
NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR
Inviterer til

Årsmøte 
i Oslo 5. september 2013

I forbindelse med Nordisk kongress
4. - 6. september 2013

Tema: Verdier, kvalitet og omstilling

Årsmelding og årsmøteinnkalling
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ÅRSMØTEINNKALLING 

Det blir med dette kalt inn til årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur 
torsdag 5. september 2013 kl. 17.45 på Royal Christiania Hotel, Biskop Gun-
nerus gt. 3. Oslo

  Dagsorden:
1.   Konstituering
 a.  Opprop
 b.  Valg av dirigent
 c.  Valg av to referenter
 d.  Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten   
  skal underskrive protokollen
 e.  Vedtak av dagsorden  
2.   Årsmelding
3.     Regnskap
4.   Fastsetting av kontingent
5.   Budsjettforslag
6.   Innkomne saker
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
8.   Valg av revisor
9. Valg av valgkomité
10.  Fastsettelse av sted for neste årsmøte

SAK 2:  ÅRSMELDING andre halvdel 2012 og første halvdel 2013
Norsk forening for kirkegårdskultur er en ideell uavhengig forening som skal arbeide for 
å fremme god kirkegårdskultur, og for å utvikle framtidig kirkegårdspolitikk. Sekretariatet 
ligger i Drangedal kommune. 
Tillitsvalgte:
Leder:   Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde                             (valgt -12)
Nestleder:  Margaret Eckbo, direktør i Gravferdsetaten, Oslo     (valgt -12)
Styremedlemmer: Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen  (valgt -11)
    Håvard Russnes, kirkeverge i Notodden                      (valgt -11)
    Trygve Jensen, enhetsleder i Trondheim (valgt -12)
Vararepresentanter: Anne-Grethe Larsen, kirkeverge i Råde
    Tor Akselsen, kirkeverge i Narvik
Valgkomité:  Tove Kirsten Hansen, kirkeverge i Alstahaug
    Stein Olav Hohle, driftsleder i Oslo   
    Ingrid Klingberg, landskapsarkitekt,    
Ansatte:  Synnøve Haugstad Sira (85/100 %)
    Bjarne Kjeldsen (50 %, innleid fra KA)
Revisor:  Ernst & Young AS 
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Årsmøtet 2012
Årsmøtet fant sted tirsdag 4. september kl. 17 på Meyergården hotell i Mo i Rana. Det møtte 
41 personer på årsmøtet, 36 av dem hadde stemmerett. Hans Jakob Nes ble valgt til dirigent. 
Bjarne Kjeldsen og Synnøve Haugstad Sira ble valgt som referenter, og Idar Johnsen og Mary 
Iversen til å underskrive protokollen sammen med dirigenten. 
Det stod 11 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt årsmelding 
for andre halvdel av 2011 og første halvdel av 2012 og regnskap for 2011 ble godkjent uten 
merknader, og budsjett for 2013 tatt til etterretning. 
Hans Jakob Nes ble gjenvalgt som styreleder for to nye år. 
Margaret Eckbo (gjenvalg) og Trygve Jensen ble valgt som styremedlemmer for to år. 
Anne-Grethe Larsen og Tor Akselsen ble valgt til varamedlemmer for et år. 
Ernst & Young AS ble valgt som revisor.

Sekretariat og ansatte
Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune i Telemark. 
Synnøve Haugstad Sira har 85 % stilling som kontor- og kursleder, men i forbindelse med ekstra-
arbeid med arrangering av Nordisk kongress i 2013 er stillingen økt til 100 % fra 1.10.2012 til 
30.09.2013. Kontor-/kursleder står for den daglige driften av sekretariatet, fører regnskapet, har 
ansvar for kursplanlegging og praktisk gjennomføring av kurs og fagdager, ansvar for foreningens 
nettsider og sekretær for styret. Og i 2013 arbeidsoppgaver i forbindelse med gjennomføring av 
Nordisk kongress. Kontortid i sekretariatet er mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 (15.00).
Bjarne Kjeldsen er innleid fra KA som rådgiver i 50 % stilling. Han har kontor i Kirkens Hus i Oslo. 
Kjeldsen er sekretær for faglig råd, medlem i Kirkegårdsforeningens Krematorieforum, og vår 
representant i FAGUS (se eget punkt). Blir ved behov leid ut på timebasis til sekretariattjenester 
for Norsk Kremasjonsstiftelse. Arbeidsmiljøet er bra, med lite sykefravær i perioden.

Styrets arbeid  
Det er avholdt tre styremøter i perioden, ett i andre halvdel av 2012 og to i første halvår av 
2013. Det er behandlet i alt 44 saker. Hovedsakene har vært:  
Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet.
Kurs: Kurs praktisk kirkegårdsdrift, og jord-seminar med oppfølgingsmuligheter. (se også eget 
punkt i årsmeldingen). 
Regnskap og budsjett (egne årsmøtesaker)
Faglig råd (eget punkt i årsmeldingen)
Fagus: Samordning og samarbeid. (eget punkt i årsmeldingen) 
Fagtidsskriftet Kirkegården og andre trykksaker: Evaluering av forsøksordning med utvidelse 
av sideantallet til 32 sider, drøfting av økonomien, og oppnevning av nytt redaksjonsutvalg. 
Revisjon av heftet med gravferdsloven og forskriftene(Se også under punktet ”publikasjoner”). 
Drøfting om samarbeid med andre tidsskrift.
Nordisk kongress: Planlegging for kongressen i Norge i 2013, i samarbeid med den nordiske 
foreningen NFKK. (se også eget punkt i årsmeldingen).  I tillegg er det satt ned en norsk ressurs-
gruppe for å ta seg av praktisk gjennomføring.
Premisser og organisering av studentkonkurranse i forbindelse med kongressen.
Nordisk studentkonkurranse: Fremdriftsplan, valg av jury, bekjentgjøring.
Gravplasskonsulentstillingen: Drøfting av muligheter, og etablering av samarbeidsformer med 
den nye konsulenten. 
SOSI-standard for kirkegårder: Samarbeid med KA om å få til en nasjonal standard for graver. 
Vårt styremedlem Trygve Jensen er med i en arbeidsgruppe som skal finne fram gode løsninger.
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Krematorieforum: Organisering og funksjon for Kirkegårdsforeningens Krematorieforum, og 
planlegging av en fagdag (se også eget punkt i årsmeldingen).
Høring: Høringsuttalelse gitt til forskriftene til gravferdsloven.
Rådgivningsbehov innen gravferdssektoren: Enn nedsatt gruppe jobber med å utrede behov, og 
arbeidet drøftet undervegs.
Møte med FAD: Avklaring av samarbeid og muligheter for tilskudd

Faglig råd 
Rådet består av representanter fra Kirkegårdsforeningen, Fagforbundet, Delta, KA Kirkelig 
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, HSH gravferd og Norsk bergindustri. I tillegg møter 
seniorrådgiver i Kirkerådet Per Tanggaard i kraft av egen kompetanse. Rådgiver i Kirkegårdsfore-
ningen er sekretær for rådet. Det har vært avholdt ett møte i perioden der gravferdsforskriften 
ble behandlet, og en høringsuttale ble gitt.

Foreningens medlemmer

På medlemskap 1 og 3 er det anledning til å ha ekstraabonnenter, slik at medlems-
listene pr 1.1.2013 i alt viser 1245 adresser.  

Publikasjoner
Tidsskriftet Kirkegården er kommet ut med fire nummer i perioden: I september og november 
2012, og mars og juni 2013. Utvidet fra 24 til 32 sider som prøveprosjekt i 2012, vedtatt videre-
ført t.o.m. nr 2 -2013. Styret vil da ta en beslutning om eventuell videreføring.
Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. Fra 2013 består redaksjonsutvalget av Inghild Hareide 
Hansen, Arne Eggen, gravplasskonsulent Åse Skrøvset, Synnøve Haugstad Sira og Bjarne Kjeld-
sen. 
Det er laget et nytt oppdatert hefte med gravferdsloven og forskriftene. Heftet ble sendt ut til 
medlemmene med Kirkegården nr 1-2013, og i tillegg trykket opp i et ekstraopplag slik flere kan 
bestilles fra sekretariatet.
Faglitteratur for salg: Heftene Gravferdsloven med forskrifter, Kirkegårdens ABC, Gravminner i 
Gudbrandsdal, Idékonkurranse om formgiving av gravminner og Kirkegårdens dag. Boka Kirke-
gården -et levende kulturminne. 

Fagdager 2012
Fagdager 2012 foregikk på Meyergården Hotell i Mo i Rana 4. - 6. september, med 123 delta-
gere. Årets tema var ”Strategi for å møte høyere dødstall”
Foredrag: Strategi for å møte høyere dødstall innledning til tema ved rådgiver Bjarne Kjeldsen, 
Kirkegårdsutvidelser og hensyn til kulturminner v/l.ark. Aud Wefald og siv.ark. Åse Rudlang 

2013 2012 2011 2010 2009

1 Fellesråd / kommuner       352 358 358 358 366

2 Sokneråd                           5 5 4 4 5

3 Firma, bispedømme    62 62 62 62 64

4 Personlige 72 75 74 73 71

5 Livsvarige 12 12 14 13 13

6 Æresmedlemmer 2 2 2 1 1

503 512 512 510 519
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Flesseberg, ”Den digitale gravplass” v/seniorrådgiver i Kartverket Tore Bø, prosjektansvarlig 
kirkeverge Kjetil Gjærde, prosjektansvarlig IKT-satsningen DNK Bjarne Neerland, Eksempel på 
funksjonelle navnede minnelunder v/Torhild Hovdenak, Forholdet mellom vern og virksomhet 
v/direktør i KA Oddbjørn Sørmoen, Avgiftsnivå v/kirkeverge Håvard Russnes og rådgiver Bjarne 
Kjeldsen, Presentasjon av omregulering av Mo kirkegård v/kirkeverge Idar Johnsen og prosjekt-
leder Anders Masterhei, Presentasjon av oppfylling og bevaringsplan på Hemnes kirkegård v/
kirkeverge Per Øyvind Eriksen, Hemnes, Kunsten å skape et godt arbeidsfellesskap v/metodist-
prest Rolf Hugo Hanssen.
Befaringen gikk til Hemnes og Mo kirkegård, og i tillegg fikk vi en gjennomgang av  Jernverkets 
historie. Festmiddag på hotellet torsdag kveld, med vakker korsang.

Kurs og arrangement
Kurs i praktisk kirkegårdsdrift  9. - 12. oktober 2012 i Bodø med 29 deltakere.
Kurset er en grunnopplæring i kirkegårdsdrift.
Tema: Lover og regler for kirkegården, Gravregister og gravfeste, Kirkegårdsteknikk, Kistegrav 
eller kremasjon, Åpning og lukking av grav, Stell av grøntanlegget, Registreringsarbeid og opp-
datering av kartverk, Gravminner, plantefelt og betalt gravstell, Møte med mennesker i sorg. 
Befaring til kirkegårder og krematorium.
Foredragsholdere: Fungerende kirkegårdskonsulent Helge Klingberg, gartner Eva Marie Larsen 
og prest Kjetil Haga.
Seminar om dekompostering og grunnforhold  23. -24. oktober 2012 med 52 delt.
Tema: Innledning til temaet v/Margaret Eckbo, Nedbrytning av organisk materiale v/professor 
dr. Dirk Schoenen, Påvirkningsvariabler for nedbrytning av organisk materiale, og metoder for 
nedbrytning v/Dr. Michael C Albrecht, Erfaringer fra Sveits på nedbrytning v/Erich Aeschlimann, 
Kostnader ved etablering av ny kirkegård v/l.ark. Ingrid Klingberg og l.ark Trygve Sundt, Kan 
jordforhold lovreguleres? v/tidl. ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes og direktør i KA Øystein 
Dahle, Vurdering av nedbrytningsforhold i graver ut fra jordsmonnsegenskaper v/seniorforsker i 
Bioforsk Jord og Miljø på Ås Trond Haraldsen, Simulering av nedbrytning med forskjellige para-
metere ved bruk av dataprogrammet Ruhesoft v/dr. Michael C. Albrecht.
Deltakere på kursene har vært kirkeverger, kirkegårdsarbeidere, driftsledere og 
kontorpersonale. På grunn av merarbeid med arrangering av nordisk kongress, er det 
gjennomført færre kurs enn normalt i perioden.

Krematorieforumet
Forumet skal fokusere på saker som gjelder krematorium, og fremme forslag om fagdager, kurs 
og andre faglige samlinger for ansvarlige og ansatte i krematorium. Medlemmer av forumet: 
Margaret Eckbo, Ola Asp og Bjarne Kjeldsen. Sira tiltrer under planlegging av arrangement. Det 
er også satt ned et ad-hoc nettverksgruppe med folk fra Stavanger, Trondheim, og Oslo. Det er 
avholdt to møter i perioden.

Fagus
Kirkegårdsforeningen er gått inn som medeier i stiftelsen FAGUS -Faglig utviklingssen-
ter for grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer de også kurs 
og konferanser, og har en spalte i Kirkegården. Bjarne Kjeldsen er vår representant der.  

Nordisk samarbeid
Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for kirkegårder 
og krematorier (NFKK). Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging og gjennomføring av en 
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nordisk kongress hvert 4. år. I år er det Norges tur, og kongressen blir i Oslo 4. - 6.september. 
Kirkegårdsforeningen har hele det praktiske og økonomiske ansvaret for kongressen, NFKK som 
organisasjon har ansvar for program, og de enkelte land for ”sine” foredragsholdere. I tillegg 
til kongressen er det utlyst en nordisk studentkonkurranse med tre alternative kategorier: 1) 
Fornyelse og utvikling av mindre gravplasser tilknyttet kirkebygget 2)Det store, moderne grav-
plassarealet, 3) Gravplassens estetiske og praktiske elementer. Bidragene vil bli vurdert av en 
nordisk jury, og premiert på kongressen.

SAK 3: REGNSKAP
Styrets forslag til regnskap for 2012, til godkjenning:

INNTEKTER Regn. 2012 Budsj. 2012 Regn. 2011

Kontingenter 762 505  780 000 768 525
Salg publikasjoner, annonser 253 708  250 000 177 561
Fagdager, årsmøte 604 538  410 000 742 444
Kurs 681 135  650 000 564 270
Tilskudd 95 000  100 000 100 000
Andre inntekter 23 119  60 000 13 500
Renteinntekter 23 842 25 000 24 604
Sum 2 443 846 2 275 000 2 390 904
UTGIFTER

Publikasjoner  536 058  325 000  333 389 
Fagdager, årsmøte  532 411  360 000  565 542 
Kurs 573 270  500 000 420 525
Styreutgifter 35 638  70 000 55 173
Kontor, administrasjon 108 612  100 000 109 034
Nordisk samarbeid 29 595  70 000 31 546
Lønnsutgifter 438 707  395 000 396 708
Rådgiver inkl. kontor 413 516  405 000 408 553
Prosjekt 30 000  20 000 21 402
Mva-refusjon -78 792 -86 688
Andre kostnader 20 810  30 000 47 392
Sum 2 639 825  2 275 000 2 302 575

RESULTAT -195 979 0 88 329

Kommentarer til regnskapet:
Regnskapet for 2012 gjort opp med et underskudd på kroner 195 979. Det er hovedsakelig to 
årsaker til årets høye underskudd: For det første økte kostnadene med utgivelsen av bladet 
Kirkegården rundt 100 000 kroner. Utvidelsen fra 28 til 32 sider har medført en økning av 
kostnader som ikke ennå har lykkes helt dekket inn av økte annonseinntekter, og et skifte av 
selskapsform for redaktøren førte til at full mva nå faktureres. For det andre gikk nettoinntek-
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Revisorrapport

tene på fagdagene ned med 100 000 kroner. Det skyldes noen færre deltagere, samt høyere 
arrangement-kostnader. Under posten “Prosjekt” er siste innbetaling for medlemskapet i Fagus 
ført opp. Styret erklærer at vilkåret for fortsatt drift er tilstede.

BALANSE     2012     2011
EIENDELER

Omløpsmidler:
Drangedal og Tørdal Sparebank 632 232 947 812
Utestående 51 814 48 698
SUM EIENDELER 684 046 996 510
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Fri egenkapital pr. 1.1. 682 773 594 444
Årets resultat -195 979 88 329
Sum egenkapital 486 794 682 773
Kortsiktig gjeld:
Skyldig skatt, avgifter, lønn 40 494 60 752
Annen kortsiktig gjeld 156 758 252 985
Sum gjeld 197 252 313 737
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 684 046 996 510
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SAK 4:  FASTSETTING AV KONTINGENT
Styret anbefaler økning av kontingenten for 2014 med 5 %, grunnet generell kostnadsøkning og 
mindre eksterne tilskudd.  

SAK 5:  BUDSJETTFORSLAG
INNTEKTER UTGIFTER

Kontingenter 815 000 Publikasjoner 400 000
Salg publikasjonar, annonser 225 000 Fagdager, årsmøte 500 000
Fagdager, årsmøte 600 000 Kurs og studiearrangement 500 000
Kurs 600 000 Styreutgifter 40 000
Tilskudd 75 000 Nordisk samarbeide 10 000
Andre inntekter 20 000 Kontor, administrasjon 110 000
Renteinntekter 25 000 Prosjekter/utvalg 5 000

Lønnsutgifter 440 000
Rådgiver 50% stilling 425 000
Andre kostnader 20 000
mva-refusjon -90 000

Sum 2 360 000 Sum 2 360 000

SAK 6:  INNKOMNE SAKER
Styret ser behov for oppdatering av begrepene i samsvar med lovverket, altså til ”gravplass” 
istf ”kirkegård”, samt tydeliggjøre at kremasjon også inngår i foreningens formål. Det er også 
opprettet en krematoriegruppe som skal ivareta Kirkegårdsforeningens arbeid med spørsmål 
knyttet til kremasjon og krematoriedrift. Det vurderes som viktig å få inn en ny paragraf med 
denne gruppens mandat. 
Med bakgrunn i lovverkets endring av betegnelse fra kirkegård til gravplass og utvidet fokus på 
krematoriedrift som en del av gravferdsforvaltningen, foreslår styret nå endring av foreningens 
navn til Norsk krematorie- og gravplassforening. Navnet gir et signal om bredden av områder 
foreningen arbeider innenfor for å ivareta og utvikle sektoren. Styret tror dette også vil kunne 
bidra til å ivareta kommunikasjon om foreningens formål og oppgaver når vi går inn i en tid med 
økt fokus på viktigheten av og problemstillinger rundt livssynsåpenhet i gravferdsvirksomheten.
 
Styret foreslår derfor at disse sakene blir behandlet av årsmøtet:
1) Vedtektene blir revidert slik at benevnelsene samsvarer med lovverket, og at kremasjon også 
inkluderes.  
2) Endring av navn på foreningen til Norsk krematorie- og gravplassforening.

NB: Styrets forslag står på s. 9-11 i høgre spalte, med foreslåtte endringer i kursiv og grønn 
tekst. Gjeldende vedtekter står i venstre kolonne.
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VEDTEKTER FOR NORSK FORENING 
FOR KIRKEGÅRDSKULTUR

-KIRKEGÅRDSFORENINGEN-

§ 1 Navn
Norsk forening for kirkegårdskultur – Kirkegårdsfore-
ningen - er en ideell uavhengig forening.

§ 2 Formål
Norsk forening for kirkegårdskultur skal arbeide for å 
fremme god kirkegårdskultur, og arbeide for å utvikle 
framtidig kirkegårdspolitikk.

§ 3 Virksomhet
Foreningens formål søkes nådd gjennom:
•Bidra til å ivareta og utvikle kirkegårdens estetiske og 
funksjonelle sider
•Arbeide aktivt for å synliggjøre gravferdsforvaltnin-
gens samfunnsmessige betydning
•Å være en aktiv aktør og tilrettelegger ved å utvikle 
god fagkompetanse
•Kurs og konferanser innenfor kirkegårds- og kremato-
riesektoren
•Informasjonsarbeid, utvikling av faglitteratur og 
informative tjenester
•Rådgivning og utviklingsvirksomhet.
•Å være en aktiv deltaker i det nasjonale, nordiske og 
internasjonale samarbeidet innen relevante fagfelt.

§ 4 Medlemmer
Følgende kan være medlemmer:
-  Kirkelige fellesråd
-  Menighetsråd
-  Kommuner
-  Organisasjoner, råd og institusjoner
-  Firma
-  Enkeltpersoner
Utmeldelse av Norsk forening for kirke-gårdskultur 
skjer skriftlig. Medlem som tross krav ikke har betalt 
kontingent i ett år regnes for å være gått ut av forenin-
gen.

§ 5 Styret
Norsk forening for kirkegårdskultur  ledes av et styre 
på fem medlemmer.
Styrets leder, fire styremedlemmer og to varamedlem-
mer velges av årsmøtet.  Styret konstituerer ellers seg 
selv. 1.vararepresentant møter fast og har og uttalerett 
i styret.
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg med den 
myndighet og det ansvar styret gir utvalget.
Styret/arbeidsutvalget innkalles til møte når lederen 
finner det påkrevet eller minst to styremedlemmer an-
moder om det.  Skriftlig møteinnkalling med saksliste 
sendes styremedlemmene med minst sju dagers 
varsel.
Styrevedtak skjer med vanlig stemmeflertall.  Det er 
stemmeplikt. Ved stemmelikhet har lederen dobbelt-
stemme.
Styreleder representerer foreningen, sørger for innka-
lling til møter og leder disse.  Har leder forfall overtar 
nestleder plikter og rettigheter.  

VEDTEKTER FOR 
NORSK KREMATORIE- OG GRAVPLASSFORENING

-KIRKEGÅRDSFORENINGEN-

§ 1 Navn
Norsk krematorie- og gravplassforening - er en ideell uavhen-
gig forening.

§ 2 Formål
Norsk krematorie- og gravplassforening for å utvikle god 
kultur i gravferdssektoren og bidra til formålstjenelige ram-
mebetingelser for gravplasser og krematorier. 

§ 3 Virksomhet
Foreningens formål søkes nådd gjennom:
•Bidra til å ivareta og utvikle gravplassene og krematorienes 
estetiske og funksjonelle sider
•Bidra til at spørsmål knyttet til etikk, holdninger og verdighet 
blir ivaretatt i sektoren.
•Arbeide aktivt for å synliggjøre gravferdssektorens sam-
funnsmessige betydning
•Å være en aktiv aktør og tilrettelegger ved å utvikle god 
fagkompetanse
•Kurs og konferanser innenfor kirkegårds- og krematoriesektoren
•Informasjonsarbeid, utvikling av faglitteratur og informative 
tjenester
•Rådgivning og utviklingsvirksomhet.
•Å være en aktiv deltaker i det nasjonale, nordiske og inter-
nasjonale samarbeidet innen relevante fagfelt.

§ 4 Medlemmer
Følgende kan være medlemmer:
-  Kirkelige fellesråd
-  Menighetsråd
-  Kommuner
-  Organisasjoner, råd og institusjoner
-  Firma
-  Interkommunale selskap
-  Enkeltpersoner
Utmeldelse av Norsk krematorie- og gravplassforening skjer 
skriftlig. Medlem som tross krav ikke har betalt kontingent i 
ett år regnes for å være gått ut av foreningen.

§ 5 Styret
Norsk krematorie- og gravplassforening ledes av et styre på 
fem medlemmer.
Styrets leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer 
velges av årsmøtet.  Styret konstituerer ellers seg selv. 1.var-
arepresentant møter fast og har og uttalerett i styret.
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg med den myndighet og 
det ansvar styret gir utvalget.
Styret/arbeidsutvalget innkalles til møte når lederen finner 
det påkrevet eller minst to styremedlemmer anmoder om 
det.  Skriftlig møteinnkalling med saksliste sendes styremed-
lemmene med minst sju dagers varsel.
Styrevedtak skjer med vanlig stemmeflertall.  Det er stem-
meplikt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styreleder representerer foreningen, sørger for innkalling 
til møter og leder disse.  Har leder forfall overtar nestleder 
plikter og rettigheter.  

§ 6 Styrets oppgaver
Styret er ansvarlig for å lede Norsk krematorie- og gravplass-
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§ 6 Styrets oppgaver
Styret er ansvarlig for å lede Norsk forening for 
kirkegårdskultur etter de vedtekter som foreligger, og 
etter særlige beslutninger på årsmøte.
Styret skal forvalte foreningens midler i samsvar med 
god forretningsskikk, og sørge for en tilfredsstillende 
organisering av driften.  Styret er foreningenes tilset-
tingsmyndighet.
Styret skal utarbeide årsmelding for arbeidsåret og 
regnskap m/beretning for foregående kalenderår innen 
utgangen av mars.
Styret kan ikke iverksette vesentlige endringer av fore-
ningens oppgaver uten å  forelegge det for årsmøtet 
først.

§ 7 Valg
Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomitè 
på tre medlemmer deriblant leder.  
Senest 8 uker før årsmøtet skal valgkomitèen tilstile 
styret et begrunnet forslag til kandidater til det 
forestående valg. En representant fra valgkomiteèn 
leder valget.
Styrets leder, fire andre styremedlemmer og to varam-
edlemmer i nummerert rekkefølge, velges av årsmøtet.  
Det holdes skriftlig valg dersom det er flere kandidater, 
eller om noen krever det. 
Styrets leder og styremedlemmene velges for to år.  Av 
de fire styremedlemmene er to på valg hvert år.    
De to varamedlemmene velges for ett år.  Ved stemme-
likhet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

§ 8 Faglig råd
Styret nedsetter et faglig råd med èn oppnevnt repre-
sentant fra relevante organisasjoner. Kirkegårdskonsu-
lenten anmodes om å være med i faglig råd. Fra forenin-
gen deltar leder og nestleder i faglig råd, og en av disse 
blir valgt som leder i rådet dersom styret ikke bestem-
mer noe annet. Faglig råd kan innkalle andre i forbind-
else med drøfting av særlige saker og fagområder.
Faglig råd skal:
•Drøfte relevante saker og fagområder etter innspill fra 
Kirkegårdsforeningen eller på eget initiativ
•Gi forslag for videre behandling i Norsk forening for 
kirkegårdskulturs styre 
•Ivareta samhandling mellom ulike organisasjoner og 
behandle anliggender som har felles interesse for med-
lemmer og deres organisasjoner
Referat fra møtene i faglig råd legges frem for styret 
i Norsk forening for kirkegårdskultur. Foreningen har 
sekretærfunksjon for faglig råd.

§ 9 Revisjon
En revisor velges på årsmøtet.  Revisoren skal være 

forening etter de vedtekter som foreligger, og etter særlige 
beslutninger på årsmøte.
Styret skal forvalte foreningens midler i samsvar med god for-
retningsskikk, og sørge for en tilfredsstillende organisering av 
driften.  Styret er foreningenes tilsettingsmyndighet.
Styret skal utarbeide årsmelding for arbeidsåret og regnskap m/
beretning for foregående kalenderår innen utgangen av mars.
Styret kan ikke iverksette vesentlige endringer av foreningens 
oppgaver uten å forelegge det for årsmøtet først.

§ 7 Valg
Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomitè på tre 
medlemmer, deriblant leder.  
Senest 8 uker før årsmøtet skal valgkomitèen tilstile styret et 
begrunnet forslag til kandidater til det forestående valg. En 
representant fra valgkomiteèn leder valget.
Styrets leder, fire andre styremedlemmer og to varamedlem-
mer i nummerert rekkefølge, velges av årsmøtet.  Det holdes 
skriftlig valg dersom det er flere kandidater, eller om noen 
krever det. 
Styrets leder og styremedlemmene velges for to år.  Av de fire 
styremedlemmene er to på valg hvert år.    
De to varamedlemmene velges for ett år.  Ved stemmelikhet 
avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

§ 8 Krematorienettverk
Styret nedsetter en nettverksgruppe for krematoriene. Gruppa 
består av fire medlemmer som skal representere en bredde i 
forhold til geografi og størrelse på virksomhet. Dersom forenin-
gens styre ønsker det kan et styremedlem oppnevnes i tillegg. 
Det velges en nettverksleder som rapporterer til NFS-styret og 
innkalles til møter hvor kremasjonsrelaterte saker tas opp. 
Nettverksgruppa har ansvar for:
- Arrangere årlige fagdager
- Utrede høringssvar mv for foreningens styre i kremasjonsre-
laterte saker 
- Stimulere til faglig kontakt og samarbeid krematoriene i mellom
- Bidra til at aktuelle spørsmål knyttet til kremasjon og kremato-
riedrift blir satt på dagsorden i foreningens virksomhet og ellers.

§ 8 Faglig råd
Styret nedsetter et faglig råd med én oppnevnt representant 
fra relevante organisasjoner. Gravplasskonsulenten anmodes 
om å være med i faglig råd. Fra foreningen deltar leder og 
nestleder i faglig råd, og en av disse blir valgt som leder i 
rådet dersom styret ikke bestemmer noe annet. Faglig råd 
kan innkalle andre i forbindelse med drøfting av særlige saker 
og fagområder.
Faglig råd skal:
•Drøfte relevante saker og fagområder etter innspill fra 
Kirkegårdsforeningen eller på eget initiativ
•Gi forslag for videre behandling i Norsk krematorie- og grav-
plassforenings styre 
•Ivareta samhandling mellom ulike organisasjoner og behan-
dle anliggender som har felles interesse for medlemmer og 
deres organisasjoner
Referat fra møtene i faglig råd legges frem for styret i Norsk 
krematorie- og gravplassforening. Foreningen har sekretær-
funksjon for faglig råd.

§ 10 Revisjon
En revisor velges på årsmøtet. Revisoren skal være registrert 
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registrert eller statsautorisert.  Regnskapet føres ihht. 
de standarder som er gitt i norsk regnskapslovgivning.  
Regnskap i revidert stand skal foreligge innen utgangen av 
mars hvert år.  Regnskapet skal bestå av resultatregnskap, 
balanse og noter.

§ 10 Årsmøtet
Årsmøte holdes årlig slik styret bestemmer. Møtet legges 
så vidt mulig til de forskjellige landsdeler etter tur.
Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel. 
Alle medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en 
stemme. Medlem kan gi fullmakt til annet medlem, men 
ingen kan avgi mer enn to stemmer. Enkeltmedlemmer 
kan ikke utgjøre mer enn 10 % av avgitte stemmer. 
Når ikke annet er vedtektsbestemt fatter årsmøtet vedtak 
med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør dirigentens 
stemme utslaget.
Bare de punkter som er oppført på årsmøtets saksliste 
kan settes under avstemning. Medlemmer som vil ha 
saker behandlet på årsmøtet må tilskrive styret senest tre 
måneder før årsmøtet.

§ 11 Saksliste til årsmøtet
Årsmøtets saksliste skal inneholde følgende poster:
1.  Konstituering
2.  Årsmelding
3.  Regnskap
4.  Fastsetting av kontingent
5.  Budsjettforslag
6.  Innkomne saker
7.  Valg av leder
8.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
9.  Valg av revisor
10. Valg av valgkomite
11. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

 § 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det 
påkrevet eller når minst 10% av medlemmene forlanger 
det.  Det innkalles til slikt møte med minst to ukers varsel.  

§ 13 Vedtektsendring
Forslag om endring av disse vedtekter må være innsendt 
til styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret legger 
forslaget fram for årsmøtet med sin innstilling.  For at 
vedtektsendring skal være gyldig kreves et flertall på minst 
2/3 av de gitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte kan 
det ikke gjøres vedtektsendring hvis ikke forslaget først har 
vært drøftet på ordinært årsmøte.

§ 14 Æresmedlemskap
Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en for-
tjenestefull måte har fremmet foreningens formål. Æresm-
edlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret. 

§ 15 Oppløsning av foreningen
Årsmøtevedtak om oppløsning av Norsk forening for 
kirkegårdskultur må fattes med minst 2/3 flertall og må 
stadfestes med minst 2/3 flertall på neste årsmøte for å 
være gyldig. Blir foreningen oppløst, tilfaller 
eventuelle midler lignende formål.  Vedtak om dette og 
vilkår for overdragelsen fattes samtidig med, og på samme 
måte som, vedtak om oppløsning.

Vedtatt av årsmøtet 24.08.2006

eller statsautorisert.  Regnskapet føres ihht. de standarder 
som er gitt i norsk regnskapslovgivning.  Regnskap i revidert 
stand skal foreligge innen utgangen av mars hvert år.  Regn-
skapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter.

§ 11 Årsmøtet
Årsmøte holdes årlig slik styret bestemmer. Møtet legges så 
vidt mulig til de forskjellige landsdeler etter tur.
Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel. 
Alle medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en 
stemme. Medlem kan gi fullmakt til annet medlem, men 
ingen kan avgi mer enn to stemmer. Enkeltmedlemmer kan 
ikke utgjøre mer enn 10 % av avgitte stemmer. 
Når ikke annet er vedtektsbestemt fatter årsmøtet ved-
tak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør dirigentens 
stemme utslaget.
Bare de punkter som er oppført på årsmøtets saksliste kan 
settes under avstemning. Medlemmer som vil ha saker be-
handlet på årsmøtet må tilskrive styret senest tre måneder 
før årsmøtet.

§ 12 Saksliste til årsmøtet
Årsmøtets saksliste skal inneholde følgende poster:
1.  Konstituering
2.  Årsmelding
3.  Regnskap
4.  Fastsetting av kontingent
5.  Budsjettforslag
6.  Innkomne saker
7.  Valg av leder
8.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
9.  Valg av revisor
10. Valg av valgkomite
11. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

 § 13 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det 
påkrevet eller når minst 10% av medlemmene forlanger 
det.  Det innkalles til slikt møte med minst to ukers varsel.  

§ 14 Vedtektsendring
Forslag om endring av disse vedtekter må være innsendt til 
styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret legger fors-
laget fram for årsmøtet med sin innstilling. For at vedtekt-
sendring skal være gyldig kreves et flertall på minst 2/3 av 
de gitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke 
gjøres vedtektsendring hvis ikke forslaget først har vært 
drøftet på ordinært årsmøte.

§ 15 Æresmedlemskap
Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en 
fortjenestefull måte har fremmet foreningens formål. Æesm-
edlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret. 

§ 16 Oppløsning av foreningen
Årsmøtevedtak om oppløsning av Norsk krematorie- og 
gravplassforening må fattes med minst 2/3 flertall og må 
stadfestes med minst 2/3 flertall på neste årsmøte for å 
være gyldig. Blir foreningen oppløst, tilfaller 
eventuelle midler lignende formål.  Vedtak om dette og 
vilkår for overdragelsen fattes samtidig med, og på samme 
måte som, vedtak om oppløsning.



B-Economique

SAK 7: VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER
Valgkomitèens forslag: 

To styremedlemmer for to år:   
Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen (gjenvalg)
Håvard Russnes, kirkeverge i Notodden (gjenvalg)
r
To varamedlemmer for ett år 
Anne-Grethe Larsen, kirkeverge i Råde (gjenvalg) 1.  Anne-Grethe Larsen, 
Per Øyvind Eriksen, kirkeverge i Hemnes (ny)

SAK 8:  VALG AV REVISOR
Styret foreslår gjenvalg av revisorfirmaet Ernst & Young AS.

SAK 9:  VALG AV VALGKOMITÈ FOR 2013 
Styrets forslag til valgkomite for 2014: 
Tove Kirsten Hansen, kirkeverge i Alstahaug (leder), Stein Olav Hohle, driftsleder i Grav-
ferdsetaten i Oslo, og landskapsarkitekt Ingrid Klingberg.

SAK 10:  FASTSETTING AV STED FOR NESTE ÅRSMØTE
Styret foreslår Kristiansand som sted for fagdager og årsmøte i 2014.

Returadresse: Norsk forening for kirkegårdskultur, Sagodden, 3760 Neslandsvatn


