
	
	
 

Oslo, 2. januar 2017 
 
Til medlemmer i Åpen folkekirke       
 

Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 
 
Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende 
middag.  
 
Åpen folkekirke er en medlemsorganisasjon som styres av medlemmene. Årsmøtet i mars 2018 
er viktig for hvordan Åpen folkekirke fremover skal arbeide i råd og styrer, og hvordan veien 
frem mot kirkevalget i 2019 skal se ut. Årsmøtet vil diskutere strategier og veivalg for 
organisasjonen. Som medlem i Åpen folkekirke håper vi du vil delta!  
 
Om innkalling, forslagsfrist og sakspapirer  
Årsmøtet er Åpen folkekirkes høyeste organ. Årsmøtet består av organisasjonens medlemmer. 
Medlemskap som er tegnet minst en måned før årsmøtet gir stemmerett. I henhold til vedtektene 
§ 3 skal det kalles inn til ordinært årsmøte som holdes senest mars måned. Innkallingen skal 
sendes medlemmene senest to måneder før møtet finner sted. Forslagsfrist for medlemmene til å 
fremme saker er senest en måned før årsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet skal sendes ut senest to 
uker før møtet finner sted.  
 
Aktuelle datoer:  
- Forslag til endringer av Åpen folkekirkes vedtekter må være medlemmene i hende 2 uker før 

møtet avholdes. For at styret skal kunne holde denne fristen bes medlemmer som ønsker å 
foreslå vedtektsendringer om å fremme disse på epost innen 3. februar 2018.   

- Medlemmenes frist til å fremme forslag til saker til årsmøtet er 3. februar 2018.   
- Sakspapirene til årsmøtet vil bli sendt ut senest 17. februar 2018. Endringsforslag kan sendes 

på epost frem mot møtet, eller legges frem på årsmøtet.  
 
Hvilke saker skal årsmøtet behandle?	
Etter vedtektene skal årsmøtet behandle disse sakene:   
v Valg av ordstyrer   
v Valg av tre (3) representanter til å signere protokollen   
v Årsmelding 
v Regnskap og budsjett, kontingent   
v Vedtektsendringer  
v Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
v Valg av valgkomite  
v Valg av revisor   
 



	
 
Årsmøtet 2017 vedtok at det i tillegg skal behandles:  
v Reglement for nominasjonsprosess internt i Åpen Folkekirke 
v Valg av programkomite 
 
I tillegg vil det legges opp til diskusjoner om overordnede aktuelle saker. Eventueltsaker meldes 
inn til styret innen 3. februar, og sakspapirene sendes ut 2 uker før møtet.  
 
Styrevalg  	
Vedtektene sier dette om valg:  
«Styret velges for 2 år. 3 medlemmer utgår hvert år. Hvert år velges også en 1. og 2. 
vararepresentant. Alle kan gjenvelges.»  	
	

Følgende personer ble valgt som styremedlemmer for to år i 2017, og står derfor ikke på valg:   
 

v Ingvild Bjørnøy Lalim  
v Gro Wernø  
v Karl Johan Kirkebø 

 
Det skal derfor velges  

v Leder for 2 år 
v 3 styremedlemmer for 2 år  
v 2 varamedlemmer.  

 
Valgkomiteen ledes av Knut Lundby, har du forslag til kandidater til de ulike posisjonene bes du 
kontakte valgkomiteen på knutlundby@icloud.com. Valgkomiteens forslag til kandidater sendes 
ut sammen med sakspapirene. Valgkomiteen ber om at forslag er dem i hende innen utgangen av 
november.  	
 
Påmelding til årsmøtet innen 24.februar via dette skjemaet.  Deltakeravgiften på årsmøtet er 
satt til 250 kr. Denne dekker lokaler og lunsj. Åpen folkekirke har lite økonomiske midler, så 
reiseutgifter må bekostes av den enkelte. Det foreslås at det vil bli mulig å søke om å få dekket 
deler av utgiftene, dersom en har lang/kostbar reise. Etter møtet blir det påfølgende middag for 
egen regning. Mer informasjon om denne kommer med sakspapirene to uker før møtet, men fint 
om du alt nå signaliserer på påmeldingen om du ønsker å delta.  
 
For medlemmer av Kirkemøtet og bispedømmeråd arrangeres det en samling fredag 2. mars fra 
kl. 12.00. For regionlagsstyrene arrangeres det en samling søndag 4. mars fra. kl. 12.30. De som 
ønsker det deltar på gudstjeneste kl. 11.00. Mer informasjon om dette kommer senere.  
 
Med vennlig hilsen  
Gard Sandaker-Nielsen, leder  
Ingvild Bjørnøy Lalim, nestleder  



	
 
VEDTEKTER ÅPEN FOLKEKIRKE  
1. Formål  

Åpen folkekirke er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at Den norske kirke skal 

være en åpen, inkluderende, landsdekkende og demokratisk folkekirke som motarbeider 

diskriminering. Åpen folkekirke søker representasjon i landets bispedømmeråd og i Kirkemøtet. 

Åpen folkekirke er organisert som en forening.  

2. Medlemskap  

Alle som støtter foreningens formål kan være medlem av Åpen folkekirke. Medlemskontingent 

fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret.  

3. Årsmøtet  

Årsmøtet er Åpen folkekirkes høyeste organ. Det holdes innen utgangen av mars måned. 

Årsmøtet kan avholdes som virtuelt møte over én uke på Internett. Årsmøtet består av 

organisasjonens medlemmer. Medlemskap som er tegnet minst 1 måned før årsmøtet gir 

stemmerett. Det innkalles til årsmøte med minst 2 måneders varsel. Saksdokumenter sendes 14 

dager før møte avholdes.  

Årsmøtet velger leder for to år, styre og revisor samt valgkomité for kommende årsmøte.  

Årsmøtet fastsetter plattform, behandler styrets årsberetning og revidert regnskap, og tar ellers 

avgjørelse i de saker som styret forelegger.  

Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før 

årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1⁄4 av medlemmene krever det.  

4. Styret  

Styret består av leder og 6 styremedlemmer med 2 vararepresentanter. I innstillinger til styreverv, 



	
arbeidsgrupper og andre tillitsverv skal betydning for mangfoldet veie tungt.  

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret velges for 2 år. 3 medlemmer utgår hvert 

år. Hvert år velges også en 1. og 2. vararepresentant. Alle kan gjenvelges.  

Styret er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer/lovlig innkalte vararepresentanter er til 

stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.  

5. Styrets oppgaver  

Styret forestår den løpende ledelse av organisasjonen mellom årsmøtene. Dette inkluderer:  

Styret følger opp organisasjonens plattform og legger til rette for at Åpen folkekirke kan ha 

representasjon og innflytelse i landets bispedømmeråd og i Kirkemøtet. Styret inspirerer til og 

holder kontakt med arbeidsgruppene i de enkelte bispedømmer. Styret legger frem årsmelding og 

regnskap til årsmøtet, samt forslag til justeringer i gjeldende plattform, innen de til enhver tid 

gjeldende frister.  

6. Regionlag 

Åpen folkekirkes regionlag sammenfaller med Den norske kirkes bispedømmer. Hvert regionlag 

består av alle medlemmer i Åpen folkekirke i det enkelte bispedømmet. Regionlaget velger et 

styre som består av minst tre medlemmer. Åpen Folkekirkes delegater i bispedømmerådet har 

møte- og talerett i regionslagets styre. Styret konstituerer seg selv. Styret er ansvarlig for å 

innkalle til årsmøter med minst to ukers varsel. Årsmøtet kan avholdes digitalt og alle 

medlemmer av Åpen folkekirke i det aktuelle bispedømmet har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet 

i et regionlag fungerer også som nominasjonsmøte før Kirkevalget. Innkalling til 

nominasjonsmøte følger reglene for innkalling til årsmøtet. Regionlag bør, men må ikke, ha 

regionale vedtekter som nærmere regulerer arbeidet i samsvar med Åpen folkekirkes vedtekter. 

Vedtektene skal vedtas av årsmøtet i regionlaget og godkjennes av styret i Åpen folkekirke. 

Regionlag kan jobbe fritt innenfor Åpen folkekirkes plattform og valgprogram. 

 

7. Endring og ikrafttredelse  



	
Endring av Åpen folkekirkes vedtekter kan bare skje i ordinært årsmøte. Endringsforslag må 

være medlemmene i hende 2 uker før møtet avholdes. Endring av vedtektene kan bare skje med 

2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.  

8. Oppløsning  

Oppløsning av foreningen Åpen folkekirke kan bare skje på lovlig innkalt årsmøte. Vedtak om 

oppløsning krever 2/3 flertall. Årsmøtet fastsetter hvordan foreningens midler skal anvendes.  

Revidert 14. januar 2017  

 

 


