Vedtekter for medlemskontingent
og registrering av medlemskap i Kristelig Folkeparti
Justert i KrFs landsstyre 20.mars 2015, 13. oktober 2016 og i KrFs sentralstyre
13.desember 2017
1. Disse vedtekter er gitt i medhold av lover for Kristelig Folkeparti § 10, 3. ledd.
2. Medlemskapets gyldighet
Medlemskap er gyldig inntil vedkommende melder seg ut. En må ha stått som medlem i
3 måneder for å kunne delta på partiets nominasjonsmøte med tale,- forslags- og
stemmerett. For å kunne avgi stemme på årsmøter eller nominasjonsmøter, må forfalt
kontingent være betalt. Medlemmer som ikke svarer på skriftlige kontingentkrav,
kontaktes av lokallaget for å avklare om medlemskapet skal opprettholdes.
3. Medlemskontingent
Landsstyret for KrF fatter vedtak om medlemskontingent i KrF og landsstyret for KrFU
fatter vedtak om anbefalt kontingent for kontingent i KrFU.
Kontingent kreves inn av KrF sentralt, og medlemmene betaler inn kontingent til KrF
sentralt. Kontingenten fordeles deretter mellom lokallag, fylkeslag, og KrFs sentrale
solidaritetsstøtte, etter en fordelingsnøkkel vedtatt av landsstyret.
Landskontoret belaster hvert lokallag for kostnadene ved produksjon og utsendelse av
kontingentkrav.
KrFU krever selv inn medlemskontingenten og fordeler disse midlene gjennom egen
organisasjon.
Betalt kontingent gir medlemmene av KrFU fulle rettigheter og plikter overfor KrF.
4. Medlemsregistrering
Lokallagene skal til enhver tid ha god oversikt over sine medlemmer. KrFs fylkeslag,
landskontor, KrFU fører ett felles dataregister over alle medlemmene og bistår
lokallagene med medlemsopplysninger som inn- og utflytting, død, inn- og utmeldinger
o.l. Meldinger fra landskontoret til lokallagene sendes alltid via fylkeslaget.
Medlemsstatistikker legger opplysningene i dette medlemsregisteret til grunn. KrFUs
medlemmer regnes alltid med i KrFs statistikk.
5. Medlemskap utenfor hjemstedskommune
Et medlem er automatisk medlem i lokallaget i den nye bostedskommunen/ bydelen fra
den dato adresseforandring er gitt. Medlemmer som har betalt medlemskontingent før
flytting, betaler sin første kontingent til det nye laget ved neste årsforfall.
Studenter kan organisere sitt medlemsskap i hjemkommunen hvor de er folkeregistrert,
eller på studiestedet. Partiet forholder seg til den adressen de oppgir. Studenter som
har gyldig medlemsskap utenom hjemstedskommunen kan ikke nomineres eller velges

som utsendinger til nominasjonsmøtet, (Jfr valgloven § 21) og de har i
lokallagssammenheng ikke stemmerett i nominasjonsspørsmål.
KrFUs medlemmer skal alltid stå som medlem i sideorganisasjonens lokal- eller fylkeslag
i samme fylke som KrF-medlemskapet er registrert.
Dersom det ikke er lokallag på medlemmets hjemsted, kan medlemmet organiseres
direkte under fylkeslaget.
I spesielle situasjoner kan medlemmet organisere sitt medlemsskap direkte til
landspartiet.
6. Diverse bestemmelser
Vedtektene legges til grunn ved utforming av normallover, og ved godkjennelse av
lokallags- og fylkeslagslover for Kristelig Folkeparti. Disse vedtekter kan endres med
alminnelig flertall i landsstyret i KrF. For KrFU har vedtektene gyldighet så lenge
tilslutning er gitt fra disse.
7. Æresmedlemskap
Æresmedlemmer kan utnevnes av landspartiet ved sentralstyret, av fylkeslagene ved
fylkesstyrene og av lokallagene ved lokallagsstyrene. Det generelle kriteriet for
utnevnelse av æresmedlemmer er; den personen det gjelder skal ha gjort en
ekstraordinær innsats for partiet på gjeldende nivå. Se Håndbok for tillitsvalgte, kapittel
10.3.
Æresmedlemmet betaler selv ikke kontingent til KrF. Kontingenten for disse dekkes av
det organ som har utnevnt æresmedlemmet. Landspartiet/fylkeslaget/lokallaget betaler
for disse.
*) VEDLEGG
§ 10 MEDLEMSKAP
Partiet er åpent for medlemskap for alle kvinner og menn over 13 år som er enig i partiets
formål og grunnsyn. Dersom medlemmer ønsker det, kan de være organisert gjennom
KrFUs lokal- eller fylkeslag. Disse medlemmene betaler bare én kontingent og har de
samme rettigheter og plikter som andre KrF-medlemmer. I nominasjonsprosessen har
alle medlemmer som har fylt/fyller 18 år i valgåret sine medlemsrettigheter gjennom
KrF-lagets møter.
Et medlem er normalt medlem av lokallaget i den kommune/bydel vedkommende bor.
Dersom det ikke er lokallag på medlemmets hjemsted, kan medlemmet organiseres
direkte under fylkeslaget. KrFU plikter å informere det lokale KrF-laget om navn og
adresse på sine medlemmer. I spesielle situasjoner kan medlemmet organisere sitt
medlemskap direkte til landspartiet.
Svalbard KrF organiseres som eget lokallag direkte under landspartiet.
Medlemskontingenten vedtas av landsstyret hvert år og gjelder for hele landet.
Landsstyret har fullmakt til ved vedtekter å gi nærmere bestemmelser for
kontingentsatser, registrering av partimedlemskap med videre. Det i vedtektene som
angår KrFU trer i kraft når det foreligger tilslutning fra deres organer

