Vedtekter
Kirkens SOS i Norge

Vedtekter for Kirkens SOS i Norge
Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006, 30.04.2008 og
02.04.2017.
§ 1 BASIS
Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning av alle SOS-sentrene i Norge. Hvert SOS-senter
er en selvstendig enhet med medlemskap i Kirkens SOS i Norge.
Kirkens SOS driver sin virksomhet i overensstemmelse med Den norske Kirkes tro og bekjennelse.
Kirkens SOS er en diakonal krisetjeneste som gjennom SOS-sentrene tilbyr tjenester primært per
telefon eventuelt også via internett og ved frammøte. Kirkens SOS er tilgjengelig hele døgnet for dem
som er i fare for å ta sitt eget liv og for dem som opplever følelsesmessig og eksistensiell krise.
Kirkens SOS er lyttende tilstede for dem som tar kontakt. Tjenesten tar utgangspunkt i hvordan de
som kontakter oss har det, og ikke i hva vi selv mener eller tror.
Kirkens SOS er et tilbud som gis til alle. Kirkens SOS er basert på frivillig innsats fra medarbeidere som
er valgt ut etter vedtatte kriterier og som mottar undervisning og veiledning i tjenesten.

§ 2 FORMÅL
Kirkens SOS i Norge samordner SOS-arbeidet, ivaretar sentrenes felles interesser, bidrar til å sikre
SOS-tjenestens faglige nivå, er sammenslutningens talerør utad og sprer kunnskap om SOS-arbeidet i
alle relevante sammenhenger.
Kirkens SOS i Norge søker videre om sentrale offentlige tilskudd samt andre midler til virksomheten
som helhet. Videre arbeider Kirkens SOS i Norge aktivt for å sikre at SOS-sentrenes aktiviteter drives i
henhold til de formål, normer og virksomhetsstandarder som følger av vedtektene eller som til
enhver tid er vedtatt av Landsmøtet.
§ 3 MEDLEMSKAP
Avgjørelser om medlemskap fattes av Landsmøtet. Medlemmenes Vedtekter må være i
overensstemmelse med §§ 1 – 2, og medlemmenes virksomhet må følge de formål og standarder
som Landsmøtet til enhver tid har vedtatt. Spørsmål om medlemskap avgjøres med 2/3 flertall. Bare
medlemmer av sammenslutningen har rett til navnet Kirkens SOS. Landsmøtet kan med 2/3 flertall
fatte vedtak om suspensjon eller eksklusjon av et medlem som ikke oppfyller vilkår for medlemskap,
alternativt fastsette nærmere vilkår for fortsatt medlemskap. Et SOS-senter skal ha egnede lokaler,
ledes av faglig kvalifisert personale og knytte til seg egnede frivillige medarbeidere med ulik yrkes- og
livsbakgrunn.

§ 4 ORGANISASJONSFORM
Kirkens SOS i Norge har følgende organer:
-Landsmøte
-Landsstyre
-Generalsekretær

§ 5 LANDSMØTET
Landsmøtet avholdes annethvert år innen utgangen av april, og er øverste myndighet for Kirkens SOS
i Norge.
Landsmøtet innkalles senest 6 uker på forhånd. Sammen med innkallingen sendes fortegnelse over
saker som skal behandles. Medlemmer melder saker senest 8 uker før Landsmøtet til Landsstyret.
Landsmøtet består av:
-tre representanter fra hvert senter, hvorav en skal være en frivillig medarbeider.
-to representanter for stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo
Landsstyrets medlemmer og generalsekretær møter med tale- og forslagsrett.
Hver representant til Landsmøtet har en – 1 – stemme. På Landsmøtet kan det stemmes med
fullmakt. Representant for ett medlem kan, i tillegg til egen stemme, stemme med fullmakt for inntil
to andre representanter fra samme medlem. Fullmaktene må være godkjent av medlemmets styre.
Alle personvalg skjer skriftlig og i henhold til retningslinjer fastsatt av Landsmøtet. Landsmøtet velger
en valgkomité på 3 medlemmer med funksjonstid 2 år.
Landsmøtet behandler følgende saker:
- årsregnskap og årsmelding for siste to år, og disponerer over/underskudd
- drøfting av sammenslutningens økonomiske status
- valg av Landsstyremedlemmer med varamedlemmer
- valg av statsautorisert revisor for Kirkens SOS i Norge
- godkjennelse av rammebudsjett for neste to år, herunder fordelingsnøkkel og prinsipper for
fordeling av statstilskudd
- tiltaksplan for neste to år
- andre saker som er fremmet av Landsstyret eller et medlem til Kirkens SOS i Norge
Landsmøtet fastsetter selv nærmere bestemmelser for innkalling og avholdelse av Landsmøtet.
Dersom Landsstyret beslutter det eller det kreves av mer enn 4 av medlemmene eller av revisor skal
Landsstyret innkalle til ekstraordinært Landsmøte etter de regler som gjelder for ordinært
Landsmøte. Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes innen to måneder etter at kravet er fremsatt.

§ 6 LANDSSTYRET
Kirkens SOS i Norge ledes mellom Landsmøtet av Landsstyret. I tillegg til forvaltningen av Kirkens SOS
i Norge skal Landsstyret besørge løpende tilsyn med generalsekretær og virksomheten til Kirkens SOS
i Norge, herunder fastsette instrukser og gi pålegg knyttet til den løpende virksomhet for Kirkens SOS
i Norge.
Landsstyret har i tillegg adgang til å fastsette rapporteringsrutiner for SOS-sentrene for å ivareta
rapporterings- og revisjonsplikten overfor offentlige bevilgende myndigheter og for å sikre at
vedtatte formål og virksomhetsstandarder blir ivaretatt. I nødvendig utstrekning skal Landsstyret ved
generalsekretær kunne kreve innsyn i det enkelte SOS-senters anliggender.

Landsstyret skal innen utgangen av mars utarbeide og godkjenne årsregnskap og årsberetning.
Landsstyret skal legge frem forslag til disponering av over/underskudd for siste to år for Landsmøtet.
Landsstyret utarbeider toårig rammebudsjett for behandling i Landmøtet. Landsstyret foretar endelig
godkjenning av detaljerte budsjetter for Kirkens SOS i Norge i tråd med landsmøtevedtatt tiltaksplan.
Landsstyret oppretter de råd og utvalg Landsstyret finner behov for. Styret fatter selv beslutning om
sammensetning av slike råd og utvalg, herunder mandatområde. Slike råd og utvalg rapporterer til
Landsstyret. Det skal til enhver tid være et faglig utvalg i sammenslutningen. Dette faglige utvalg
utreder faglige anliggender og innstiller i slike til Landsstyret.
Landsstyret består av sju – 7 – medlemmer, hvorav én er en frivillig medarbeider i aktiv SOS-tjeneste.
I tillegg til leder, velger Landsmøtet fem – 5 – av Landsstyrets sju medlemmer med funksjonstid to – 2
– år. Ett medlem velges av og blant de ansatte ved SOS-sentrene.
Ved særskilt valg velges 3 varamedlemmer til Landsstyret med to års funksjonstid. Det velges særskilt
vara for den frivillige medarbeideren. De ansatte på SOS-sentrene velger varamedlem for sitt
medlem, med funksjonstid 2 år.
Ved avstemninger i Landsstyret har lederen dobbeltstemme ved stemmelikhet (se for øvrig § 8).
Landsstyret ansetter generalsekretær. Generalsekretær møter i Landsstyret med tale- og forslagsrett.

§ 7 GENERALSEKRETÆR
Generalsekretær må være medlem av Den norske kirke eller samarbeidende kirkesamfunn.
Generalsekretær står for den daglige ledelse av landssekretariatet og skal følge opp de retningslinjer
og pålegg som Landsstyret har gitt. Generalsekretæren skal videre følge opp den funksjon som er
tillagt Kirkens SOS i Norge og skal løpende rapportere til Landsstyret.
Generalsekretæren skal sørge for forsvarlig regnskapsførsel i Kirkens SOS i Norge og for at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Det skal opprettes et rådgivende organ for generalsekretæren, som skal bestå av de daglige lederne
for SOS-sentrene. Organet skal drøfte strategiske og driftsmessige spørsmål knyttet til virksomheten.
Ved forfall kan SOS-sentrene oppnevne stedfortreder for å delta på møter.

§ 8 SIGNATUR OG FULLMAKT
Landsstyrets leder eller nestleder, sammen med generalsekretær har signaturrett for Kirkens SOS.
Generalsekretær forplikter Kirkens SOS ved sin underskrift i enhver sak som omfattes av den daglige
ledelse.

§ 9 VOTERINGSREGLER
Med mindre annet er fastsatt i disse vedtektene, fattes vedtak med alminnelig flertall i
vedkommende organ. På samme måte er organet vedtaksført dersom minst halvparten av de
stemmeberettigede er representert.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene skjer med 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtektene må forelegges
Landsstyret senes 3 måneder før Landsmøtet. Forslag framsatt etter denne frist kan ikke
realitetsbehandles.

§ 11 OPPLØSNING
Oppløsning av Kirkens SOS i Norge avgjøres med 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må behandles av
2 påfølgende Landsmøter. Etter første gangs behandling, skal forslaget behandles av de besluttende
organer ved alle SOS-sentrene.
Ved oppløsning skal disponible midler brukes i tråd med basis og formål for Kirkens SOS i Norge, jfr.
§§ 1 og 2.

