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l Navn og organisasjonsforhold
§1
a) Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) står tilsluttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS).
II Grunnlag
§ 2 Laget bygger på det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og Hans soning for våre
synder og Hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse, således som det er uttrykt i Den Hellige Skrift og i den
apostoliske trosbekjennelse.
Ill Visjon og formål
§ 3 OKSLs visjon er å gjøre Jesus kjent på studiesteder i Oslo, så han blir
trodd, elsket og etterfulgt.
§ 4 OKSLs formål er:
a) Å samle kristne studenter hjemme og ute for å styrke og utdype deres åndelige liv
b) Å vinne andre for Kristus

IV Medlemsskap, stemmerett, valgbarhet

§5
a) Medlemsberettiget er enhver student som er enig i § 2 og § 3.
b) Medlemsskap i OKSL gjelder for ett skoleår og inngås ved betaling av de respektive kontingenter.
Kontingentene fastsettes av Årsmøtet. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.
§ 6 Stemmerett på Årsmøtet og Valgmøtet har alle medlemmer. Medlemmer uten tidligere medlemskap må,
for å være stemmeberettiget, ha betalt sin kontingent minst 4 uker før stemme kan avlegges. Ingen kan
stemme ved fullmakt. Livsvarige medlemmer har ubetinget stemmerett.
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§ 7 Valgbar til alle tillitsverv er den som
a) er personlig kristen
b) har stemmerett.
v Årsmøtet/Valgmøtet
§ 8 Årsmøtet er Lagets øverste myndighet.
a) Årsmøtet kan fatte vedtak i alle saker som angår Lagets arbeid. Vedtak fattes ved absolutt flertall.
b) Årsmøtet skal foreta de lovfestede valg i henhold til § 12.
c) Årsmøtet skal drøfte Lagets arbeid i tilknytning til beretninger og regnskap som er nevnt i § 15.
d) Årsmøtet godkjenner nye undergrupper og arbeidskomiteer som gir rett til representasjon i
Hovedstyret.
§ 9 Ordinært Årsmøte avholdes hvert vårsemester og kunngjøres minst 4 uker i forveien. Dagsorden og
saksdokumenter skal sendes ut til medlemmene minst 7 dager i forveien.
§ 10 Ekstraordinært Årsmøte/Valgmøte sammenkalles av Hovedstyret (HS) hvis dette finner det påkrevet,
eller hvis minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det, og kunngjøres ved utsending av dagsorden og
saksdokumenter minst 7 dager i forveien, samt ved utlegging på siste ordinære fellesmøte før det
ekstraordinære Årsmøtet/Valgmøtet.
§ 11 Forslag til behandling på Årsmøtet innsendes skriftlig til Hovedstyret minst 3 uker i forveien. Disse
frister gjelder også for ekstraordinært årsmøte. Saker som reises på Årsmøtet utenom dagsorden kan ikke
realitetsbehandles, men Årsmøtet kan vedta slike saker oversendt Hovedstyret for nærmere utredning.
§ 12 Årsmøtet/Valgmøtet skal foreta følgende valg:
a) Representantskap i henhold til § 23
b) Kapellråd i henhold til § 29 c
c) Husrådet i henhold til § 27 b
d) Revisorer i henhold til § 31
e) Årsmøtet kan i tillegg velge leder for hovedstyret, i henhold til §19.
§ 13
a) Medlemmer av Hovedstyret, Representantskapet, Kapellrådet eller Husrådet som fratrer før
funksjonstidens utløp, suppleres for resten av funksjonstiden på neste Årsmøte, ordinært eller
ekstraordinær. Undergruppe- og arbeidsgrupperepresentanter i hovedstyret suppleres fortløpende.
b) Årsmøtet kan gi Hovedstyret fullmakt til å finne kandidater til verv som fremdeles er ubesatte etter
Årsmøtet.
§ 14 Årsmøtet kan foreta lovendring med 2/3 flertall. Lovene kan ikke endres i strid med §§ 2, 3, 5a, og 7a.
Lovene utdeles til medlemmer på forespørsel.
§ 15 Årsmøtet skal behandle:
a) Revidert regnskap med økonomisk vurdering for foregående år for OKSL.
b) Hovedstyrets beretning om arbeidet.
c) Økonomisk oversikt for inneværende år, samt budsjett for kommende år. Revidert budsjett for
inneværende år legges frem for gjennomsyn.
d) Offentlig revidert regnskap med økonomisk vurdering for foregående år for Kapellrådet.
e) Kapellrådets beretning om driften av Nordmarkskapellet og Lagshytta for inneværende år, samt
budsjett for kommende år. Revidert budsjett for inneværende år legges frem for gjennomsyn.
f) Revidert regnskap for foregående år for Husrådet.
g) Husrådets beretning for inneværende år, samt budsjett for kommende år. Revidert budsjett for
innevaerende år legges frem for gjenomsyn.
§ 16
a)
b)

Årsmøtet/Valgmøtet velger selv sin dirigent.
Forhandlingene refereres i egen protokoll og underskrives av de tilstedeværende
Hovedstyremedlemme
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VI Hovedstyret
§ 17 Hovedstyret (HS) er Lagets øverste utøvende organ.
§ 18 Hovedstyret står ansvarlig overfor Årsmøtet og retter seg etter dets vedtak. Hovedstyret skal
samordne OKSLs virksomhet og representere OKSL utad.
§ 19
a) Hovedstyret består av en representant med vara
fra hver av de av Årsmøtet godkjente undergrupper og arbeidskomiteer. Årsmøtet kan i tillegg velge leder
ved særskilt valg.
b) Representanter i
Hovedstyret med vara velges av sine respektive undergrupper og arbeidskomitéer. Dersom det oppstår
uenighet rundt hvordan slike valg skal gjennomføres, skal det kalles inn til valgallmøte i OKSL og holdes
valg, skriftlig og ved simpelt flertall, på representant med vara for undergruppen eller komitéen. Alle
stemmeberettigede i OKSL kan da avgi stemme.
c)

Årsmøtet godkjenner undergrupper og arbeidskomiteer som gir rett til plass i Hovedstyret. OKSL har

følgende undergrupper og arbeidskomiteer:
- Christian Union
- Laget ved Høgskolen i Oslo
- Laget ved Norges Veterinærhøgskole
- Laget ved Norges Musikkhøgskole
- Kollektivet
- Knutepunkt
- Realistgruppa
d) Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved simpelt flertall.
Ved like stemmetall har lederen dobbeltstemme.
e)

Studentarbeider fra NKSS har møte- og talerett i Hovedstyret.

§ 20
a) Hovedstyret besørger gjennomført de arrangementer og spesielle tiltak som det til enhver tid finner
nødvendig og formålstjenlig.
b) Hovedstyret sammenkaller til møte med representantskapet en gang i året.
c) Hovedstyret utnevner æresmedlemmer.
d) Hovedstyret innstiller for Årsmøtet eventuell leder til Hovedstyret, samt kandidater til
Representantskapet, Husrådet og Kapellrådet.
e) Dersom det oppstår tvil om et valg, vedtak eller arbeidsmåten til et organ, en komite eller en
tillitsrepresentant er i samsvar med lovene for OKSL, kan vedkommende organ, komite eller
tillitsrepresentant, eller minst 10 medlemmer innanke saken for Hovedstyret. Hovedstyret kan også selv ta
opp slike saker. For anke av valg eller vedtak på Årsmøtet er tidsfristen 3 dager. Hovedstyret fatter
endelig vedtak i saken. Dette meldes Årsmøtet. Hovedstyret fatter endelig avgjørelse i
lovtolkningsspørsmål.
VII

Representantskapet

§ 21
Representantskapet er rådgivende organ for Hovedstyret, og skal påse at Hovedstyret følger OKSLs lover.
§ 22
Representantskapet består av erfarne lagsmedlemmer.
§ 23
a) Representantskapet består av 4 personer.

b) Representantskapet velges for ett år om gangen. Kjønnsbalanse skal tilstrebes. Representantskapet
konstituerer seg selv med en leder.
§ 24
a) Representantskapet møtes minst to ganger i semesteret, og ellers ved behov.
b) Representantskapet har møte med Hovedstyret en gang i semesteret, jf. § 21 c).
c) Representantskapet arrangerer ledertreningsseminar en gang i året/semesteret

VIII Kollektivet
§ 25
a)
b)
c)

OKSL eier og driver kollektivet i Duehaugvn 5 A, B og C.
Beboerne i kollektivet forplikter seg på § 7 a og b.
Endringer av husreglene for kollektivet skjer på OKSLs årsmøte.

§ 26
a) Kollektivstyret har ansvar for beslutninger om utvikling av kollektivet, utvelgelse
av beboere og håndheving av husreglene. Kollektivstyret er ansvarlig overfor
årsmøtet.
b) Kollektivstyret består av:
•

Én representant utnevnt av OKSLs hovedstyre.

•

Én representant valgt av beboerne i begynnelsen av høstsemesteret.

•

Én representant utnevnt av kapellrådet.

•

Én representant utnevnt av NKSS.

•

Et eksternt medlem utnevnt av det foregående kollektivstyret

Hvert styremedlem kan ha et varamedlem.
c) Kollektivstyret sitter i ett år om gangen og utnevnes på nytt i begynnelsen av
høstsemesteret.
d) Kollektivstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Vedtak
fattes ved simpelt flertall. Ved like stemmetall har leder dobbeltstemme.
e) Kollektivstyremedlemmene forplikter seg på §§ 2, 3 og 7 a.
IX Husrådet
§ 27
a)
OKSL eier eiendommen i Duehaugvn 5 A, B og C. Et husråd (HR) er ansvarlig for forvaltningen og den
daglige drift av eiendommen. Det har ansvaret for økonomi, vedlikehold og bruk av husene.
b)
Driftskonsulent i NKSS har det daglige ansvaret for økonomien til Duehaugvn 5 A, B og C.
c)
HR består av 4 medlemmer: Vaktmester I, som også er leder, vaktmester II, en representant utnevnt
av HS og en representant fra NKSS. HR konstituerer seg selv. Vaktmestrene mister stemmerett ved
saker som berører arbeidsoppgaver eller leieforhold.
d)
Husrådet er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall.
Ved like stemmetall har leder dobbeltstemme.
e)
Studentarbeider og driftskonsulent i NKSS har møte- og talerett i HR.

X

Kapellrådet

§ 28 OKSL eier og driver Nordmarkskapellet og Lagshytta.
§ 29

a)
b)
c)
d)
e)

Et kapellråd er ansvarlig for forvaltningen av Nordmarkskapellet og Lagshytta.
Kapellrådet består av 6 medlemmer og 1 varamedlem: leder og nestleder, 4 tilsynspersoner, 1
varamedlem og 1 medlem av Hovedstyret i henhold til § 21.
Leder og nestleder velges for 2 år, 1 hvert høstsemester. Tilsynspersoner og vara velges for 1 år. Alle
disse kan dispenseres fra § 7b. Årsmøtet foretar valgene.
Tilsynspersonene skal, etter instruks fra Kapellrådet, føre tilsyn med de tekniske og vedlikeholdsmessige
sider av eiendommens drift.
En person i Kapellrådet utnevnes til talersekretær, som i samarbeid med Hovedstyret og studentpresten
finner talere til gudstjenestene i kapellet.

XII Salg av eiendommene
§ 30
a) Fast eiendom kan ikke anskaffes, beheftes eller avhendes uten samtykke fra Landsstyret i NKSS.
b) OKSL står økonomisk ansvarlig overfor sitt eget årsmøte.
c) Større økonomiske beslutninger og tiltak må forelegges Landsstyret i NKSS til godkjenning.
d) Dersom OKSL oppløses eller trer ut av NKSS, tilfaller eiendommene denne organisasjonen.

XIV Revisorer
§ 31 2 revisorer med funksjonstid 2 år skal revidere Hovedstyrets regnskaper. Hver vår velges en revisor.
XV

Forpliktelser utad

§ 32 Styrets leder forplikter, med sin underskrift, OKSL utad.

SLUTT PÅ OKSLs LOVER
For Hovedstyret
Dag Sverre Seljebotn

