VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE
1. GENERELLE BESTEMMELSER
§ 1 Grunnlag og formål
1. Blå Kors Norge er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i
samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale Forbund.
2. Blå Kors skal bistå mennesker med rusrelaterte problemer og omsorgsbehov.
3. Blå Kors skal motivere til en rusfri livsstil og bidra til økt livskvalitet.
4. Blå Kors skal gi livsmestring og utviklingsmuligheter for mennesker.
5. Blå Kors skal dyktiggjøre sine medlemmer i deres rusforebyggende og øvrige arbeid.
6. Blå Kors skal drive tiltak på et høyt faglig nivå med medarbeidere som er lojale
overfor grunnlag og formål i Blå Kors.

§ 2 Blåkorsidéen
Blå Kors bygger på
• det kristne menneskesyn som legger vekt på at mennesker er skapt i Guds bilde
og har absolutt og ukrenkelig verdi.
• at kristen nestekjærlighet viser seg i forpliktende fellesskap mellom mennesker.
• at avholdenhet fra rusmidler er et virksomt middel til å bygge dette fellesskapet.
• at rusfrie miljøer er viktige i samfunnet.

§ 3 Avholdsløfte
• Blå Kors anser avhold som en viktig hjelp til å unngå eller overvinne avhengighet av
alkohol og andre rusmidler.
• Blå Kors understreker viktigheten av avhold som et personlig valg og en
solidaritetshandling med rusavhengige.
• Medlemmer oppfordres til å underskrive følgende avholdsløfte: «Jeg forplikter meg
til ikke å bruke alkohol eller andre rusmidler».

§ 4 Medlemskap
• Den som ønsker å støtte Blå Kors’ formål og verdier kan søke om medlemskap i Blå
Kors Norge. Et medlem kan i tillegg være tilsluttet lokal forening.
- Landsstyret vedtar nærmere regler om medlemskap for kirkesamfunn,
menigheter, organisasjoner, bedrifter m.m.
- Virksomhet i Blå Kors kan opptas som medlem. Landsstyret vedtar nærmere
regler om dette.
• Medlemskapet bekreftes ved å betale kontingent.
• Utmelding skal skje skriftlig til Blå Kors Norge.
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• Et medlem som motarbeider organisasjonens grunnlag, formål, verdier eller
interesser, kan av Landsstyret fratas medlemskap.

2. GENERALFORSAMLINGEN
§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Blå Kors Norges øverste organ og består av:
• Personlige medlemmer. Personlige medlemmer kan ikke møte med fullmakt.
• Organisasjonsmedlemmer gis stemmerett som følger:
- Under 1 000 medlemmer: 2 stemmer
- Inntil
5 000 medlemmer: 4 stemmer
- Mer enn 5 000 medlemmer: 6 stemmer
Landsstyret kan åpne for at antall stemmer som supplement kan fordeles etter
årsverk. Organisasjonsmedlemmer kan møte med fullmakt fra 2 andre
organisasjonsmedlemmer.
• Landsstyret vedtar stemmerett for virksomheter basert på årsverk.
Virksomhetsmedlem kan ikke møte med fullmakt.
Medlemmer må være innmeldt og ha betalt kontingent innen 31.12 året før GF.
Organisasjonsmedlem kan gi møterett til flere som gis talerett.
Styremedlemmer og daglige ledere for virksomheter har møte- og talerett.
Foreninger i Blå Kors, jfr § 13, kan utpeke representant som på vegne av foreningen gis
talerett.
Landsstyret har under generalforsamlingen forslagsrett. Landsstyrets leder eller den
han/hun utpeker representerer Landsstyret. Landsstyrets medlemmer har talerett.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert 2. år innen utgangen av 1. halvår.
Generalforsamlingen innkalles av Landsstyret. Innkallingen skal skje senest seks
måneder før Generalforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må inngis skriftlig og være
Landsstyret i hende senest tre måneder før Generalforsamlingen.
Forslag til kandidater til Landsstyret, BKU-rådet og Valgkomitéen må være lederen i
Valgkomitéen i hende senest tre måneder før Generalforsamlingen.
De som velges må ha sagt seg villige og være medlemmer av Blå Kors Norge.
Generalforsamlingen skal behandle:
• Konstituering og vedtak av forretningsorden.
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Reviderte regnskap med styrets årsberetninger for siste 2 år.
Rapport om virksomheten i Blå Kors Norge.
Strategisk plan for Blå Kors Norge.
Fastsettelse av honorar for Landsstyrets medlemmer.
Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Landsstyret.
Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til BKU-rådet.
Valg av leder og medlemmer til Valgkomiteen.
Valg av revisor.
Innkomne forslag.

Til hver generalforsamling fremmer Landsstyret et forslag til forretningsorden for
Generalforsamlingen. Den må være sendt ut sammen med saksdokumentene til
Generalforsamlingen senest én måned på forhånd.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling når et flertall av Landsstyret krever
det, eller når et antall tilsvarende 75 stemmer krever det.
Personlig medlem kan ikke gi fullmakt.
Organisasjonsmedlem kan gi fullmakt i tråd med § 5.
Den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes senest 3 måneder etter kravets
mottakelse. Innkallingen med saksdokumenter skjer med et varsel på minst én måned,
og senest 3 uker etter kravets mottakelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som fremgår av
begjæringen.

§ 8 Valgkomité
Valgkomitéen består av 5 medlemmer.
3 av medlemmene, leder og 2 medlemmer, velges av Generalforsamlingen.
1 oppnevnes av Landsstyret og 1 oppnevnes av BKU-rådet senest ett år før ordinær
generalforsamling.
Landsstyret vedtar regler for Valgkomitéens arbeid.

3. LANDSSTYRET
§ 9 Landsstyret
Blå Kors Norge ledes av et landsstyre på 9 medlemmer som er sammensatt slik:
• Landsstyreleder
• Landsstyrets nestleder
• 6 medlemmer og 4 varamedlemmer
• Leder av BKU-rådet med nestleder som varamedlem.
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Landsstyrets valgperiode er 4 år.
Landsstyrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen.
For varamedlemmer er valgperioden 2 år.
Landsstyrets medlemmer kan velges for en periode på inntil 8 år i sammenheng.
Landsstyret fastsetter selv sin forretningsorden og nødvendige utfyllende regler. Det
skal holdes minst 4 landsstyremøter i året.
Trer et medlem ut i valgperioden inntrer varamedlemmer (i valgt rekkefølge) og
fungerer inntil førstkommende generalforsamling.
Landsstyrets ansvar:
• Landsstyret vedtar årlig budsjett og regnskap.
• Landsstyret skal innen 1. juli hvert år offentliggjøre siste års regnskap med
årsberetning for Blå Kors Norge og underliggende selskaper med redegjørelse og
revisjonsberetning.
• Landsstyret er Generalforsamling for opprettede selskap.
• Landsstyret kan beslutte å opprette driftsstyrer.

§ 10 Generalsekretær
Landsstyret ansetter daglig leder / generalsekretær, og utarbeider dennes
stillingsbeskrivelse. Generalsekretæren skal være medlem av Blå Kors Norge.
Generalsekretæren er foreningens daglige leder.
Generalsekretæren eller den han/hun bemyndiger, har møte-, forslags- og talerett i
utvalg, råd eller styrer i selskap som eies av eller opprettes for å ivareta Blå Kors
Norges interesser samt i styre og generalforsamling i lokalforening.
For øvrig vises det til vedtektene for de ulike selskap.
Arbeidsgiveransvaret overfor Generalsekretær ivaretas av Landsstyrelederen.

§ 11 Signatur
Blå Kors Norges signatur innehas av to i fellesskap av
1. på den ene siden enten Landsstyrets leder eller Landsstyrets nestleder, og
2. på den andre siden enten generalsekretæren eller generalsekretærens
stedfortreder.
Landsstyret kan meddele prokura.
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4. ORGANISASJON, ØKONOMI OG EIENDOMSFORVALTNING
§ 12 Blå Kors Ung
Blå Kors driver sitt medlemsbaserte barne- og ungdomsarbeid gjennom Blå Kors Ung
(BKU).
Formålet til BKU er å drive rusforebyggende arbeid.
BKU er en enhet i Blå Kors Norge (BKN) med egne medlemmer og lokallag. Medlemmer
i BKN under fylte 26 år regnes som medlemmer i BKU.
BKU ledes av BKU-rådet.
Til BKU-rådet velges leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer på BKNs
Generalforsamling. BKU-rådets valgperiode er 2 år.
Landsstyret fastsetter mandat for BKU-rådet, og rådet rapporterer til Landsstyret.
Blå Kors Ung Speidere (BKUS) er organisert som et korps tilsluttet Norges
speiderforbund og er en enhet i BKU.
BKUS velger annethvert år korpssjef på sitt korpsting. Korpssjefen er medlem av BKUrådet.

§ 13 Foreninger og virksomheter
1. Landsstyret godkjenner opprettelsen av lokale foreninger og aktivitetsgrupper,
godkjenner vedtekter og gir retningslinjer, herunder utformer standard for
vedtekter i foreninger.
2. Opprettelse av en lokal forening krever tilslutning fra minst 10 medlemmer av Blå
Kors.
3. Landsstyret kan beslutte å nedlegge foreninger dersom grunnlaget for
opprettholdelse av foreningen ikke lenger er tilstede, dersom foreningen får mindre
enn 5 medlemmer eller etter purringer unnlater å overholde plikten til å levere
årsrapport og årsregnskap.
4. Landsstyret godkjenner opprettelsen av virksomheter, godkjenner vedtekter og gir
retningslinjer.
5. Landsstyret kan avsette styrer eller ekskludere enheter som ikke følger
organisasjonens vedtekter og reglement, eller på annen måte er til skade for
organisasjonen. Før det fattes vedtak om å avsette et styre eller ekskludere en
enhet, skal det først gis en advarsel fra Landsstyret.
6. Landsstyret kan oppnevne et interimsstyre som fungerer i inntil to år.

§ 14 Økonomi
Blå Kors Norge er et selvstendig rettssubjekt. Medlemmene har ingen eiendomsrett i
Blå Kors Norges aktiva.
Organisasjonen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av
Generalforsamlingen.
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§ 15 Eiendomsforvaltning
1. Landsstyret forvalter Blå Kors Norges eiendommer.
2. Landsstyret oppnevner medlemmer og gir retningslinjer til et eiendomsstyre som
ivaretar eiendomsforvaltningen i Blå Kors.
Eiendomsstyret skal godkjenne kjøp/salg, pantsetting, vesentlige leieavtaler,
vesentlige bruksendringer av eller vesentlige endringer i eiendomsforvaltningen av
eiendommer som eies av blåkorsenheter.

5. ENDRINGER – OPPLØSNING – IKRAFTTREDEN
§ 16 Vedtektsendringer
Endringer i vedtekter kan skje med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmene på
ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling.
Landsstyret har fullmakt til å utsette iverksettelsen av vedtak som da legges frem til
endelig godkjenning på den påfølgende ordinære generalforsamlingen.

§ 17 Opphør
Ved opphør av lokale enheter tilfaller eventuelle overskytende midler Blå Kors Norge,
med mindre annet på forhånd er avtalt.
Med 4/5 flertall kan Generalforsamlingen vedta at Blå Kors Norge opphører, og vedta
at mulige overskytende midler brukes til annet diakonalt arbeid i samsvar med § 1.

§ 18 Ikrafttreden
Endring trer i kraft umiddelbart.
For GF-2014 omfatter dette endringer i § 6 om at ordinær generalforsamling holdes
hvert 2. år samt kulepunktene 6-9 som omhandler valg. Videre omfatter den endring i
§ 9 – at Landsstyrets valgperiode er 4 år og i 2014 velges halvparten for 2 år.

Vedtatt på Stiftelsesmøte / ekstraordinær Generalforsamling 14. november 2008.
oooOooo
Siden revidert på Blå Kors Norges Generalforsamling 26.-28. mai 2011, 23.-24. mai
2014, 27.-28. mai 2016 og 9. oktober 2020.
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