Stavanger, 08. August 2017
Til:
Medlemsorganisasjoner
Regionråd
Regionledere
Lokalavdelinger

INVITASJON OG INNKALLING TIL LANDSMØTE I KIA
TIRSDAG 17. OKTOBER 2017
Vaisenhusgata 5, Stavanger
Vi viser til tidligere utsendt invitasjon og oversender her oppdatert informasjon.
Det er med stor glede at jeg på vegne av landsstyret kaller inn til landsmøte for Kristent
Interkulturelt Arbeid (KIA). Landsmøtet i KIA er i år satt til tirsdag 17. oktober og det vil
finne sted i Stavanger. Landsmøtet blir èn dag i år, og vi planlegger program fra kl 10.00
til 19.00. I forbindelse med landsmøtet planlegger vi også en fagdag med tema «Islam i
Europa». Vi arbeider med å forme en ramme som inspirerer og legger grunn for
utvikling av KIA frem mot 2020.
KIA har utviklet seg mye siden starten for 43 år siden, både i forhold til antallet frivillige,
ansatte og aktiviteter for vår målgruppe. Vi ønsker å utvikle KIA til å bli en enda bedre
organisasjon for å integrere mennesker med migrasjonsbakgrunn i menigheter og
lokalsamfunn. Målet med landsmøtet er at vi skal komme sammen for å vedta retningen
for KIA, og gjennom det utvikle organisasjonen til det beste for de som trenger oss.
Media forteller oss jevnlig om ulike sider i forhold til migrasjon både i Norge og Europa.
Selv om myndighetene langt på vei har stengt grensen inn til Norge, kommer det stadig
flyktninger til Europa som trenger vår hjelp, og vi må være beredt til å ta imot nye
strømmer når våre myndigheter legger til rette for det. Diskusjonen rundt
tilbakesending av asylsøkere, flyktninger og konvertitter viser også hvor viktig arbeidet
til KIA er. Vi jobber hver dag med å få alle med, sikre at ingen blir stående utenfor. Vi
ønsker at landsmøtet i Oktober bidrar til at vi i enda større grad kan bygge flerkulturelle
fellesskap i menighet og samfunn, og bidra til å gjøre Norge varmere!
Vi kommer tilbake med mer informasjon om program.
Med vennlig hilsen
Kåre Skartland
Administrasjonsleder
Kia Norge

Kia Hovedkontor: 40314100 epost: post@kianorge.no

PRAKTISK INFO OM LANDSMØTET
Delegat og observatører
I henhold til statuttene for KIA vedtatt på landsmøtet i 2015: Landsmøtet (LM) har følgende
§ 6 Sammensetning
Landsmøtet (LM) har følgende delegat sammensetning:
< 1 delegat for hver region som medlemsorganisasjonen er engasjert i.
< 1 delegat fra hver medlemsorganisasjon som kun har tegnet medlemskap sentralt.
< Organisasjoner/sammenslutninger som er medlem i 3 eller flere regioner. Disse kan i
tillegg stille med inntil:
4 delegater når samlet medlemsbidrag er over kr 200.000 siste kalenderår.
2 delegater når samlet medlemsbidrag er kr 50.000 -200.000 siste kalenderår.
1 delegat når samlet medlemsbidrag er kr 10.000 – 49.000 siste kalenderår.
< 2 delegater fra hvert KIA regionråd.
< 1 delegat fra hver KIA lokalavdeling.
< 2 delegater fra de ansatte, valgt av og blant de ansatte.
< 2 delegater fra KIA skole og barnehagens samarbeidsutvalg som er tillitsvalgte/ikke
ansatte.
< 2 delegater fra styret til KIA Ung.
< Landsstyrets medlemmer og vara- er delegater.
Totalt kan en organisasjon stille fire delegater. Det påligger delegatene å informere sine
medlemsorganisasjoner og innhente synspunkter fra dem.
Følgene kan delta som observatører under landsmøtet. Observatører har ikke
stemmerett eller talerett, men kan i særskilte saker få talerett av landsmøtet.
< Personlige støttemedlemmer kan delta som observatører. < Gjester fra
samarbeidspartnere.
< Varamedlemmer til Landsstyret.
Ansatte kan delta i forhold til oppgaver under landsmøte. KIAs ansatte kan delta med
talerett, uten stemmerett.
I tillegg kan alle som er medlemmer delta som observatører, men vi vil regulere denne
deltakelsen i forhold til plassbegrensninger.
Landsmøtedokumenter
Program, sakspapirer og annen informasjon vil bli sendt ut i henhold til våre vedtekter,
det vil si i medio august. De vil fortløpende bli lagt ut på våre nettsider
http://www.kianorge.no/landsmotet
Påmelding:
Påmelding til post@kianorge.no. Frist for påmelding 30. August 2017.
Mer info
Mer info om påmelding og deltakelse blir lagt ut på våre nettsider
http://www.kianorge.no/landsmotet

