Norm for kretsregler (vedtatt av generalforsamling juni 2016)
Vedlegg til denne norm:
• Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2013
• Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse)
• Avtale om økonomi, medbestemmelsesrett, rådgivning og samarbeid (Samarbeidsavtalen)
• Retningslinjer i forbindelse med kretsenes økonomiske forpliktelser for ansatte med
arbeidssted i en krets
§ 1 Generelle bestemmelser
§ 1.1. SØNDAGSSKOLEN NN krets
SØNDAGSSKOLEN NN krets, heretter kalt kretsen, omfatter de søndagsskoler og
barnegrupper i kretsens område som er innmeldt i SØNDAGSSKOLEN NORGE.
§1.2. Kretsens grunnlag
Kretsens virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen, som er Guds ord, og den evangelisklutherske bekjennelse.
§ 1.3. Kretsens overordnede mål
Å styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord, og sammen med dem, bygge et kristent
fellesskap.
Å hjelpe barna til nærmere kjennskap med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
Å formidle evangeliet til barna.
Å kalle og utruste søndagsskoleledere.
Å fremme søndagsskolevirksomheten og trosopplæring, ved å arbeide for at nye lokale
søndagsskoler og barnegrupper blir opprettet, styrke de bestående, og knytte dem nærmere
sammen til større enhet og kraft i arbeidet.
Å støtte foreldre og foresatte i deres oppdrag med å hjelpe barna til nærmere kjennskap med
den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
§ 1.4. Medlemskap
Medlemmer i SØNDAGSSKOLEN NORGE er:
• innmeldte søndagsskoler og barnegrupper
• barn som er innmeldt i lokale søndagsskoler og barnegrupper
• barn som er direkte innmeldt i SØNDAGSSKOLEN NORGE gjennom ulike
klubbkonsepter.
• ledere som er registrert i innmeldte lokale søndagsskoler og barnegrupper
• tillitsvalgte i kretsstyrer og landsstyret, faste og varamedlemmer
Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.
§ 1.5. Lokale søndagsskoler og barnegrupper
Søndagsskoler og barnegrupper i kretsens område arbeider etter grunnreglene,
generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gitt av landsstyret og kretsstyret.

Norm for kretsregler (vedtatt av generalforsamling juni 2016)
Side 1 av 5

2 Kretsen og SØNDAGSSKOLEN NORGE
§ 2.1. Tilslutning
Kretsen er tilsluttet SØNDAGSSKOLEN NORGE, og arbeider innen sitt område i
overenstemmelse med grunnreglene, generalforsamlingsvedtak, landsstyrevedtak og
godkjente kretsregler. Ved motstrid mellom vedtak og retningslinjer fattet i medhold av
grunnreglene og vedtak og instrukser fattet i medhold av kretsreglene, går vedtak og
instrukser fattet i medhold av grunnreglene foran. Representasjon på generalforsamling er i
henhold til § 3.2 i grunnreglene.
§ 2.2. Kretsregler
Kretsregler og endringer skal være godkjent av landsstyret. Kretsens regler skal være i
henhold til godkjent norm for kretsregler, og eventuelle lokale tilpasninger.
§ 2.3. Økonomi
Kretsen finansierer arbeidet innenfor kretsens område. Kretsen samarbeider med
hovedkontoret etter gjeldende avtaleverk.
§ 2.4. Ansatte
SØNDAGSSKOLEN NORGE er arbeidsgiver for ansatte med arbeidssted i krets. Utøvelsen av

personalansvaret er regulert i "Samarbeidsavtalen".
§ 2.5. Rapportering
Kretsstyret sender årsmelding, med oppgave over arbeidet i kretsen, revidert årsregnskap og
budsjett, styrereferat til landsstyret, samt 3-årsmelding før generalforsamling.
§ 2.6. Opphør av kretsens virksomhet.
1. Opphører kretsens virksomhet, forblir kretsens søndagsskoler og barnegrupper
tilsluttet SØNDAGSSKOLEN NORGE..
2. Opphører kretsens virksomhet vil kretsens eiendeler og midler – dog ikke gjeld eller
negativ kapital forvaltes videre av SØNDAGSSKOLEN NORGE, dersom det ikke
foreligger andre klausuler i godkjente kretsregler for den aktuelle kretsen.
3. Hele kretsens virksomhet overdras til SØNDAGSSKOLEN NORGE.
4. Dersom det er ansatte i kretsen og lønnsmidler uteblir, overføres den økonomiske
styringen til SØNDAGSSKOLEN NORGE (samarbeidsavtalen).
5. Opphører en krets, er det mulig å opprette et regionutvalg som kan ivareta lokale
interesser.
3. Kretsårsmøtet
§ 3.1. Øverste organ
Kretsårsmøtet er kretsens øverste organ i saker som etter SØNDAGSSKOLEN NORGEs
grunnregler er underlagt kretsen. Jf. grunnregler § 2.2
§ 3.2. Sammensetning og stemmerett
Alle innmeldte søndagsskoler og barnegrupper bør være representert på kretsårsmøtet.
En enkelt søndagsskole/barnegruppe kan ikke ha mer enn 25% av stemmene av de totalt
antall stemmeberettigede søndagsskoler/barnegrupper på kretsårsmøte.
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a) Stemmerett på kretsårsmøte
Søndagsskoler/barnegrupper med 1 – 50 medlemmer
= inntil 3 representanter
Søndagsskoler/barnegrupper over 50 medlemmer
= inntil 5 representanter
For å kunne ha stemmerett på kretsårsmøte må du være medlem og fylt 14 år.
• Hver representant har bare én stemme og kan ikke stemme med fullmakt fra andre.
• Kretsstyrets representanter har stemmerett på kretsårsmøtet.
• Andre verv i kretsarbeidet eller i tilknytning til kretsens arbeid har ikke stemmerett.
• Ansatte i kretsen har ikke stemmerett.
b) Talerett på kretsårsmøte
Kretsårsmøtet er åpent for alle ledere i søndagsskoler og barnegrupper innenfor kretsens
område. Alle medlemmer og ansatte har talerett.
Medlemmer under 14 år skal tas med på råd og ha talerett, der det er naturlig, i alle ledd i
SØNDAGSSKOLEN NORGE..
§ 3.3. Vedtak
Kretsårsmøtets vedtak avgjøres ved alminnelig flertall med unntak av endring av kretsregler
som krever 2/3 flertall. Jf. § 5.1.
Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer bør avgjøres ved skriftlig avstemming når
kretsårsmøtet krever det.
§ 3.4. Innkalling
• Kretsårsmøtet holdes hvert år.
• Tidspunkt og sted fastsettes av kretsstyret og gjøres kjent minst 12 uker før
kretsårsmøte.
• Saker som ønskes behandlet, meldes kretsstyret innen 8 uker før kretsårsmøtet.
Forslag på endring av kretsregler meldes innen 12 uker før kretsårsmøtet.
• Innkalling og sakspapirer sendes ut 4 uker før kretsårsmøte.
§ 3.5. Ekstraordinært kretsårsmøte
Ekstraordinært kretsårsmøte må arrangeres når minimum 10% av innmeldte søndagsskoler
og barnegrupper krever det.
Ved eventuell opphør av kretsstyrets virksomhet, innkaller SØNDAGSSKOLEN NORGE til
ekstraordinært årsmøte. Se § 4.6.
§ 3.6. Konstituering og forretningsorden
Kretsårsmøtet konstitueres ved valg av dirigent, tellekorps, møtereferent og to
kretsårsmøtedelegater til å signere protokollen. Ved begynnelsen av forhandlingene
orienteres det ut fra kretsregler om stemmerett og talerett, og forretningsorden vedtas.
§ 3.7. Kretsårsmøtets oppgave
a.
Godkjenne innkalling og sakspapirer
b.
Behandle og godkjenne årsmelding og revidert årsregnskap.
c.
Årets budsjett og lokal strategi- og handlingsplan legges frem
d.
Velge styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og 1-2 revisorer.
e.
Behandle endringer i kretsregler og meldte saker.
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4. Kretsstyret
§ 4.1. Kretsstyrets mandat
Kretsen skal ha et kretsstyre. Kretsstyret leder arbeidet i kretsen mellom kretsårsmøtene i
samsvar med grunnregler og vedtak fattet av generalforsamlingen, landsstyret og
kretsårsmøtet.
§ 4.2. Sammensetning og funksjonstid
Kretsstyret skal bestå av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Antall
styremedlemmer avgjøres av kretsårsmøte, men må bestå av x medlemmer (minimum fire).
I tillegg skal det være minimum to varamedlemmer til styret.
• Styreleder velges ved særskilt valg for xx år (ett eller to år) og kan sitte
sammenhengende inntil seks år. Går han/hun av som styreleder, kan han/hun velges
som styremedlem.
• Styremedlemmer velges for to år. Av styremedlemmene går halvparten ut hvert år, og
de som går ut, kan gjenvelges to ganger.
• Varamedlemmer velges ved særskilt valg for ett år. Styremedlemmer som går ut, kan
velges som varamedlemmer. Varamedlemmer kan innkalles til alle styremøter, men
har stemmerett kun ved meldte forfall.
• Ansatte møter etter avtale med SØNDAGSSKOLEN NORGE i kretsstyret og
arbeidsutvalget, uten stemmerett.
§ 4.3. Konstituering og vedtak
Styret velger innen sin midte, nestleder og møtereferent. Kasserer kan velges utenfor styret.
Styret har vedtaksførhet når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Styrets vedtak skjer ved
vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.
§ 4.4. Kretsstyrets oppgaver
• Kretsstyret har ansvaret for arbeidet i kretsen og myndighet til å treffe avgjørelser i
alle saker som berører kretsens virksomhet, så fremt de ikke skal vedtas av
kretsårsmøtet. Jf. § 4.1.
• Større økonomiske disposisjoner så som kjøp eller salg av fast eiendom, må bare
foretas etter samråd med landsstyret.
• Kretsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat
fastsatt av kretsstyret.
§ 4.5. Signatur
Kretsen forpliktes ved underskrifter i fellesskap av styreleder og et annet styremedlem eller
styreleder og en ansatt.
§ 4.6. Rutiner ved opphør av kretsstyret
Opphører kretsstyrets virksomhet, innkaller landsstyret i SØNDAGSSKOLEN NORGE til et
ekstraordinært kretsårsmøte med den hensikt å velge et nytt styre.
Ved valg må det stilles kandidater som beskrevet i § 4.2. Dersom det nye kretsstyret ikke er
virksomt etter fem år, anses kretsens virksomhet for opphørt, og SØNDAGSSKOLEN NORGE
starter arbeidet med å innlemme kretsens tilsluttede søndagsskoler og barnegrupper i
nabokretser. Dersom det er ansatte i den opphørte kretsen, vil arbeidsgiver foreta
nødvendige prioriteringer. knyttet til den/de ansatte.
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5 Endringer av kretsregler
§ 5.1. Endring av kretsregler
• Forslag til endring av kretsregler sendes til kretsstyret senest 12 uker før
kretsårsmøtet.
• Kretsstyret innleder umiddelbart en prosess med administrasjonen slik at landsstyret
kan godkjenne forslaget senest 5 uker før kretsårsmøtet.
• Kretsens stemmeberettigede medlemmer gjøres kjent med forslaget til endrede
kretsregler når innkallingen til kretsårsmøtet går ut, senest 4 uker før dette.
• Endring av kretsregler kan bare skje med minst 2/3 flertall blant de frammøtte
stemmeberettigede på kretsårsmøtet.
• Nye kretsregler er gyldige umiddelbart dersom vedtaket i kretsårsmøtet er i tråd
med landsstyrets godkjenning av forslaget.
Innholdet av § 1.2 eller § 1.3 kan ikke endres, og andre endringer må ikke stå i strid med
disse
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