknyttet
NKA uten medlemskap. De inviteres til årsmøtene som observatører på egen
kost. I årsmøtet kan de gis talerett, men ikke stemmerett. Status som tilknyttet
NKA innebærer ikke tilgang til NKAs generelle støtteordninger.
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Fylles ut og sendes, med vedlegg, t¡l NKA innen 15. januartil:
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søker med deüe om medlemskap r Nl(A slutterseg
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Nl(A's fomål

slik de erformulert I Nl(A's vedtekter g 1.1.

(sett k1ns)

Kirkeakademlet/forumet et har eget sþre og det føres separat regnskap
for v¡rksomheten.

står ansvarllg for å lvareþ d€t ensver som er pålagt styret I henhold

üt

Nl(As økonomiregler vedtatt

Kirkeakademietlf orumet vil bidra til å sg¡ke og holde ved like Nl(A som nettverksorganisasJon.

er vedtekter som user at hovedformål lor søkers egen virksomhet samsvarer mêd NKAs
Vedlagt erforslag til program for kommende s€mester/ altemafvt gjennomført program for det foregående
semesteret

sted,
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NORMALSTATUTTER FOR KIRKEAKADEIVTIER TILSLUTTET
NORSKE KIRKEAKADEMIER (NKA)

t.

Formål oe arbeidsformer
Itùøoù¿Or.r. ... kirkeakademi er et forum som ut fra kristen tro vil arbeide med
grunnleggende.gs a$$elle problemstillinger i kirke-, kultur-, og samfi.rnnsliv. Dette

formål søker .Nrl?!ù191n.... tirt"ut a¿"-i å virkeliggjøre dennom
å bidra til dialog mellom fors\iellige gupper av mennesker,
å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spensmål så vel
som tidsaktuelle utfordringer
c) å muliggiøre åpne samt¿ler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

a)
b)

Arbeidsformene kirkeakademiet kan bl.a. være konferanser, konsultasjoner, møtor,
seminarer, studievirksomhe! utredninger, inforrnasjon og publikasjonsvirksomhet.

2.

O¡ganisatorisk sammenheng
.N tÆlAüIå ... kirkeakademi er medlem av Norske kirkeakademier, og deler den
målsetting som danner basis for kirkeakademibevegelsen nasjonalt og internasjo4alt.

3.

Medlemskap
Enhver som støtter kirkeakademiets formål kan være medlem. Medlemskontingent
fastsettes på arsmøtet etter forslag fra styret.

4.

,A¡smøtet -

-

* .AlødI**...

kirkeakademis heryeste organ. Det holdes til vanlig innen .!?ß.i.ynd
.A.rsmøet består av akademiets medlemmer. Medlemskap som er tegnet minst I måned
fbr årsmøtet gir stemmerett. Det innkalles til årsmøte med minst 2 måneders varsçI.
Saksdokumenter sendes 14 dager før møte avholdes. A¡smøtet velger leder, styre og
revisor samt valgkomité for kommende årsmøte. ,A.rsmøtet behandler styrets
årsberetning og revidert regnskap, og tar ellers avgiørelse i de saker som styret
forelegger. Saker som medlemmene ørsker å fremme for arsmøtet må være styret i
hende senest I måned før år$nøtet. Eksfaordinært årsmøte holdes når styret eller
minst % av medlemmene krever det.

5.

Styret
Styret beståx av leder og 4 styremedleillmer med 2 vararepresentanter. Styret velger
selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret velges for 2 år. 2 medlemmer og 1
vararepresentant utgfu hvert âr, første gangved loddhekning. Alle kan gienvelges.
Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer/lovlig innkalte vararepresentanter
er til stede. Ved stemmelikhet giør leders stemme utslaget.

6.

Styrets oppgaver
Styret skal blant annet ha følgende oppgaver:

a.

Styret utarbeider akademiets program for minst et halvår om gangen og hgr
ansvar for å gfennomføre dette.

b. Styret skal, i den grad det finner det formålstjenlig sarnarbeide med andre
kirkeakademier eller organer som tar opp arbeidsoppgaver av interesse for

c.
d.
7.

akademiet.
Styret skal samarbeide medNKA og bidratil å styrke og holde ved like NKA
som nettverksorganisasjon. Styret Oppnevner representanter tit NKAs fuspøter
og andre fellesanangementer.
Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap til årsmøet og til NKA,
innen de til enhver tid gieldende fristpr.

Endring av vedtektene
Endring av akademiets statutter kan bare sþje i ordinært årsmøe. Endringsforslag må
være medlemmene i hende 2 uker før nøtetavholdes. Endring av statuttene kan bare

s{e med2l3 flertall

av de tilstedeværende medlemmer.

8. oppløsning Nt2úl^^

Oppløsning av . . . . . ...kirkeakademi kan ba¡e skje på lovlig innkalt å¡smøte. Vedtak om
oppløsning krever 213 flenall. Årsmøet fastsetter hvordan kirkeakademiets midlqr
skal anvendes og ser til at slutfregnsk4p og dolarmentasjon av hvordaq sluttkapit4l er
disponert blir oversendt til NKA
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Nesodden kirkeakademi
Plan for 2017
Vårsemesteret
Søndag 29. januar kl 18.00
markerer vi reformasjonsjubileet med en gudstjeneste med tema:
"Maria mellom Luther og Grundtvig".
Kunstneren Hildegunn Solbø stiller ut to av sine Maria-bilder,
og folk er invitert til å ta med ulike uttrykk for Maria.
Samtale og kaffe i etterkant.

Påskenatt 15. april kl 23.30 - 24.30 skaper vi vår egen tradisjon med
påseknattsgudstjeneste. Klassiske ledd, ny kunstnerisk utforming omkring tema:
"vår og påske, liv og død" v f Anne Lande, Halvor Håkanes og kantor Ingeborg
Christoffersen. Liturg og liturgi: Synnøve S Heggem.

Høstsemestret
Vi planlegger to av tre mulige samlinger:
September.
Nesodden kirke.
Tema: "Kirken som møteplass".
Unge kunstnere på Nesodden gestalter kirken som særegen møteplass for
flyktninger og fastboende.
Samtale og kaffe i etterkant.

Oktober (Reformasjonsmåneden framfor alle).
"Luthersk salmespiritualitetrl
Vi tar opp tråden fra Í.ørste samling rned Mnria mellom Luther og Grundtaig,
og utvider med ulike tilnærminger til nordisk kristendoms fremste kjennetegn:
s

ølme s an g

p

å mor småle t.

November.
Tema: "Skal barnet døpes?"
Trenger vi nye ritualer som favner flere barn, familier og enkeltmennesker?
Et par som har fått sitt barn velsignet istedetfor døpt i Nesodden kirke av presten
f orteller om prosess o g gj enn omÍ.ør ing av barnevelsi gnelse.

MARKERINGAR I KARMØY I VÅR
ARR: KARMØY KYRKJEAKADEMI OG KARMØYKIRKEN
Falnes kyrkje fredag 10. feb. kl 19:00 : Katolsk-luthersk dialog
Kjell Arild Pollestad (føredrag)
Samtale mellom Pollestad, Gunnar Salomonsen og
Jon Sverre Servan.
Musikalsk innslag ved Darya Katyba (sopran), Rebecca Lefevre
(viola da gamba) og Håvard Skaadel (orgel).
Gratis inngang, kollekt til dekking av utgifter.

Norheim kyrkje sundag 12. feb. kl 18:00 : Luther-sangkveld
Elise Varne, sopran,Cathrine Bothner-Bye, sopran, Darya Katyba, sopran,
Rebecca Lefèvre, viola da gamba.
Prosjektsongarane «Luther Glede»
Håvard Skaadel, orgel og musikalsk leiing
Koret Scala, dir. Håkon Areklett
Gratis inngang, kollekt til dekking av utgifter.

Åkra kyrkje onsdag 5. april kl 19:00 : Frelse og dom i Luthers salmer
Sjur Atle Furali (føredrag). Panelsamtale. Paul Leithaug, orgel. Åkra forsongarkor.
Gratis inngang, kollekt til dekking av utgifter.

