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NYE STANDARD VEDTEKTER FOR LOKALE FORENINGER I BLÅ KORS NORGE. 
1 Foreningens eller 

lokallagets navn:                 ………………………………… 
Beliggenhet/kommune:    .……………………………….. 
Organisasjonsnummer:     ………………………………… 

2 Foreningens grunnlag og formål: 
o Foreningen er en felleskristen, diakonal forening som er tilsluttet Blå Kors Norge. 
o Foreningen skal hjelpe mennesker med rusrelaterte problemer og omsorgsbehov. 
o Foreningen skal motivere til en rusfri livsstil og bidra til økt livskvalitet. 
o ……. Åpent for å formulere lokal formål 
o ……. Åpent for å formulere lokal formål 

 

3 Foreningen er forpliktet av vedtekter for Blå Kors Norge og retningslinjer gitt av Landsstyret. 
Landsstyret godkjenner opprettelsen av lokale foreninger, aktivitetsgrupper og virksomheter 
som drives av foreninger.  
Jf. Blå Kors Norges vedtekter § 13 

4 Et medlem i Blå Kors Norge kan tas opp som medlem i en lokal forening. Jf. Blå Kors Norges 
vedtekter § 4 kulepunkt 1 
Foreningens styre har ansvar for å rekruttere medlemmer til Blå Kors. 

5 Foreningen holder sitt årsmøte hvert år innen 31. mars. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes 
om styret finner det nødvendig, eller om minst halvparten av medlemmene i foreningen krever 
det. Landsstyret i Blå Kors Norge kan kreve ekstraordinært årsmøte i særlige tilfelle. 

6 Det innkalles til årsmøtet så tidlig som mulig, og minst to uker før møtedato. Melding om 
årsmøtet/ekstraordinært årsmøte sammen med innkalling og saksliste sendes Blå Kors Norge til 
orientering så tidlig som mulig. 
Blå Kors Norge har rett til å sende representant til årsmøtet. Denne har tale- og forslagsrett på 
møtet. 
 

7 Årsmøtet 
o Behandler styrets årsmelding og revidert årsregnskap 
o Planer for kommende 2 årsperiode. 
o Styreleder velges for ett år av gangen. 
o 2-6 styremedlemmer velges for 2 år. 
o 1-2 varamedlemmer velges for 2 år.  
o Valg av valgkomite. (I større foreninger) 
o Valg av revisor. (I større foreninger bør revisor være registrert/statsautorisert.) 
o Andre saker som ønskes tatt opp og som er meldt skriftlig til styret innen en måned før 

årsmøtet/ekstraordinært årsmøte.  
 
Endring i foreningens vedtekter kan ikke iverksettes før de er godkjent av Landsstyret. 
 
Stemmerett har den som er medlem og som har betalt medlemskontingent innen 31.12 året før. 

8 Foreningen sender innen 15. april årsmelding, årsregnskap og årsmøteprotokoll til Blå Kors 
Norge i tråd med retningslinjer gitt av Landsstyret. 

9 Signatur innehas av styreleder og et styremedlem i felleskap. 

10 Foreningen som har eiendom plikter å ha en eiendomsforvaltning i tråd med gjeldende 
retningslinjer for eiendomsdrift i Blå Kors 
Kjøp/salg, pantsetting, vesentlig leieavtaler, vesentlige bruksendringer av eller vesentlige 
endringer i eiendomsforvaltningen av eiendommer skal på forhånd godkjennes av 
Eiendomsstyret i Blå Kors Norge  
Jf. Blå Kors Norges vedtekter § 15 punkt 2 siste avsnitt. 
Disposisjoner i strid med dette vil ikke bli godkjent. 
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11 For foreningens økonomiforvaltning gjelder egne retningslinjer fastsatt av Landsstyret. 

12 Avvikling av foreningen 
Med 2/3 dels flertall kan ett årsmøte vedta at foreningen avvikles. Et slikt vedtak er å forstå som 
en vedtektsendring som krever Landsstyrets godkjenning. 
 
Landsstyret kan beslutte at foreningen nedlegges. Jf. Blå Kors Norges vedtekter § 13.3.  
 
Ved opphør av lokale enheter tilfaller eventuelle overskytende midler Blå Kors Norge.  
Jf. Blå Kors Norges vedtekter § 17 avsnitt 1. 

13 Alle foreninger tilsluttet Blå Kors Norge plikter å ha vedtekter som er i tråd med Standard 
vedtekter for foreninger innen Blå Kors Norge og som er godkjent av Landsstyret.   

  

 
Vedtatt av …………………………….. forening/lag i årsmøte: …………/………  
 
Godkjent av Landsstyret for Blå Kors Norge                      ………../……….  

 

 


