
 
 
 
 
 

Vedtekter for Pilegrimsforbundet i 
Norge  

Utkast til vedtekter – endret i styremøte 9.nov 2021  
 

§ 1 Navn  
Forbundets navn er Pilegrimsforbundet i Norge (PFN)  
Forbundet organiserer pilegrimsforeninger i Norge og har sitt hovedsete i 
Pilegrimsbyen Trondheim. 
 
 
 

§ 2 Målsetting  
Pilegrimsforbundet i Norge er en ideell organisasjon. Målet er å fremme interesse for 
og spre kunnskap om pilegrimstradisjoner og pilegrimsvandringer, nasjonalt og 
internasjonalt.  
Pilegrimsforbundet i Norge vil:  
1. styrke samarbeidet med lokale og regionale medlemsforeninger og tilrettelegge for 
frivillig innsats  
2. stimulere til vandring langs pilegrimsveiene  
3. være pådriver overfor myndighetene i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene 
og infrastrukturen rundt dem, samt videreutvikle Trondheim som Nordens viktigste 
pilegrimsmål 
4. samarbeide med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som bidrar til  
pilegrimsarbeidet, vandringer langs pilegrimsveiene og styrking av en levende 
pilegrimstradisjon 
5. stimulere til vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom ulike 
tros- og livssynssamfunn  
6. informere om pilegrimssteder og pilegrimstradisjoner  
7. utgi medlemsblad og drive annet relevant informasjonsarbeid  
 
 
 

§ 3 Medlemmer og medlemsforeninger 
1. Pilegrimsforbundet i Norge er et forbund av selvstendige medlemsforeninger.   
2. Personmedlemmer er organisert via sin lokale pilegrimsforening.  
3. Styret kan oppta lokale pilegrimsforeninger som medlemsforening i 
Pilegrimsforbundet i Norge (PFN).  



4. Opprettelse av nye medlemsforeninger skjer lokalt, i samarbeid med styret for PFN. 
Vedtekter eller endringer i vedtekter vedtas av medlemsforeningen etter godkjennelse 
fra styret for PFN. 
5. Medlemsforeninger betaler en kontingent til Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) som 
vedtas av årsmøtet i PFN.  
6. Medlemsforeningene sender inn årsmelding til Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) 
straks den er vedtatt.  
 
 
 

§ 4 Årsmøtet  
Årsmøtet er Pilegrimsforbundet i Norges øverste organ. Årsmøtet avholdes innen 30. 
april hvert år og innkalles med minst 3 ukers skriftlig varsel. Sammen med 
innkallingen skal det sendes ut saksliste og innstilling fra valgkomiteen. Årsmøtet 
arrangeres ulike steder i landet etter tur, i samarbeid mellom styret og en 
medlemsforening. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.  
 
Forslag fra medlemsforeningene som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende senest 5 uker før Årsmøtet.  
 
Årsmøtet består av delegater fra aktive medlemsforeninger med betalt årskontingent 
ved siste årsskifte. Delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer og 
varamedlemmer, har møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Øvrige 
deltagere med møterett har kun talerett. Styret kan invitere observatører.  
Ved beregning av antall delegater legges til grunn medlemstallet per 31. desember året 
før årsmøtet holdes.  
Representasjonen beregnes etter følgende modell:  
Årsmøtet består av valgte delegater fra medlemsforeningene etter følgende 
representasjonsordning:  
• 1 – 50 medlemmer 1 delegat  
• over 50 medlemmer 2 delegater  
• over 100 medlemmer 3 delegater  
• over 200 medlemmer 4 delegater  
• over 300 medlemmer 5 delegater  
• over 500 medlemmer 6 delegater  
Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegat på årsmøtet.  
Medlemsforeningene skal sende oversikt til sekretariatet over sine delegater innen den 
fristen sentralstyret setter.  
 
Årsmøtet skal:  
1. Godkjenne innkalling og sakliste  
2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokollen 
3. Godkjenne årsmelding  
4. Godkjenne revidert regnskap  
5. Godkjenne budsjett  
6. Fastsette kontingent  



7. Behandle innkomne forslag  
8. Velge  
– styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år for  
styremedlemmer og 1 år for varamedlemmer og styreleder. Valget bør gjøres slik at  
halvparten av styret er på valg hvert år. Sammensetningen av styret bør ha bred  
geografisk spredning.  
– revisor for 1 år  
– valgkomite bestående av 1 leder og 2 medlemmer, alle for 1 år.  
 
 
 

§ 5 Styret  

Styret leder virksomheten til Pilegrimsforbundet i Norge (PFN). Styret består av leder 
og 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv ved valg av nestleder, kasserer og 
sekretær. Varamedlemmer innkalles til styremøtene. Det skal føres vedtaksprotokoll 
fra styremøtene.  
1. Styret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller når minst 2 av Styrets  
medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til 
stede likevel slik at et vedtak krever minst 3 stemmer for. I tilfelle av stemmelikhet 
gjør lederens stemme utslaget. Forvaltningen av Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) 
hører under styret.  
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, holde seg orientert om  
foreningens økonomiske stilling, og plikter og påse at virksomheten, regnskap og  
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Herunder skal styret påse at  
Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) har en forsvarlig egenkapital.  
2. Pilegrimssentrene kan utpeke en felles representant som har møte- og talerett på  
styremøtene i relevante saker.  
3. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som består av styreleder og to 
styremedlemmer.  
4. Styret utnevner redaktør og redaksjonskomité for medlemsbladet.  
5. For å løse spesielle oppgaver kan styret nedsette ulike utvalg som rapporterer til 
styret.  
6. Styret skal foreslå medlemmer til valgkomiteen.  
7. Styremøtene kan holdes både ved fysisk oppmøte og digitalt. For øvrig treffer styret 
alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet. Styret er tvisteløsningsorgan for uenighet  
mellom medlemsforeninger, og har myndighet til å fatte beslutninger om blant annet  
grenser for geografiske arbeidsområder der situasjonen er fastlåst.  
 
 
 

§ 6 Økonomi  

1. Pilegrimsforbundet i Norge (PFN)s regnskap følger kalenderåret og skal revideres 
av forbundets revisor.  
2. Styreleder og kasserer har forbundets prokura i fellesskap.  



3. Medlemsforeninger er ansvarlige for egen økonomi.  
 
 
 

§ 7 Vedtektsendring og oppløsning  

1. Endringer kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet og det kreves 2/3 
flertall  
2. Første vedtak om oppløsning fattes av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall. 
Deretter fattes endelig vedtak om oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som holdes 
minst 3 måneder senere.  
3. Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler og midler en organisasjon av 
lignende slag, dersom ikke annet blir bestemt av de 2 årsmøtene som vedtar 
oppløsningen.  
 
 
 
 
 
 


