Normallover for lokallag i
Kristelig Folkeparti
(revidert og vedtatt, mars 2014)

§ 1 FORMÅL
………………….KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det
kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag
er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.
§ 2 TILLITSVERV
Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets
kristne verdigrunnlag slik det er definert i § 1.
§ 3 ORGANISASJON
Lokallaget står tilsluttet ........................ fylkeslag av Kristelig Folkeparti.
Lokallaget består av alle medlemmer som er bosatt i kommunen. Et lokallag kan
bestå av flere bydelslag/ kommunedelslag/grendelag.
§ 4 MEDLEMSKAP
Partiet er åpent for medlemskap for alle kvinner og menn over 13 år som er enig i
partiets formål og grunnsyn. Dersom medlemmet ønsker det, kan det være organisert
gjennom sideorganisasjonens lokal- eller fylkeslag. Disse medlemmer betaler bare
en kontingent og har de samme rettigheter og plikter som andre KrF-medlemmer. I
nominasjonsprosessen utøver medlemmer som har fylt/fyller 18 år i valgåret sine
medlemsrettigheter gjennom KrF-lagets møter.
Medlemskap skal administreres slik dette er fastlagt i "Lover for Kristelig Folkeparti" §
10 og slik landsstyret i KrF har fastsatt i "Vedtekter for medlemskontingent og
registrering av medlemskap i Kristelig Folkeparti" med tilslutning fra KrFU og KrF
Kvinner.
KrFs lokallag skal i dialog med det lokale kvinnenettverket budsjettere slik at det
legges til rette for videre drift av det lokale kvinnenettverket.
§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet består av alle medlemmer medregnet KrFU- medlemmer som er bosatt i
kommunen. Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det innkalles skriftlig med minst
14 dagers varsel.
Styret skal legge fram bl.a. følgende saker til behandling:
1) styrets årsmelding m/vedlagt rapport fra kommunestyregruppen, det lokale
kvinnenettverket og KrFU
2) regnskap fra laget, med oversikt over all offentlig støtte
3) årsplan m/budsjett
4) kommuneprogrammet (i valgår)
5) lovendringsforslag og andre saker som er fremmet for styret senest 2 måneder
før årsmøtet.
6) vedta nominasjonsreglement (hvert 4.år, mellomvalgår)
7) valg

-

styret m/leder, nestleder, styremedlemmer og 2 varamedlemmer (se § 6)
valgkomité til neste årsmøte
nominasjonskomité (velges hvert 4. år, mellomvalgår)
programkomité (velges hvert 4. år, mellomvalgår)
utsendinger til KrFs fylkesårsmøte
registrert revisor eller 2 revisorer m/1 varamedlem

Årsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall av alle frammøtte medlemmer som har
betalt forfalt kontingent, dog unntatt lovendringsvedtak som krever 2/3 flertall jfr § 9.
§ 6 STYRET
Styret består av:
1) leder, valg for 2 år
2) nestleder(e), valgt for 2 år
3) 4 styremedlemmer, valgt for 2 år
4) gruppeleder i kommunestyret
5) kvinnepolitisk leder
6) leder av KrFU
Styret står ansvarlig overfor årsmøtet og leder Kristelig Folkepartis arbeid i
kommunen fram til nytt styre er valgt. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte
når det selv finner behov for dette eller når 1/3 av medlemmene forlanger det.
I de lokallagene der det ikke er lokalt organisert kvinnenettverk oppnevnes en
kvinnepolitisk ansvarlig blant styremedlemmene. Denne er kontaktperson inn i fylkets
kvinnenettverk.
Dersom KrFU ikke har lokallag, møter sideorganisasjonens kontaktperson som
observatør uten stemmerett.
I kommuner og byer der det er flere lokallag innenfor en kommune er medlemmene
organisert gjennom geografisk oppdelte bydelslag/kommunedelslag/grendelag. I
disse tilfellene velger årsmøtet leder og 2 nestleder, som sammen med gruppeleder,
KrFU-leder og kvinnepolitisk leder danner styrets arbeidsutvalg. De øvrige
styremedlemmer og varamedlemmer velges av de respektive bydelslag/kommunelag
i et antall som står i forhold til medlems- og stemmetall.
Styret utfører sitt lederansvar i nært samarbeid med styrene i bydelslag,
kommunelag, eller grendelag der slike finnes.
Styret velger sekretær og kasserer. Styret oppnevner en opplæringsansvarlig,
fortrinnsvis leder, nestleder eller gruppeleder, og som sammen med sekretær kan
være kontakt for KrFs Skoleringsarbeid.
Styret har møte så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst to av
styremedlemmene ønsker det. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall, og styret er
beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme.

Styret skal:
1) Forberede, gjennomføre og følge opp årsmøtets vedtak
2) Ta initiativ til konstituerende møte i kommunestyregruppen, foreslå gode
samarbeidsrutiner og gi gruppen råd og innspill underveis
3) Bidra til politisk debatt gjennom politiske uttalelser, utredninger og
møtevirksomhet
4) Holde god kontakt med medlemmene og legge til rette for medlemsinvolvering og
politisk skolering
5) Gi lokallagets folkevalgte og tillitsvalgte tilbud om skolering
6) Bidra til å ajourføre ett medlemsregister som er felles for alle ledd i partiet i tråd
med landsstyrets vedtekter om registrering av partimedlemskap m.v
7) Organisere planlegging, gjennomføring og evaluering av valgkampen
8) Behandle saker som oversendes fra fylkesstyret
9) Yte støtte til KrFUs og det lokale kvinnenettverkets arbeid i lokallaget
Det føres protokoll fra styremøtene. Like etter årsmøtet og senest 1. mars skal det
sendes årsrapportskjema til landspartiet via fylkeskontoret.
§ 7 NOMINASJON
Nominasjon gjennomføres etter vedtatt nominasjonsreglement. Reglementet vedtas
på årsmøtet i mellomvalgår.
Styret innkaller alle medlemmer til nominasjonsmøtet og sørger for å sette møtet. For
å kunne avgi stemme må en ha stått som medlem i minst 3 måneder og betalt forfalt
kontingent. Nominasjonsmøtet vedtar selv sin forretningsorden.
Forslag til valgliste ved kommunevalget fremmes av nominasjonskomitéen som
består av 3-7 (antallet må tilpasses lokale forhold) årsmøteoppnevnte personer,
inklusiv en representant hver foreslått fra KrFU og kvinnenettverket.
Endelig listeforslag settes opp i samsvar med "Lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg
og kommunestyrevalg av 2002", og oversendes til valgstyret innen 31. mars i
valgåret undertegnet av to styremedlemmer.
Denne paragrafs 1. ledd gjelder også når lokallaget forhåndsnominerer til
fylkestingsvalg og stortingsvalg, og velger utsendinger til fylkeslagets
nominasjonsmøter.

§ 8 KJØNNSLIKEVEKT VED VALG
Ved valg til politiske og organisasjonsmessige fora skal det sikres mest mulig lik
representasjon av kvinner og menn.
Stemmetillegg og alle valg/oppnevninger til partiets politiske og
organisasjonsmessige organer med flere enn tre medlemmer skal, så langt det er
praktisk mulig, gjennomføres slik at resultatet gir minst 40% representasjon av hvert
kjønn.
§ 9 LOVENDRING
Disse lovene kan, med unntak av § 1, 2 og 4 (som bare kan endres etter vedtak i
landsmøtet i Kristelig Folkeparti), endres av årsmøtet når minst 2/3 av årsmøtets
medlemmer stemmer for et forslag som er fremmet innen den frist som er fastsatt i §
5. Lovendringene må være godkjent av fylkesstyret før disse kan tre i kraft.
§ 10 AVVIKLING
Hvis et lokallag ser seg nødt til å legge ned aktiviteten skal det skje i
overenstemmelse med fylkesstyret. Lokallagets konto må gjøres opp og pengene
skal overføres fylkeskontorets konto. Regnskap og møteprotokoller skal leveres
fylkeskontoret for oppbevaring og til historisk arkiv. Når lokallaget ser muligheter for å
gjenopprette lokallagsaktiviteten har lokallaget krav på økonomisk tilskudd fra
fylkeslaget. Størrelsen på tilskuddet skal tilsvare 100% av den summen fylkeslaget
fikk overført da lokallaget la ned aktiviteten hvis dette skjer innen tre år etter
nedleggelsen, 75% hvis det skjer innen 5 år, 50% hvis det skjer innen 10 år. Etter 10
år har lokallaget ikke krav på økonomisk tilskudd ved gjenopptagelse av aktiviteten.

