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 Rammelover for lag i NKSS 
 

Innledning  

Når et skole-, krusse- student eller Interact lag ønsker å melde seg inn i Laget – Norges Kristelige 

Student-og Skoleungdomslag (NKSS), må det vedtas lover for lokallaget. Avkrysningen i 

registreringsskjema gjelder som bekreftelse på disse lovene. Hvis det lokale laget ønsker å ha flere 

lover er det mulig så lenge det ikke er i strid med NKSS’ gjeldende lover.  

 

§1 Organisasjonsforhold 

 

..........................……………………………… (lagets navn) står tilsluttet Laget – Norges Kristelige Student- og 

Skoleungdomslag (NKSS) og er stiftet av elever/studenter ved 

 

.................................................... (skole, høyskole, universitet) 

 

§ 2 Grunnlag  

Laget bygger på det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og hans soning for våre 

synder, og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse, slik det er uttrykt i Den Hellige Skrift og Den 

apostoliske trosbekjennelse.  

 

§ 3 Formål  

Formålet er:  

a) å samle kristne studenter og skoleungdom for å styrke og utdype deres 
åndelige liv 
b) å vinne andre for Kristus. 

 

§ 4 Visjon  

Lagets visjon: Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og 

etterfulgt. 

 

§ 5 Ledelse 

Laget bør ha et styre som planlegger og leder lagets virksomhet. Valg av styre skjer en gang i året, der 
alle betalende medlemmer har stemmerett. Lagenes styremedlemmer må være personlige 
kristne. Styret er ansvarlig for lagets økonomi og for at det sendes en årsrapport til hovedkontoret 

innen 15. februar hvert år.  

 

§ 6 Økonomi, eiendom og oppløsning 

For lagene gjelder: 
a) Fast eiendom kan ikke anskaffes, beheftes eller avhendes uten Landsstyrets samtykke. 
b) Lagene står økonomisk ansvarlig overfor sin egen generalforsamling. 
c) Større økonomiske beslutninger og tiltak må forelegges Landsstyret til godkjenning. Et 
unntak fra dette er innsamlinger i lag til en annen hovedorganisasjon disse lagene også er 
medlem av. 
d) Oppløses et lag tilfaller dets midler NKSS. 
Dersom dette gjelder et lag ved en høgskole eller universitet som er medlem av en annen 
organisasjon, deles midlene mellom denne organisasjonen og NKSS. 
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e) Dersom et lag utmeldes eller skilles fra NKSS, tilfaller lagets faste eiendom NKSS. Lag ved 
høgskoler og universiteter som anskaffer eller blir medeier i fast eiendom, må avklare 
eiendomsforholdet i eiendomsstatuttene. Statuttene må godkjennes av Landsstyret. 
 
Lovene bekreftes lest ved å krysse av for dette i innmeldingsskjemaet. 
 
Revidert versjon vedtatt av landsstyret 28. januar 2017.  
 

 


