
 

GRUNNREGLER FOR KRISTNE FRISKOLERS FORBUND 
 
1.  Kristne Friskolers Forbund (KFF) er et forbund av kristne friskoler som drives med basis i norsk 

skolelovgivning. Skoler godkjent etter friskoleloven og fagskoleloven kan opptas som medlemmer. 
Høgskoler kan opptas som assosierte medlemmer.  

2.a.  KFF har som formål å ivareta de kristne friskolers interesser overfor offentlige myndigheter. Foreningen 
skal arbeide for skolenes frihet til å realisere sitt kristne formål og for å bedre skolenes økonomiske vilkår. 
KFF representerer medlemmer som interesseorganisasjon. Forbundet kan arrangere kurs og konferanser 
og gi den enkelte skole råd og veiledning på områder som berører regelverket for de aktuelle 
skoleslagene. 

 

b.      KFF skal ikke uttale seg utad om teologiske spørsmål i forhold til enkeltskoler.  

c.      KFF skal ikke gå inn i forhold ved den enkelte skole uten at den enkelte skole ber om det. 
I saker hvor det oppdages manglende oppfølging av KFFs forventningsdokument og KFFs 
internkontrollsystem kan KFF likevel be medlemsskoler om innsyn i dette og samarbeide med skolen om å 
rette det opp. 

3.a.   KFF ledes av et styre på 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velger selv styrets nestleder. 
Nestleder trer inn som fast styreleder dersom styreleder går ut av styret i valgperioden. 

b.      Styret ansetter en generalsekretær som ivaretar den daglige driften.  

c.      Styreleder har ansvar for møteinnkalling. Generalsekretæren forbereder saker i samråd med styreleder og 
foreslår vedtak.   

d.     Styret er vedtaksført dersom innkalling med saksliste er sendt minst 1 uke før møtet og minst 4 
medlemmer eller varamedlemmer er til stede.  

e.     Styret har ansvar for budsjett og regnskap, sørger for å få regnskapet revidert hvert år og vedtar 
regnskapet innen 31.03. Styret legger fram reviderte regnskaper for de 2 foregående år, 2-årsmelding, 
budsjett for inneværende år og handlingsprogram med budsjettforutsetninger for de kommende 2 år for 
representantskapet.  

f.      Styret opptar nye medlemsskoler og assosierte høgskolemedlemmer og sikrer at vilkårene for 
medlemskap er oppfylt. Det er 2 vilkår for medlemskap: 1) Skolen må være en kristen skole og kunne 
dokumentere at den apostoliske bekjennelse er en del av bekjennelsesgrunnlaget, eller skolen må i 
søknaden slutte seg til innholdet i denne. 2) Skolen må være offentlig godkjent, og godkjenningsbrevet må 
foreligge sammen med søknaden om medlemskap. Et mindretall i styret kan anke saken inn for 
representantskapet. Hvis saken ankes, vedtar representantskapet med 2/3 flertall om den aktuelle skolen 
kan bli medlem i forbundet. 

4.a.   KFF sitt representantskap avholdes annet hvert år og består av representanter for eierne av de skolene 
som er medlemmer og assosierte medlemmer av forbundet. Hver skole har én stemme. Skoler med 
elevtall registrert ved kontingentinnbetalingen samme år med 200 elever eller flere har 1 stemme ekstra, 
og skoler med 400 elever eller flere har ytterligere 1 stemme. Assosierte høgskolemedlemmer har én 
stemme hver. En person kan møte i representantskapet med skriftlig fullmakt til å representere flere 
skoler. 

b.     Representantskapet velger sin ordfører og varaordfører for 4 år om gangen, hver av dem annethvert år. 
Ordføreren innkaller til møtene, med minst 4 ukers varsel, og sørger for at sekretariatet fører vedtakene i 
egen protokoll. Representantskapet velger av 2 personer til å underskrive protokollen.  Det skal innkalles 
til ekstraordinært møte i representantskapet dersom minst 1/5 av medlemsskolene ber om det. 

c.      Representantskapet velger styreleder for 2 år om gangen og 6 styremedlemmer for 4 år av gangen, slik at 
3 velges annethvert år.  Styremedlemmer kan gjenvelges. 3 varamedlemmer velges annet hvert år. 



d.    Representantskapet velger en valgkomite for neste valgforberedelse. Komiteen foreslår normalt det 
dobbelte antall kandidater til vervene som ordfører og varaordfører i representantskapet og til vervene 
som leder og styremedlemmer. Valgene skal være skriftlige dersom det er flere kandidater til vervet. 
Ellers skal det være skriftlig valg hvis noen ber om det. Det kan fremmes benkeforslag. De som foreslås, 
må være villig til å stille til valg for å være valgbare.  

e.     Representantskapet behandler styrets 2-årsmelding og de 2 siste års regnskaper som orienteringssaker og 
handlingsplan med budsjettforutsetninger for de 2 kommende år.  Det fastsetter også 
medlemskontingenten til forbundet. 

f.     Representantskapet er vedtaksført dersom det er lovlig innkalt og minst halvparten av medlemsskolene er 
representert. Normalt kan det bare fattes vedtak i saker som er presentert i møteinnkallingen. Saker som 
tas opp direkte på møtene, kan bare bli gjenstand for vedtak dersom det er enstemmighet om dette på 
møtet. 

g.     Representantskapet kan med 2/3 flertall endre grunnreglene for forbundet. Forslag til endring av 
grunnreglene må oversendes styret senest 8 uker før representantskapsmøtet. Styret skal sørge for at 
forslag om endringer i grunnreglene er presentert i innkallingen til møtet i representantskapet. 

5.     Dersom en skole ønsker å melde seg ut av forbundet, må dette skje med minst ett års varsel. 

6.     Representantskapet kan med 2/3 flertall vedta å oppløse forbundet. Eventuelle midler som måtte være 
tilbake, fordeles mellom medlemsskolene proporsjonalt med siste kontingentinnkreving.  

 

Vedtatt: 10/3-88. 

Endringer: 13/11-91, 18/10-00, 17/10-01, ca 20/10 06, 21/10-08, ca 20/10-09, 27/10-10, 17/10-12, 21/10-14 og 
22/10-20. 

 

 

 


