Vedtekter for IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Vedtatt første gang på ekstraordinært representantskapsmøte 2. mai 1949. Siste gang endret 15. august 2019.

§ 1 Om IKO
IKO – Kirkelig pedagogisk senter, er en selvstendig institusjon. Organer/organisasjoner som gir sin
tilslutning til IKOs formål og støtter IKOs virksomhet med et årlig økonomisk bidrag, kan søke om å bli
medlem av IKO med rett til å sende en representant til IKOs representantskap. Representantskapet
opptar, med alminnelig flertall, nye medlemmer. Bispemøtet oppnevner én representant til
representantskapet.
§ 2 Basis
IKO – Kirkelig pedagogisk senter bygger på Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter,
og streker under læren om Kristi overnaturlige fødsel, hans sonende og forsonende fyllestgjøring for
våre synder, hans legemlige oppstandelse, Den Hellige Ånd som guddomsperson, dåpen som
gjenfødelsesbad og Kristi legeme og blods nærværelse i nattverdsakramentet.
§ 3 Formål, oppgaver og virksomhetsformer
IKO skal, med grunnlag i kristen tro og tradisjon, arbeide i forhold til kirke, hjem, skole og barnehage
og samfunnet forøvrig. IKO vil bidra til utvikling og fornyelse av kirkelig undervisning og trosopplæring.
IKO vil fremme kristen oppdragelse i hjemmet. IKO vil styrke kjennskap til kristen tro og tradisjon og
formidling av kristen kultur i skole og barnehage.
IKO vil tjene dette formålet blant annet ved å
1. utvikle kurs, ideer og materiell til bruk i kirkens trosopplæring,
2. gi impulser og veiledning, yte faglig og metodisk konsulentbistand og hjelpe til med kurs- og
foredragsvirksomhet overfor kirke, barnehage og skole,
3. utarbeide, utgi, distribuere og informere om hjelpemidler/lærebøker og pedagogisk og teologisk
litteratur som er i samsvar med det kristne livssynet,
4. drive forsknings- og utviklingsarbeid innenfor religionspedagogikk og kirkelig undervisning,
5. bidra til opinionsskapende virksomhet og til spredning av informasjon.
IKO vil søke å realisere disse oppgaver nasjonalt, regionalt og lokalt i nært samarbeid med andre som
har ansvar på områder som angår IKOs virksomhet – særlig med representantskapets
medlemsorganer/-organisasjoner.
§ 4 Representantskapet
Representantskapet er IKOs øverste myndighet og består av en representant fra hver av medlemmene,
jf § 1. Organene/organisasjonene oppnevner selv sin representant og melder dette til IKOs
administrasjon innen 1. februar.
Representantskapet kan gi observatørstatus til organisasjoner og kirkelige råd. Observatører kan møte
på representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Representantskapet møtes ordinært en gang årlig innen utgangen av mai. Ekstraordinært møte kan
avholdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av representantskapsmedlemmene ønsker det.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Disse leder forhandlingene. De velges for to år
om gangen og kan gjenvelges.
Representantskapets oppgaver er å
1. velge styreleder,
2. velge medlemmer og varamedlemmer til styret,
3. påse at IKOs lover følges,
4. godkjenne regnskap, og årsmelding,
5. vedta budsjettrammer,
6. vedta medlemsorganers økonomiske bidrag,
7. vedta strategiplan og drøfte handlingsplaner,

8. behandle eventuelle andre saker som styret legger fram.
Saksdokumenter sendes medlemmene senest 1 – en – måned før representantskapsmøtet.
Styrets leder, styremedlemmer og direktør deltar i representantskapets møter med talerett, men uten
forslags- og stemmerett. Ansatte i IKO kan være til stede uten talerett, hvis representantskapet ikke
bestemmer noe annet.
Alle valg skal skje skriftlig. Disse forberedes av en valgkomité som er nedsatt på foregående
representantskapsmøte. Representantskapet fastsetter egne retningslinjer for valg og valgkomiteens
arbeid.
§ 5 Styret
Styret består av leder og åtte medlemmer med fire varamedlemmer. Et styremedlem med
varamedlem velges av og blant de ansatte. Til sammen bør medlemmer og varamedlemmer
representere en viss bredde mht. faglig, yrkesmessig og organisasjonsmessig tilknytning. Det skal
tilstrebes at begge kjønn er godt representert i styret. Styremedlemmer kan ikke samtidig være
medlem av representantskapet. Styret er beslutningsdyktig når minst fem styremedlemmer er til
stede. Direktør er saksforbereder til styret og møter fast i styret, men uten stemmerett.
Styrets leder velges for en periode på to år og kan gjenvelges inntil tre nye perioder. Styremedlemmer
velges for en periode på fire år og kan gjenvelges for en periode. Varamedlemmene velges for to år. De
ansattes representant velges for to år, med personlig varamedlem. Styret velger selv sin nestleder.
Total funksjonstid i styret er maksimalt 12 år.
Styrets oppgaver er særlig å
1. føre tilsyn med IKOs virke,
2. tilsette direktør og fastsette retningslinjer for dennes virksomhet
3. trekke opp retningslinjer for IKOs arbeid og vedta handlings- og tiltaksplaner,
4. vedta budsjett og iverksette tiltak for å sikre økonomiske midler til virksomheten,
5. forberede og innkalle til representantskapets møter i samråd med representantskapets leder,
6. utarbeide årsmelding og legge fram revidert regnskap for årsmøtet.
Styrets leder og direktør forplikter i fellesskap IKO med sine underskrifter i forretningsanliggender,
skjøter, obligasjoner og lignende.
§ 6 Endring av medlemskap
Dersom et av medlemmene av IKO – Kirkelig pedagogisk senter vil avslutte sitt medlemskap må dette
meldes styret innen 1. februar. Representantskapet informeres samme år. Avslutning av
medlemskapet, med bortfall av rettigheter og forpliktelser, trer i kraft fra påfølgende budsjettår.
Dersom et av medlemmene ikke følger opp sine forpliktelser, avsluttes medlemskapet, og
representantskapsmøtet orienteres.
§ 7 Endring av vedtektene
Vedtektsendringer kan bare gjøres med 2/3 flertall i representantskapsmøte. Styret og ethvert medlem
av representantskapet kan fremme forslag om vedtektsendring. Forslag til vedtektsendring må sendes
styret senest 3 – tre – måneder på forhånd og være representantskapets medlemmer i hende minst 2 to - måneder før representantskapsmøtet.
§ 2 kan ikke under noen omstendighet endres.
§ 8 Oppløsning av IKO
Oppløsning av IKO – Kirkelig pedagogisk senter kan skje når minst 2/3 av representantskapets
medlemmer stemmer for det, og når forslag herom er fremmet for representantskapets medlemmer
minst 6 – seks – måneder før et lovlig innkalt representantskapsmøte. Eiendommer og midler tilfaller
en eller flere institusjoner innenfor Den norske kirke med tilsvarende formål og oppgaver som IKO har
hatt. Representantskapet bestemmer hvem midlene skal overlates til og fastsetter nærmere
betingelser for overdragelsen.

