GRUNNREGLER FOR KRISTENT RADIOFORUM (KR)
Stiftet 15.03.1992
Org nr: 975 886 360
1. FORMÅL
Kristent Radioforum er et interessefelleskap som søker å ivareta og fremme det kristne
lokalradioarbeidets særlige behov.
Dette søkes nådd gjennom å styrke innbyrdes kontakt og gjennom felles utspill gjennom Norsk
Lokalradioforbund (NLR), politiske miljøer og andre organisasjoner og instanser.
2. MEDLEMSKAP
Medlemskap med stemmerett på årsmøtet gis: Kristne lokalradioer med egen konsesjon, kristne
radioprodusenter og sendergrupper knyttet til andres konsesjoner.
Medlemsskap med talerett på årsmøtet gis: Enkelpersoner og institusjoner engasjert i kristent radioarbeid.
Kontingentens størrelse skal differensieres for medlemmer med og uten stemmerett.
Det enkelte medlem i KR oppfordres til å ha sitt primærmedlemskap i NLR og i tillegg betale en mindre
kontingent til KR.
3. OPPGAVER FOR KR
- arrangere Kristen Radiokonferanse/årsmøte hvert annet år
- koordinere og utveksle informasjon mellom de enkelte radioer og komme med utspill overfor
NLR og politiske myndigheter
- utgi et nyhetsbrev
- utarbeide og holde oppdatert en liste over lokalradioer med kristen basis og/eller kristne program.
4. TILKNYTNING TIL NLR
KR arbeider i hovedsak som en interessegruppe gjennom NLR.
5. STYRE
Årsmøtet velger styret som består av 3-5 medlemmer, valgt for 4 år. Det velges i tillegg 3
varamedlemmer, valgt for 2 år.
Styret konstituerer seg selv.
Funksjonstid i styret er maks. 8 år.
6. SEKRETARIAT
Det skal ikke opprettes et eget sekretariat. Dette skal knyttes til eksisterende mediemiljøer på kristen
grunn.
Styret legger selv sekretariatsfunksjonen dit den finner det mest praktisk for perioden.
7. KRISTEN RADIOKONFERANSE/ÅRSMØTE
Det avholdes årsmøte under Kristen Radiokonferanse hvert annet år. Årsmøtet vedtar rapport om arbeidet,
regnskap, bestemmer kontingentens størrelse og velger nytt styre.
Sittende styre innstiller nye styremedlemmer.
Ved valg av styre skal det tas hensyn til en viss rullering samt at organisasjoner/kirkesamfunn med mange
radioer blir representert.
8. ØKONOMI
Kristen Radiokonferanse/KR skal være selvfinansierende.
9. ENDRINGSFORSLAG
Forslag skal være hos styret senest to måneder før Kristen Radiokonferanse avholdes.
Endringer vedtas med vanlig flertall.

