Vedtekter for foreningen
Religionskritikk.no: Religionskritikk for Fred (RKN)
Disse vedtektene ble vedtatt på konstituerende årsmøte 01 april
2022.
§ 1. KONSTITUSJON
1.1 Religionskritikk.no (RKN) er en forening.
1.2 Foreningens fulle navn er "Religionskritikk.no:
Religionskritikk for Fred (RKN)". Navnet forkortes RKN.
1.3 Foreningen er partipolitisk uavhengig.
1.4 Foreningens driftsår følger kalenderåret.
1.5 Foreningen har hovedsete i Oslo.
§ 2. FORMÅL
2.1 Foreningens formål er å drive, utvikle og vedlikeholde
nettstedet Religionskritikk.no, samt å utgi, publisere eller
promotere religionskritisk litteratur og annet innhold i
relevante kanaler. Dette omfatter å:
* selv produsere materiale til dette formål
* utgi og fremme produksjon av materiale til dette formål
* publisere materiale på nett, papir eller i andre formater
* arrangere møter, debatter, seminarer og lignende ved behov
* samarbeide med Religionskritisk Forlag, f.eks. om nettsider
2.2 Foreningens kjerneverdi er at religionskritikk er en
fredsverdi fordi religionskritikk er ORD -- diskusjon,

overveining, debatt, åpenhet, slakting av hellige kuer som ellers
ikke kan berøres og så videre. En strid som skjer med ord
istedenfor knyttnever, vold eller våpen er en fredelig strid.
Målet for religionskritikken er å pasifisere religionene,
harmonisere deres forhold til menneskerettighetene, dempe
religionskonflikter, og motarbeide intoleranse og mannsdominerte
religioners kjønnsdiskriminering.
§ 3. FORENINGENS MIDLER
3.1 Foreningen startet i 2022 uten egenkapital.
3.2 Midler skaffes ved medlemskontingent, donasjoner og gaver,
mottak fra støtteordninger, samt eventuelt overskudd av driften.
3.3 Foreningens overskudd skal tilfalle foreningen.
§ 4 STYRET
4.1 Foreningens styre skal bestå av 3 eller 5 medlemmer.
4.2 Styret velges for ett år av gangen.
4.3 Styret kan velge en nestleder og andre verv blant seg.
4.4 Regnskapsfører kan være medlem av styret.
4.5 Styreleder og nestleder har signaturrett hver for seg.
4.6 Styreleder alene eller et enstemmig styre ved frafall av
styreleder kan meddele prokura.
4.7 Styret kan innvilge rabattert medlemskontingent til medlemmer
etter individuell vurdering.

§ 5. MEDLEMSKAP
5.1 Alle som slutter seg til foreningens formål og kjerneverdier
kan søke om medlemskap i foreningen.
5.2 Styret kan oppta nye medlemmer i foreningen ved enstemmighet
i styret.
5.3 Styret kan oppheve medlemskap ved minst 65 % flertall i
styret. Slik beslutning kan ankes til årsmøtet, som ved minst 75
% flertall kan omgjøre styrets vedtak.
5.4 Medlemskap løper til medlemmet (eller styret) aktivt melder
ut medlemmet.
5.5 Medlemmet må ha betalt årets kontingent/siste kontingentkrav
for å ha stemmerett i foreningen.
5.6 Fysiske eller juridiske personer kan av styret innvilges
støttemedlemskap i foreningen. Støttemedlemskap gir ikke
stemmerett.
§ 6. ÅRSMØTER
6.1 Medlemmer som har betalt kontingent har møterett, talerett
og stemmerett på årsmøtet.
6.2 Ordinært årsmøte avholdes en gang i året, senest innen
utløpet av april, og kan avholdes helt eller delvis digitalt.
6.3 Innkalling til årsmøte skal meddeles medlemmene minst 14
dager før årsmøtet, og endelig saksliste for årsmøtet skal være
tilgjengelig for medlemmene minst 7 dager før årsmøtet.
6.4 Årsmøtet stemmer over saker som er angitt i den endelige
sakslisten for årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle (vedta eller
votere over) saker som står i innkallingen, og årsmøtet kan endre

tekstforslag i foreslåtte vedtak gjennom benkeforslag.
6.5 Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker i rekkefølge:
a) Valg av møteleder og referent
b) Valg av to medlemmer til å signere protokollen
c) Fremlegg av årsberetning eller statusrapport
d) Gjennomgang og godkjenning av regnskap
e) Vedtektsendringer (vedtak krever minst 2/3 flertall)
g) Fastsettelse av den ordinære medlemskontingenten
h) Innkomne saker (vedtak krever simpelt flertall (minst 51 %))
i) Valg av styreleder, styre og minst én vara (minst 51 % flertall)
j) Eventuelt valg av revisor, dersom ansett nødvendig
6.6 Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst to styremedlemmer
eller minst halvparten av foreningens medlemmer krever det.
6.7 Ekstraordinært årsmøte har samme tidsfrister og regler for
format og protokoll som ordinært årsmøte, og kan bare behandle
(vedta eller votere over) saker som står i innkallingen.
§ 7. OPPLØSNING
7.1 Oppløsning av foreningen kan skje ved beslutning av to
årsmøter med minst tre ukers mellomrom og krever minst 75 %
flertall på begge årsmøter.
7.2 Ved oppløsning av foreningen skal eventuelle gjenstående
midler etter at vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet,
tilfalle et allmennyttig formål i overensstemmelse med
foreningens formål, som bestemt av siste årsmøte.
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