Vedtekter for FRIK

Vedtektene ble enstemmig vedtatt av ekstraordinert årsmøte i Frik 22.09.09. Sist oppdatert ved ekstraordinært
årsmøtet 26.08.2016.
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Basis
§1.1 Foreningen FRIK er ungdomsarbeidet i Tønsberg Frikirke.
§1.2 Foreningen bygger på Guds Ord og den evangelisk lutherske frikirkes bekjennelse.
§ 1.3 Foreningen er en del av FriBU, som er en selvstendig organisasjon, men arbeider i
samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag.
§ 1.4 Foreningen er et rusfritt tilbud.
Formål og verdier

§ 2. 1 Elske Gud
Gud er god! Vi elsker Han fordi Han elsket oss først. Vi vil leve liv som ærer Gud, med alt vi er og har.
Og vi søker Hans nærvær, i oss og våre omgivelser.
§ 2. 2 Elske mennesker
Vi ønsker å elske mennesker slik som Gud elsker oss. Ved å leve en hederskultur der vi tjener
hverandre, bygger hverandre opp og kaller ut gullet i hverandre.
§ 2. 3 Vi tror Bibelen er Guds ord.
Bibelen er vår øverste rettesnor og er relevant i det daglige liv. Derfor tror vi at all undervisning bør
være basert på denne.
§ 2. 4 Vi vil leve liv i helhjertet tilbedelse og bønn.
Vi vil prise og tilbe Gud alene, for den Han er. Vi tror tilbedelse og bønn har mange uttrykksformer og
er måter som tilrettelegger for Guds nærvær. Bønn er å snakke med Gud, og vi tror at historien
skrives av de som ber.
§ 2. 5 Vi er kalt til disippelskap
Vi vil leve liv i etterfølgelse av Jesus Kristus der vi blir mer lik Ham, og preges av Åndens Frukt. Vi tror
alle kan være med å disippelgjøre ved å lede hverandre nærmere Jesus. Vi ønsker å reise opp
tjenende ledere med integritet fordi vi tror alle er etterfølgere og ledere, eller sauer forfra og hyrde
bakfra.
§ 2. 6 Vi er en familie
Det betyr at vi ønsker å være et inkluderende fellesskap der alle har verdi, er velkomne og kan være
seg selv.

Vi tror at vi alle er en del av et større fellesskap og at det er viktig at generasjonene står sammen som
Guds familie; både lokalt, nasjonalt og globalt.
§ 2. 7 Vi er skapt til frihet
Sann frihet fås kun gjennom Jesus, og der Guds Ånd er, der er det frihet. Vi tror at Jesu blod betalte
for alt og at det ikke finnes noe man ikke kan bli fri fra.
§ 2. 8 Vi vil være naturlig overnaturlig
Det overnaturlige er en naturlig del av Guds rike, og vi tror at det overnaturlige er ment å være en
naturlig del av våre liv. Forvandlede mennesker forvandler verden ved Guds nærvær. Vi ønsker å la
oss lede av Guds vilje.
§ 2. 9 Vi tror at Gud i oss har et praktisk uttrykk
Vi ønsker at Guds godhet skal komme til syne i dagligliv og skole. Raushet gjennom tid, penger og
tjeneste. Det at vi samles skal ha en positiv effekt på byen vår.
§ 2. 10 Vi tror Guds rike alltid skal vokse
Vi tror at vekst er en naturlig del av Guds rike og at vi skal legge best mulig til rette for dette.

Medlemskap
§ 3.1 Som medlem regnes den som har betalt den fastsatte kontingenten. Kontingenten
betales for ett kalenderår av gangen og rapporteres til FriBU nasjonalt.
§ 3.2 Kontingenten fastsettes av styret, men er ikke lavere enn det fastsatte
minimumsbeløpet for statsstøtte.
§ 3.3 Stab ansees som medlemmer på årsmøtene.
Stab er ansatte i Tønsberg Frikrike med oppgaver direkte tilknyttet ungdomsarbeidet.
Styreform
§ 4.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
§ 4.2 Styret representerer foreningen utad og tegner dets firma. Styret kan gi
styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret
kan meddele prokura.
§ 4.3 Beslutninger om anskaffelser, økonomi, arrangementer og program fattes av styret.
Styret har ansvar for at det blir ført medlemslister, referat, lagt fram årsmelding og regnskap
til årsmøtet og at vedtak blir iverksatt. Styret sørger for at lokalenes forvaltes og brukes i
henhold til gitte retningslinjer.
§ 4.4 Styret har ansvar for hele foreningens virksomhet, men kan innsette folk i
ansvarsområder, og strukturere arbeidet slik styret finner det tjenelig.
§ 4.5 Styret består av 5-8 medlemmer. Styret kan supplere med nye styremedlemmer, disse
godkjennes av neste årsmøte.
§ 4.6 Personen som er ansatt i Tønsberg Frikirke med hovedansvar for ungdomsarbeidet,
innehar rollen som daglig leder. Styret kan velge en annen person til å inneha rollen.

§ 4.7 Lederne i foreningen må være bekjennende kristne og slutte seg til foreningens basis,
formål og vedtekter. Med ledere i foreningen menes styremedlemmer, stab, samt andre
personer i sentrale verv.
§ 4.8 Stab sitter automatisk i styret, men stab skal være færre enn valgte styremedlemmer
og skal ikke være flere enn valgte styremedlemmer.
§ 4.9 Stab kan velge å fravike plassen i styret.
§ 4.10 Alle definerte styreverv følger vervet. Dvs. at posisjonen i styret oppheves dersom
vervet overtas eller opphører.
§ 4.11 Stab som ikke er styremedlemmer og elsterådet i Den Evangeliske Lutherske Frikirke i
Tønsberg har møterett og uttalelsesrett på styremøtene, men ikke stemmerett. Styret kan,
hvis de finner det hensiktsmessig, også gi denne muligheten til andre personer, i enkeltsaker
eller hele møter.
§ 4.12 Styreleder innkaller og leder møtene, men kan deligere dette dersom det er
hensiktsmessig. Styreleder har dobbeltstemme i de saker voteringen ikke oppnår et flertall.
Nestleder overtar styreleders oppgaver ved forfall.
§ 4.13 Styreleder skal foruten de forpliktelser som øvrige styremedlemmer har også inneha
fult medlemskap i Den Evangeliske Lutherske Frikirke i Tønsberg, og må være valgt av
årsmøtet.
Dersom styreleder/nestleder forlater styret i løpet av året kan styret kan konstituere ny
leder/nestleder frem til neste årsmøte, konstituert leder må være blant de valgte
styremedlemmene.
§ 4.14 For at styret skal være beslutningsdyktig må styreleder eller nestleder være tilstede,
og minst halvparten av styret må være tilstede, hvorav minst en må være valgt av årsmøtet.
Årsmøtet
§ 5.1 Det skal holdes årsmøte i løpet av årets fire første måneder.
§ 5.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret og gjøres på anmodning av 2
styremedlemmer eller 4 medlemmer.
§ 5.3 Saksliste til årsmøte fremmes av styret, saker bes være innlevert senest en uke før
årsmøte. Styret plikter å sende ut innkallelse og tilgjengliggjøre foreløpig saksliste i rimelig
tid før årsmøte.
§ 5.4 Styret velges av årsmøtet. Styret foreslår kandidater til styret, for årsmøtet.

§5.5 Saker godkjennes av årsmøtet med ordinært flertall, vedtektsendringer utfordres med
to tredjedeler av stemmene. Slike endringer må ikke være i strid med Vedtekter for FriBU §§
1 og 2
§ 5.6 Alle medlemmer av foreningen har stemmerett på årsmøtet og årsmøtet er
beslutningsdyktig med de medlemmer som møter.
Oppløsning
§ 6.1 Ved oppløsning tilfaller foreningens formue og eiendeler Tønsberg frikirke, fortrinnsvis
barne- og ungdomsarbeidet.

