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 Vedtekter 
Sist endret på Landsmøtet 24.04.2022 

 
 
Kapittel I - Innledende bestemmelser 

  
§ 1 Formål 

Kirkens SOS er en nasjonal, medlemsstyrt forening som gjennom frivillig innsats ved det enkelte senter 
skal forebygge selvmord og alltid være tilgjengelig med samtaletjenester for mennesker i følelsesmessig og 
eksistensiell krise.  

Virksomheten er forankret i kirkens diakonale oppdrag og i tråd med Den norske kirkes tro og 
bekjennelse. 

 
§ 2 Medlemskap 

Den norske kirkes organer og menigheter, diakonale organisasjoner, kirkesamfunn og allerede 
eksisterende medlemmer kan være medlem av Kirkens SOS. 

Andre organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan tegne støttemedlemskap i Kirkens SOS 
nasjonalt eller knyttet til ett eller flere sentre. Støttemedlemskap gir ikke rettigheter som medlem etter 
vedtektene. 

 
Kapittel II - Nasjonale organer 
 
§ 3 Landsmøtet 

Landsmøtet er Kirkens SOS’ øverste organ, og finner sted årlig innen utgangen av april måned. 
 
Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet, og innkaller til landsmøtet med minst 6 ukers varsel. 

Saksliste og saksdokumenter, inklusive forslag til forretningsorden til landsmøtet sendes ut senest to uker før 
møtet. 

 
Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret vedtar det eller minst 1/3 av senterstyrene skriftlig 

krever det. Tid og sted fastsettes av landsstyret. Møtet innkalles med minst to ukers varsel. Senterstyrene skal 
da straks sammenkalle til møte for valg av delegater og behandling av de saker som er ført opp på sakslisten for 
det ekstraordinære landsmøtet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i 
innkallingen til møtet. 

 
Landsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall der ikke annet følger av vedtektene. Landsmøtet er 

beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. 
 
Protokoll fra landsmøtet skal være underskrevet av to personer valgt av møtet og være tilgjengelig 

senest ti dager etter landsmøtet. 

 
§ 4 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal: 
1. Vedta overordnede planer og strategier for Kirkens SOS 

2. Behandle årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for foreningen 

3. Velge leder, medlemmer og varamedlemmer til landsstyret, slik at 3 eller 4 av landsstyrets faste 

medlemmer er på valg hvert år 

4. Velge medlemmer av valgkomite, slik at hvert medlem sitter i tre år og ett medlem er på valg hvert år  

5. Velge revisor 

6. Opprette og legge ned sentre 

7. Behandle andre saker som er fremmet av landsstyret eller senterstyrene senest fire uker før møtet. 

Senere innkomne saker kan behandles om møtet samtykker til det med 2/3 flertall. 
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§ 5 Landsmøtets sammensetning 
 Følgende møter i landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett: 
1. Én representant fra hvert senter blant de frivillige i aktiv SOS-tjeneste som sitter i senterstyret 

2. Én representant fra hvert senter valgt av og blant medlemmene i senterstyret 

3. Ansattes representant i landsstyret 

4. Én representant oppnevnt av Kirkerådet 

5. Én representant oppnevnt av Kirkens Bymisjon 

Landsstyrets leder møter med tale og forslagsrett. 
 
Landsstyrets medlemmer, generalsekretær og lederne ved de lokale sentrene møter med talerett. 

 
§ 6 Landsstyret 
  Landsstyret er Kirkens SOS’ øverste organ mellom landsmøtene. Det skal sørge for en forsvarlig 
organisering og god drift av landsforeningen, og har ansvaret for at senternes virksomhet er i tråd med Kirkens 
SOS’ visjon og verdier, vedtatte mål, strategi og virksomhetsstandard. 
 
Landsstyret består av følgende syv medlemmer: 
1. Fem medlemmer og to varamedlemmer, valgt av landsmøtet på fritt grunnlag 

2. Ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant de frivillige før landsmøtet 

3. Ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant de ansatte før landsmøtet 

Faste medlemmer i landsstyret har to års funksjonstid. Varamedlemmer har ett års funksjonstid. 
 
Styrets medlemmer inkludert varamedlemmer kan være medlem eller varamedlem av landsstyret i maksimalt 
åtte år i sammenhengende valgperioder. 
 
Vedtak fattes der ikke annet er fastsatt i vedtektene, ved alminnelig flertall. Landsstyret er vedtaksføre når 
minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. 

 
 
§ 7 Landsstyrets oppgaver 
 
Landsstyret skal: 
 
1. Fremme Kirkens SOS og foreningens virksomhet nasjonalt 

2. Sikre nasjonal finansiering 

3. Vedta budsjett for Kirkens SOS, herunder tilskudd til sentre og landssekretariatet, med referanse til § 4.1. 

4. Vedta budsjett for sentrene etter forslag fra det enkelte senter 

5. godkjenne virksomhetsstandard for utføring av krisetjenesten og retningslinjer for virksomheten basert på 

forslag fra lederforum 

6. Fastsette medlemskontingent for nasjonale medlemmer 

7. Tilsette generalsekretær 

8. Operasjonalisere og sette i verk planer og mål vedtatt av landsmøtet 

9. Forberede saker til landsmøtet 

10. Behandle medlemskap og søknader om dette for søkere som kan ha formål eller atferd som ikke er 

forenlig med Kirkens SOS’ formål eller verdigrunnlag. 

11. Ha tilsyn med senterstyrenes arbeid. 

12. Avgjøre saker hvor myndigheten ikke er lagt til andre organer i Kirkens SOS 
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Kapittel III - Lokale organer 
 
§ 8 Senterets årsmøte 
Årsmøtet er senterets øverste lokale organ, og finner sted årlig innen utgangen av mars måned. 
Senterstyret fastsetter tid og sted for årsmøtet, og innkaller til årsmøtet med minst 6 ukers varsel. Saksliste og 
saksdokumenter til årsmøtet sendes ut senest to uker før møtet. 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når senterstyret vedtar det eller minst 1/3 av medlemmene tilknyttet senteret 
skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av senterstyret. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. 
 
Medlemmene tilknyttet senteret har tale-, forslags- og stemmerett. Senterstyrets medlemmer, senterleder, 
landsstyrets medlemmer og generalsekretær har tale- og forslagsrett. 
 
Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og 
satt. 
 
Protokoll fra årsmøtet skal være underskrevet av to personer valgt av møtet og være tilgjengelig senest én 
måned etter årsmøtet. 

 
Senterets årsmøte skal: 
 
1. Gjennomgå årsmelding og regnskap for senteret 

2. Velge medlemmer og eventuelt leder til senterstyret 

3. Drøfte og komme med innspill til lokale handlingsplaner 

 
§ 9 Senterstyret 
Senterstyret består av minimum fire medlemmer, hvorav minst ett er frivillig i aktiv SOS-tjeneste, og tre 
varamedlemmer. Styret velger selv sin leder om denne ikke er valgt ved særskilt valg på årsmøtet. Landsstyret 
har tilsyn med senterstyrets arbeid. 
 
Faste medlemmer har to års funksjonstid. Varamedlemmer har ett års funksjonstid. 
 
Styrets medlemmer, inkludert varamedlemmer, kan være medlem eller varamedlem av senterstyret i 
maksimalt åtte år i sammenhengende valgperioder. 
 
Generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett. 
 
Vedtak fattes der ikke annet er fastsatt i vedtektene, ved alminnelig flertall. Senterstyret er vedtaksføre når 
minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. 

 
 
§ 10 Senterstyrets oppgaver 
 
Senterstyret skal: 
 
1. Styrke det lokale senterets aktivitet 

2. Styrke finansieringen av det lokale senteret 

3. Se til at det lokale senterets midler brukes i samsvar med vedtektene 

4. Fremme og styrke lokal forankring og bidra til rekruttering av frivillige 

5. Gi uttalelser der nasjonale organer ber om det, og kan også på eget initiativ uttale seg om saker som 

angår foreningen lokalt eller nasjonalt 

6. Vedta lokale handlingsplaner innenfor nasjonalt gitte rammer 

7. Fremme forslag til budsjett og regnskap 

8. Godkjenne senterets årsmelding 

9. Avgi uttalelse ved tilsetting av leder for senteret 
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Kapittel IV - Avsluttende bestemmelser 
 
§ 11 Signatur og fullmakt 
Landsstyrets leder har signaturrett sammen med generalsekretær. 
Generalsekretær har prokura i saker som omfattes av den daglige ledelse av organisasjonen. 
Generalsekretær kan skriftlig tildele fullmakt til andre ansatte ved tjenstlig behov. 
 
§ 12 Endring av vedtektene 
Landsstyret, generalsekretær og senterstyrene kan fremme forslag om vedtektsendring for Kirkens SOS. 
 
Forslag til endring av vedtektene må forelegges landsstyret senest 3 måneder før landsmøtet. Forslag framsatt 
etter denne fristen, kan ikke realitetsbehandles. 
 
Endring av vedtektene for Kirkens SOS skjer med 2/3 flertall i landsmøtet. 
 
 
§ 13 Oppløsning 
Forslag om oppløsning av Kirkens SOS må behandles av to påfølgende ordinære landsmøter.  
 
Ved oppløsning av Kirkens SOS skal disponible midler overføres til Kirkerådet og brukes i tråd med formålet for 
Kirkens SOS. 


