
VEDTEKTER FOR KRIK LOKALLAGSNAVN 
 
 

§ 1 FORENINGENS NAVN 
 Foreningens navn er KRIK LOKALLAGSNAVN og ble stiftet DATO 
 
§ 2 FORMÅL  
 1) Formålet med Kristen Idrettskontakt (KRIK) er å bevare, inspirere og vinne 

idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. 
 
 2) KRIK ønsker å inkludere idrettsfolk fra forskjellige tros- og kirkesamfunn. KRIK 

bygger på det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og hans soning 
for våre synder og hans oppstandelse til rettferdiggjøring slik som det står uttrykt i 
Den Hellige Skrift og i den apostoliske trosbekjennelse. 

 
§ 3 BEKJENNELSE 

Bare de som bekjenner seg som kristne og er positivt innstilt til KRIK sitt arbeid, kan 
velges eller oppnevnes til tillitsverv innen KRIK. 

 
§ 4 JURIDISK PERSON 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset ansvar for gjeld.  
 

§ 5 MEDLEMMER 
 Medlemskap er åpent for alle. 

 Tilslutning til lokallag skjer ved innmelding i lokallaget.  
Ved å være medlem i KRIK LOKALLAG, blir man også medlem av KRIK sentralt.  

 
§ 6 STEMMERETT OG VALGBARHET 
 Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen, så lenge 

medlemskontingenten for inneværende år er betalt. 
 
§ 7 KONTINGENT 

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis 
 
§ 8 ÅRSMØTE 

Årsmøtet som skal avholdes minimum hvert andre år, er foreningens høyeste 
myndighet. 
Alle medlemmer har møte-, tale-, og stemmerett.  

  
Årsmøte skal behandle:  
1) Årsmelding 
2) Regnskap for foregående kalenderår 

 3) Valg av styre 
  
 Styret er høyeste beslutningsmyndighet utenom årsmøtene. 
 
§ 9 ARRANGEMENT 

Det er ikke anledning til å bruke eller ha med alkohol eller andre rusmidler på 
arrangement som KRIK LOKALLAGSNAVN har ansvaret for. KRIKs arrangementer 
er en rusfri sone. 

 



§ 10 LOVENDRINGER 

Lovendringer kan skje av årsmøtet ved 2/3 flertall. Endringer i § 1 og 2 kan ikke finne 
sted uten ved at KRIK LOKALLAG blir oppløst og videreført i andre former.  

 
§ 11 OPPLØSNING 

Dersom KRIK LOKALLAG oppløses eller melder seg ut av KRIK, 
skal de økonomiske midlene og eiendelene overføres til landsstyret i KRIK. 

 


