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Vedtekter for Kristne Arbeidere Oslo og Akershus 
Vedtekter vedtatt på årsmøtet 14.02.2017. 

 
§1 Formål 
Kristne Arbeidere i Oslo og Akershus er et regionalt organisasjonsledd av Kristne 
Arbeidere, og innbefatter Oslo og Akershus Fylke. 
Kristne Arbeidere Oslo og Akershus (KAOA) arbeider etter de retningslinjer som Kristne 
Arbeidere har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. 

 
§2 Årsmøte 

1.  Årsmøtet er KAOAs høyeste myndighet. Det holdes ordinært innen utgangen av 

mars måned hvert år. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, 

eller når ⅓ del av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres 

senest 4 uker før møtet finner sted. 
 

2.  Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst en måned før møtet 
og bekjentgjøres for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 
På årsmøtene legges fram årsmelding og regnskap, en behandler budsjett og 
arbeidsplan for kommende år og foretar de vedtektsbestemte valg. 
Årsmøtet kan behandle regnskap, budsjett og arbeidsplan for kommende 
årsmøteperiode. 

 
3.  Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. 

 
4.  Årsmøte vedtar sjøl sin forretningsorden og saksliste. 

Sakslista skal inneholde: 
 

1.  Åpning 
 

2.  Navneopprop. 
 

3.  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 

4.  Valg av møtets funksjonærer. 
 

5.  Styrets beretning for siste år 
 

6.  Regnskap for det siste år. Melding fra revisjon med oversikt over kretsens/ 
gruppas økonomiske stilling. 

 

7.  Årsmelding for kretsens virksomhet siste år. 
 

8.  Innkomne forslag 
 

9.  Foreta valg av: 
Krets-/gruppestyre, bestående av: 
Leder og 2, 4 eller 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

 
 

5. Ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret mener det er nødvendig, eller om ⅓ del av 
kretsens medlemmer krever det. 
På ekstraordinært landsmøte behandles kun de sakene som er grunnlag for innkallinga.
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§3 Styret 
2.  KAOA ledes av et styre på 3, 5 eller 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Varamedlemmene har møterett til alle styremøter med forslags og talerett, men har kun 
stemmerett når ordinære styremedlemmer har forfall. 

 
3.  Det tilstrebes å få til en mest mulig lik kjønnsmessig fordeling når det gjelder styrets 

sammensetning, samtidig er det viktig at det velges et styre som er funksjonsdyktig 
selv om dette ikke er mulig å oppnå. 

 
Årsmøtet velger leder og styremedlemmer, styret konstituerer seg på sitt først ordinære 
styremøte etter årsmøtet. 
Styret konstituerer seg med følgende verv: 
Ved 5 og 7 styremedlemmer 
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 

 
Ved 3 styremedlemmer: 
Nestleder/Sekretær 
Kasserer 

 
3. Styrets arbeidsoppgaver. 

•  å arbeide for og ivareta/fremme den kristne tro, verdi og kulturtradisjonen i sitt daglige 
arbeidet 

•  følge med i kretsens økonomi og overholde de vedtatte budsjetter 
•  avholde styremøter ved behov i årsmøteperioden 
•  arbeide for å verve nye medlemmer 
•  holde kontakt med Kristne Arbeideres sentralstyre 
•  informere kretsens medlemmer om arbeidet som styret bedriver i sitt daglige arbeid 
•  avholde to ordinære medlemsmøter i årsmøteperioden 
•  avholde årsmøte for KAOA innen de frister som vedtektene fastsetter 
•  avholde felles møter med lederen av  styret i eventuelle grupper innenfor sitt 

geografiske området 4 ganger i året. 
•  Styret har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad 

belyser saker som skal avgjøres på medlems- og årsmøter 
 
§4 Medlemsmøter 
KAOA avholder 2 medlemsmøter i årsmøteperioden, i tillegg til årsmøte. 
Tidspunkt for medlemsmøtet bekjentgjøres minimum 4 uker før det skal avholdes og 
medlemmer kan sende inn forslag til saker de ønsker at skal bli behandlet til styret 
minimum 2 uker før møtedato. Styret plikter å sette innkomne saker på sakslisten til 
medlemsmøtet. Sakslisten gjøres kjent for medlemmene senest en uke føre møtedato. 

Medlemsmøtet vedtar sjøl sin endelige forretningsorden og saksliste. 

Sakslista skal inneholde: 

1.  Åpning 
 

2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 

3.  Orientering fra styret 
 

4.  Medlemssaker
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5.  Eventuelt tema 
 

6.  Eventuelt 
 
 

§5 Grupper 
Det kan opprettes grupper innenfor kretsens geografiske område og 
innenfor store arbeidsplasser innen for det samme området. 

 
1.  Gruppene søker kretsstyret om godkjenning av en slik opprettelse. 
2.  Gruppene arbeider etter de retningslinjer som Kristne Arbeidere har 

lagt fram i program, vedtekter og vedtak samt KAOAs sine lokale 
vedtekter. 

3.  Gruppen velger et eget styre bestående av 3 medlemmer, en 
leder og 2 styremedlemmer 

4.  Leder av gruppen plikter å delta på 4 felles styremøter i kretsen 
 
Eventuelle grupper som opprettes i samarbeid med andre kretser og/eller går utover 
KAOA sitt geografiske område må godkjennes av KAs sentralstyre. 

 
§6 Kontingenten 
Kretsens andel av kontingenten fastsettes av landsmøtet. 

 
§7 Revisjon 
Det skal fremlegges revidert regnskap på årsmøtet og revisjonen skal 
foretas av årmøtevalgt revisor. 

 
§8 Vedtekter 
Vedtekter for KAOA vedtas av årsmøtet. 
De skal bygge på KAs vedtekter og retningslinjer, og de må ikke stå i strid med dem. 

 

Forslag til endringer må være sendt kretsstyret innen 3 måneder før 
årsmøtet. Bare forslag som er innsendt i rett tid kan behandles av 
årsmøtet. 

 

Vedtektsendringer må være vedtatt med 2/3 flertall for å ha gyldighet. 


