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Stiftelsen Korsvei er opprettet for å tjene Korsvei-bevegelsen.
Formål
Korsvei vil inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham
i kampen for livet i vår verden.
Basis
Korsvei er en økumenisk bevegelse, født ut av lengselen etter å leve som Jesu disipler midt i vår tid. I en
tilværelse der sterke krefter splitter og slår i stykker, ønsker vi å søke det hele og hellige. Vi erkjenner at en
avgrunnsmakt vil gjøre oss til fiender av skaperverket, av hverandre og av Gud.
Vi tror på Jesus Kristus! I ham har vi funnet livets dypeste sammenheng. I ham kaller den treenige Gud oss til
omvendelse og forsoning, til fellesskap med seg selv, og med alt det liv han har skapt. Gjennom ham er Guds
rike kommet nær med sine helende krefter. Dette riket angår alle livets områder. Vi tror og håper at det en gang
skal fullendes på den nyskapte jord der den treenige Gud blir alt i alle.
Vi tror at det finnes en korsvei for hvert menneske, der vi kalles til etterfølgelse og fellesskap med Kristus, vår
livskilde. Vi tror at korsets vei fører oss inn i livet, - til fellesskap, utfoldelse og fest, til deltakelse, innlevelse og
protest. På denne veien blir tidens brennende spørsmål til våre egne.
Hovedmål
1) Korsvei vil skape møtesteder for å inspirere og utfordre til disippelliv.
2) Korsvei vil arbeide teologisk med å tolke den kristne tro inn i vår tid.
3) Korsvei vil fremelske kreative og profetiske livstegn, konkrete handlinger som holder frem hva Jesu radikale
kall innebærer i dag.
Arbeidsmåter
I arbeidet med å nå disse målene vil Korsvei:
- arrangere festivaler, seminarer og andre møtesteder.
- legge vekt på å fremme samarbeid med personer og grupper som helt eller delvis deler vår lengsel og
målsetning.
- Søke å sette tidens brennende politiske og etiske spørsmål på dagsorden i kristne sammenhenger, slik at vi
som kirke kan gå inn i dem i bønn og praktisk handling.
- Legge vekt på livsutfoldelse og ulike former i forkynnelsen, liturgisk liv, retreat og Kristus-meditasjon.
- Oppfordre til troskap mot kirken, Guds folk, og til å delta i en lokal menighet.
Korsvei ønsker å være en inspirasjonskilde for menigheter og organisasjoner, - ikke et alternativ til kristne
primærfellesskap.
Organisering
1) Styret er stiftelsens øverste og besluttende organ.
2) Styrets funksjoner:
Styret skal
- Være pådriver i korsveibevegelsens arbeid.
- Følge med i aktiviteter som bærer Korsveis navn, og se til at de er i tråd med Korsveis formål, basis og
arbeidsmåter.
- Informere om sitt arbeid blant annet gjennom nyhetsbrev, og i forbindelse med seminarer og festivaler.
- Utarbeide en årsrapport innen utgangen av april, som skal gjøres tilgjengelig for dem som ønsker det.

- Ha ansvar for stiftelsens økonomi. Styret skal i den forbindelse oppnevne en revisor som får ansvar for å
revidere stiftelsens regnskaper. Styret skal videre påse at regnskap og rapporteringsplikten overholdes.
- Ha arbeidsgiveransvar overfor eventuelle ansatte.
- Ha minst fire møter pr. år.
3) Styrets sammensetning
- Styret består av seks til ni personer, og styrets medlemmer er forpliktet på stiftelsens vedtekter.
- Det tilstrebes en kjønnsfordeling hvor minst 40% er kvinner og 40% menn
- Styret velger selv nye medlemmer ved enstemmighet. Hvem som helst kan foreslå kandidater til styret.
- Styret oppnevner en valgkomité med 3-4 personer som foreslår kandidater for styret. Én av komiteens
medlemmer oppnevnes blant de styremedlemmer som ikke står på valg. De øvrige av komiteens medlemmer
oppnevnes blant personer utenfor styret. Komiteens innstilling er veiledende for styret.
- Ved valg av styremedlemmer bør man tilstrebe at styremedlemmene i størst mulig grad er representative i
forhold til de grupper som identifiserer seg med Korsvei, herunder representasjon fra forskjellige kirkesamfunn.
- Styreperiodene går over to år fra 1. september.
- Styret kan ved stort behov suppleres med nye medlemmer mellom valgperiodene.
- Hvert medlem kan sitte i maksimalt tre sammenhengende perioder.
- Styretsmedlemmer er forpliktet på stiftelsens vedtekter
4) Styreleder
- Styret velger en styreleder og nestleder blant styrets medlemmer for ett år av gangen. Styreleder og nestleder
kan gjenvelges.
- Styreleder har ansvaret for å forberede styrets møter og følge opp styrets vedtak.
- Styreleder tegner i fellesskap med ett styremedlem stiftelsen.
- Styreleder kan meddele prokura.
5) Beslutningsdyktighet
- Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og styremedlemmene har mottatt
innkalling til møtet 10 dager før.
- Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
6) Endring av vedtekter:
- For å endre vedtektene kreves fire femdelers flertall i to på hverandre følgende styremøter.
7) Opphørsbestemmelser
- Styret skal evaluere behovet for fortsatt virksomhet hvert tredje år.
- Stiftelsen kan nedlegges med fire femdelers flertall i to på hverandre følgende styremøter. Disse styremøtene
må være fulltallige.
- Ved nedleggelse skal kapitalen tilfalle virksomhet som arbeider mest mulig i tråd med stiftelsens målsetting.

