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Vedtekter 

Kirkelig Dialogsenter Drammen 
Besluttet i stiftelsesmøte 12/01/2018. 

Oppdatert i årsmøtet 15/03/2021 

§1 Navn 
Foreningens navn er Kirkelig Dialogsenter Drammen (KD Drammen). 

§2 Formål 
Kirkelig Dialogsenter Drammen har som formål å bidra til å bygge et livsynsåpent samfunn der 

prinsippet om likeverd, forståelse og gjensidig respekt er grunnleggende verdier.  

KD Drammen skal: 

• være en ressurs og et kompetansesenter innen feltet interreligiøs dialog for 
menigheter, kommuner, skoler, organisasjoner og privatpersoner i bispedømmet 

• være Tunsberg bispedømmes kirkelige dialogsenter og dermed ett av sentrene i Den 
norske kirkes nasjonale nettverk av dialogsentre 

• utvikle og forsterke dialog, samarbeid og samhandling mellom Den norske kirke, 
kommunale virksomheter, tros- og livssynssamfunn, andre organisasjoner og 
samfunnet ellers 

• bidra til at fordommer om kultur, tro og livssyn erstattes med kunnskap 

• være pådriver, igangsetter og samarbeidspartner i etableringen av møteplasser og 
tiltak/prosjekter for en bredt forankret tros- og livssynsdialog, inklusive dialog i 
grenselandet mellom organisert religion og livssyn, nyåndelighet og mennesker som 
søker etter eksistensiell mening 

• bidra til å bygge et livsynsåpent samfunn, der mangfold betraktes som berikende 

• jobbe koordinert med lokale og sentrale dialogintiativ (dialogstrukturen i STL-
familien) 

§3 Verdier 
Kirkelig Dialogsenter Drammen er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse. Senteret legger til 

grunn at hvert menneske er skapt i Guds bilde. Det kaller oss til å møte våre medmennesker med 

likeverdighet og respekt. Motivert av evangeliet vil senteret krysse grenser i sitt engasjement for 

rettferdighet og økt forståelse. Senteret vil bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk 

grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs 

/kulturell tilhørighet.  

Dialog er et åpent respektfullt møte, uten noen former for skjult agenda, mellom likeverdige parter. 

Målet med dialogen er ikke å komme til enighet eller viske ut forskjeller, men å trenge dypere inn i 

egen og andres tro og livssyn og leve fredelig sammen med de forskjeller som avdekkes.  Senteret går 

inn i religionsmøter med basis i en kristen kontemplativ, dialogisk og solidarisk praksis.  
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§4 Medlemmer 
Stiftere av KD Drammen og opprinnelige medlemmer er: 

• Tunsberg bispedømmeråd 

• Drammen kirkelige fellesråd 

• Fjell menighetsråd 

• Areopagos 
 

Foreningen er åpen for nye medlemmer som slutter seg til foreningens vedtekter. Nye medlemmer 

må godkjennes av ordinært årsmøte med 3/4 flertall. 

§5 Lokalisering 
KD Drammen har sete i Fjell kirke i Drammen kommune. 

§6 Styrende organ 
KD Drammen har følgende organer:  

1. Årsmøte 
2. Styre 

 

§7 Årsmøtet 
7.1  Årsmøtet er Kirkelig Dialogsenter Drammens høyeste organ. Hvert medlem oppnevner sine 

representanter med stemmerett til årsmøtet, for en periode på to år. Tunsberg 

bispedømmeråd og Areopagos oppnevner to representanter hver til årsmøtet. Fjell 

menighetsråd og Drammen kirkelige Fellesråd oppnevner en representant hver til årsmøtet. 

Nye medlemmer oppnevner en representant hver. 

7.2  Ordinært årsmøte holdes en gang i året, innen 1. juni etter skriftlig innkalling fra styret med 

minst fire ukers varsel. 

7.3  Innkallingen til årsmøte skal inneholde dagsorden, fortegnelse over tillitsvalgte som står på 

valg og nødvendig dokumentasjon til de saker som skal behandles. 

7.4  Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må fremmes 

skriftlig og være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. 

7.5  Verken ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan ta beslutning om saker som ikke er nevnt i 

innkallingen. 

§8 Ekstraordinært årsmøte 
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller revisor krever det. Innkalling til 

ekstraordinært årsmøte skal gis med samme frist som for ordinært årsmøte og med angivelse av de 

aktuelle saker som skal behandles. 

§9 Saker til årsmøtet 
Årsmøtet skal behandle: 
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• Årsberetning og regnskap for foregående år samt budsjett for kommende år 

• Valg av styreleder blant styrets medlemmer og revisor 

• Fastsettelse av medlemmenes årlige tilskudd  

• Andre saker som styret har satt opp til behandling 
 

Styret forbereder sakene til årsmøtet og innstiller til vedtak. 

§10 Stemmerett i årsmøtet 
Medlemmene har stemmerett på årsmøtet og ekstraordinært årsmøte. 

§11 Beslutninger i årsmøtet 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av de stemmeberettigede er til stede eller representert 

ved fullmakt.  Avgjørelser i årsmøtet treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med 

unntak av vedtektsendringer og oppløsning som krever 3/4 flertall. 

§12 Styret 
12.1  Styret er Kirkelig dialogsenter Drammens øverste organ mellom årsmøtene.  Styret for 

Kirkelig dialogsenter Drammen består av representanter oppnevnt av medlemmene. 

Tunsberg bispedømmeråd og Areopagos oppnevner to styremedlemmer hver og to 

varamedlemmer hver i prioritert rekkefølge. Drammen kirkelige fellesråd og Fjell 

menighetsråd oppnevner et styremedlem og et varamedlem hver.  Fremtidige medlemmer 

oppnevner et styremedlem hver.  Styreleder velges av årsmøtet. De øvrige funksjoner 

konstitueres av styret selv. 

12.2 Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.   

12.3  Dersom et styremedlem fratrer i løpet av årsmøteperioden utpekes nytt styremedlem av det 

aktuelle medlemmet for resten av perioden. 

12.4  Forvaltningen av KD Drammen hører inn under styret. Senterets signatur tegnes av styreleder 

og daglig leder i fellesskap.  

12.5  Styret ansetter daglig leder. Eventuelt andre medarbeidere ansettes av styret i samråd med 

leder. Styret kan inngå avtale om kjøp av ekstern ansatteressurs.    

12.6  Senterets regnskap skal føres i henhold til Regnskapslovens prinsipper og følger kalenderåret. 

Regnskapet revideres av årsmøtevalgt statsautorisert revisor. 

12. 7.    Daglig leder er sekretær med møteplikt og forslagsrett i styret. 

§ 13 Daglig leders myndighet og ansvar 
Daglig leder står for den daglige ledelsen av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og 
pålegg årsmøtet og styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foreningens 
forhold er av uvanlig art eller får vidtrekkende konsekvenser. Daglig leder skal sørge for at 
foreningens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en 
trygg måte.  
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§ 14 Grunnkapital 
Grunnkapitalen i KD Drammen utgjør balansen pr. 1.1.2018.   

§ 15 Prinsipp om økonomisk likefordeling 
Areopagos og Kirkerådet på den ene siden og Tunsberg bispedømmeråd på den andre forplikter seg 

på økonomisk likefordeling i forbindelse med årlig tilskudd til KD Drammen. Dersom partene ønsker å 

endre tilskuddet, må partene bli enige om dette i forkant av justering.    

§16 Vedtektsendringer 
Vedtekter for KD Drammen kan endres av årsmøtet med 3/4 flertall av de avgitte stemmer. 

§17 Oppløsning 
Oppløsning av KD Drammen besluttes av årsmøtet. Oppløsning krever 3/4 flertall av de 

stemmeberettigede. Etter oppløsning skal penger og andre verdier som måtte være igjen fordeles av 

det siste styret i samsvar med de formål og verdier som senteret er bygget på. 

 

 

Jan Otto Myrseth 

Styreleder  

Ivar Flaten 

Daglig leder  


