Viðtøkur og reglugerðir hjá Bláa Krossi Føroya
§ 01

Navn, grundarlag og loysanarorð
Stk. 1. Navnið á felagsskapinum er Blái Krossur Føroya.
Stk. 2 Blái Krossur byggir arbeiði sítt á tær bíblisku skriftirnar, sum Guds íblásta, heilaga orð
og avgerandi myndugleiki fyri trúgv og lív hins kristna, og á fólkakirkjunnar evangelisku
luthersku játtanina.
Stk. 3 Loysanarorðið hjá Bláa Krossi er "Við Guds og hansara orðs hjálp”.
Stk. 4 Felagsmerkið hjá Bláa Krossi er ein bláur krossur á hvítum botni.
Stk. 5 Blái Krossur Føroya er ein sjálvstøðugur felagsskapur knýttur at Altjóða Bláa Krossi
(International Federation of the Blue Cross) og góðtekur tess grundreglur.

§ 02

Endamál
Blái Krossur er ein kristiligur fráhalds- og hjálparfelagsskapur, sum eftir loysanarorðinum hevur til
endamáls:
- at hjálpa menniskjum, ið eru illa stødd av rúsdrekkaávum,
- at fyribyrgja at fólk misnýta rúsdrekka og onnur rúsandi evni,
- at virka fyri eini rúsfríari lívsáskoðan og rúsfríum umhvørvi,
- at boða gleðiboðskapin um Guds kærleika til menniskju.

§ 03

Hugsjónin hjá Bláa Krossi
Hugsjónin hjá Bláa Krossi fatar um:
- at veruligt frælsi fæst við trúnni á Jesus Kristus,
- at kjarnin í kristnum næstrakærleika er felagsskapur millum menniskju við virðing og
samábyrgd hvørt fyri øðrum,
- at fráhald er gott, tá ið talan er um at vísa virðing og samábyrgd fyri næsta okkara,
- at neyðugt er at hava rúsfrí umhvørvi í samfelagnum.

§ 04

Limaskapur
Stk. 1 Tann, ið hevur kallið til fráhald, ella av øðrum grundum vil vera limur í tí rúsfría felagsskapinum hjá Bláa Krossi, gevur hetta lyfti: "Eg vátti, at eg skal ikki drekka rúsdrekka ella
nýta onnur rúsevni.”
Stk. 2 Uppsøgn av limaskapi má gerast við persónligari fráboðan til Bláa Kross Føroya.
Stk. 3 Arbeiðir limur ímóti grundarlagi, endamáli og áhugamálum felagsins, kann landsnevndin
strika hann sum lim í felagnum.
Stk. 4 Aðalfundurin ásetur limagjaldið hjá limunum.

§ 05

Fíggjarviðurskifti og heimild
Stk. 1 Felagsskapurin fær inntøkur sínar við limagjaldi og gávum frá limum og vinum, við
inntøkufremjandi tiltøkum og stuðli frá tí almenna. Landsnevndin viðgerð og góðkennir á
hvørjum ári fíggjarætlan og roknskap. Aðalskrivarin hevur ábyrgd av fíggjarligu fyrisitingini
innan fyri teir ásettu karmarnar.
Stk. 2 At binda Bláa Kross fíggjarliga og løgfrøðiliga krevst undirskrift frá formanninum ella
næstformanninum og aðalskrivaranum hjá Bláa Krossi. Landsnevndin kann geva fullmakt.
Stk. 3 Landsnevndarlimirnir og aðalskrivarin hava ikki lut í ognum felagsins og hefta ikki løgfrøðiliga
fyri skuld felagsins.

§ 06

Staðbundin blákrossfeløg
Stk. 1 Eitt staðbundið blákrossfelag kann verða sett á stovn, tá ið fólk, ið góðtaka grundarlag og
endamál hjá Bláa Krossi, vilja tað. Landsnevndin skal góðkenna blákrossfelag, og tað skal
verða skrásett á skrivstovu felagsins, har eisini viðtøkur og reglugerðir eru. Í nevndini fyri
einum blákrossfelag kunnu bara blákrosslimir sita.
Stk. 2 Limir í Bláa Krossi, sum kunnu ikki ella vilja ikki vera limir í einum staðbundnum blákross
felagi, sum tað stendur í § 6 stk. 1, vera í landsfelagnum. Landsfelagið velur sjálvt formann.
Virksemið í landsfelagnum verður samskipað á skrivstovu felagsins.
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§ 07

Aðalfundurin
Aðalfundurin er hægsti myndugleiki hjá Bláa Krossi Føroya. Á aðalfundi kunnu bara verða samtykt
uppskot, ið standa á skránni og broytingaruppskot til teirra.
Stk. 1 Bara blákrosslimir hava atkvøðurætt á aðalfundinum og við einari atkvøðu hvør.
Stk. 2 Regluligur aðalfundur er á hvørjum ári og í seinasta lagið 1. juli. Landsnevndin boðar
skrivliga limunum til fundar í seinasta lagið 2 mánaðir frammanundan.
Stk. 3 Mál, ið skulu á dagsskránna til aðalfundin, skulu skrivliga vera á skrivstovu felagsins í
seinasta lagi 1 mánað undan fundinum.
Stk. 4 Uppskot um valevni til landsnevndina skulu skrivliga vera á skrivstovu felagsins í seinasta
lagi 1 mánað undan fundinum. Minst 5 blákrosslimir skulu við undirskrift sínari stilla inn eitt
valevni til landsnevndina.
Stk. 5 Valevni til landsnevndina skal:
a.- vera limur í Bláa Krossi,
b.- við undirskrift sínari játta seg sum valevni, og at hann tekur undir við endamálinum og
hugsjónini hjá Bláa Krossi,
c.- ikki vera í løntum starvi hjá Bláa Krossi.
Stk. 6 Á dagsskránni til aðalfundin skulu í minsta lagi vera hesi mál:
1. Orðstýrari og skrivari verða valdir.
2. Frágreiðing frá arbeiðinum og framtíðarætlanir.
3. Góðkenning av grannskoðaðum og av landsnevndini góðkendum roknskapi.
4. Kunna um fíggjarætlan og fíggjarviðurskifti.
5. Velja landsnevndarlimir.
6. Innkomin mál.
7. Velja góðkendan ella skrásettan grannskoðara.
8. Ymist.
Allar avgerðir á aðalfundinum verða tiknar við vanligum meiriluta, hvussu nógvir limir annars møta á
fundi undantiknar § 16 og § 17. Landsnevndin ger av, hvussu atkvøtt verður.

§ 08

Eykaaðalfundur
Um meiriluti í landsnevndini ella minst 20 limir skrivliga krevja tað, kann fundur verða hildin. Tó í
seinasta lagi 3 mánaðir eftir, at kravið er sett fram. Fundarboð verða givin minst 1 mánað
frammanundan. Á eykaaðalfundi kunnu bara verða samtykt uppskot, ið standa á fundarskránni og
broytingaruppskot til teirra.

§ 09

Landsnevndin
Stk. 1 Landsnevndin, ið hevur 7 limir, stýrir arbeiðinum hjá Bláa Krossi. Aðalfundurin velur 6 limir,
harav minst 4 skulu vera valdir eftir uppskotið frá virknum lokalfeløgum. Virkið lokalfelag
merkir her, lokalfelag sum hevur havt lógligan aðalfund árið frammanunundan aðalfundin hjá
Bláa Krossi Føroya.
Valskeiðið er 2 ár. 4 og 4 limir fara frá eftir skifti. Fyrstu ferð við lutakasti.
Blákrossungdómur (BKU) velur 1 umboð í landsnevndina. Valskeiðið er 2 ár.
Stk. 2 Aldursmarkið at vera limur í landsnevndini ella ráðum og nevndum, sum landsnevndin velur,
er 70 ár.
Stk. 3 Landsnevndin skipar seg sjálv við formanni og næstformanni. Formaðurin skal vera limur í
fólkakirkjuni. Landsnevndin leggur starvsskrá. Landsnevndin hevur minst 3 fundir
um árið. Fer limur úr landsnevndini, áðrenn valskeiðið er av, fullmannar landsnevndin seg
sjálv til næsta aðalfund.
Stk. 4 Landsnevndin stýrir blákrossarbeiðinum eftir viðtøkum og reglugerðum felagsins og hevur
ábyrgd fyri aðalfundinum.
Stk. 5 Landsnevndin stýrir blákrossarbeiðinum eftir viðtøkum og reglugerðum felagsins og hevur
ábyrgd fyri aðalfundinum
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§ 10

Ábyrgd og starvsfólk
Stk. 1 Landsnevndin setur aðalskrivara í starv og sigur hann, um neyðugt er úr starvi og
starvslýsing hansara.
Stk. 2 Aðalskrivarin skipar og stýrir dagliga arbeiði felagsins.
Stk. 3 Tá ið starvsfólk verða sett at arbeiða í ávísum øki ella felagi, tá skal nevndin/nevndirnar í
feløgunum fyrst gera eitt vegleiðandi tilmæli til starvið, sum landsnevndin setur.
Stk. 4 Aðalskrivarin setur onnur starvsfólk í starv og sigur hann, um neyðugt hesi úr starvi, sí tó §
11. stk. 4. Landsnevndin skal frammanundan starvsetanir og uppsagnir, verða skriftliga
kunnað.

§ 11

Stovnar, virki og annað hjá Bláa Krossi
Stk. 1 Landsnevndin hevur ábyrgd av, at stovnar, virki og annað hjá Bláa Krossi, hava eitt virkið
ráð, stýri ella nevnd.
Stk. 2 Áðrenn eitt fyristøðufólk verður sett í starv, skal landsnevndin í Bláa Krossi hava góðkent tað.
Stk. 3 Ráðið, stýrið ella nevndin í stovninum/virkinum hevur saman við fyristøðufólkinum ábyrgdina
av dagligu fyrisitingini, t.d. at fíggjarætlanir verða hildnar, og at arbeiðið verður rikið í tí anda
og innan teir karmar, ein avtala við myndugleikarnar fyriskrivar.
Stk. 4 Landsnevndin setir starvsfólk sum hava evstu ábyrgd á stovnum, virkjum og øðrum hjá Bláa
Krossi Føroya, og sigur tey, um neyðugt, úr starvi.
Stk. 5 Føst starvsfólk á stovnum, virkjum og øðrum hjá Bláa Krossi, kunnu ikki setast í starv, uttan
at aðalskrivarin frammaundan er kunnaður um hetta.

§ 12

Tilhald
Rúsfrí tilhald, bólkar og tílíkt verða, sum tørvur er, sett á stovn og rikin saman við blákrossfeløgum, sum
fyriskipað er í § 6, og har tað ber til.

§ 13

Endurnýtsluhandlar
Endurnýtsluhandlar o.t. verða, tá ið gjørligt er, settir á stovn og riknir saman við blákross-feløgunum, sum
fyrisskipað er í § 6. Um ikki annað er avrátt, umsitur landsnevndin fíggjarliga ágóðan.

§ 14

Tað fyribyrgjandi felagsarbeiðið
Stk. 1 Tað fyribyrgjandi, upplýsandi og sosiala arbeiðið, sum Blái Krossur ger, verður rikið saman við
blákrossfeløgunum, arbeiðsbólkum, stovnum ella slíkum, sum fyriskipað er í § 6, og har tað ber til.

§ 15

Arbeiðsgreinir og nevndir
Landsnevndin setur nevnd fyri barnaarbeiðið og ungdómsarbeiðið (BKU), ið hevur egnar viðtøkur, sum
landsnevndin skal góðkenna. Landsnevndin kann seta aðrar nevndir eftir tørvi.

§ 16

Broytingar
Hesar viðtøkur kunnu verða broyttar á aðalfundi í Bláa Krossi Føroya við minst 2/3 av góðkendum atkvøðum í
meiriluta, tó mugu broytingar ikki ganga ímóti § 1, 2 og 3 í hesum viðtøkum.

§ 17

Avtøka
Stk. 1 Gevst eitt blákrossfelag, bólkur og tílíkt at virka, fellur møguligur ágóði til Bláa Kross Føroya, um ikki
onnur avtala er gjørd frammanundan. Blái Krossur Føroya bindur seg til at nýta møguligan ágóða til
eitthvørt virksemi í sama øki, um tað ber til.
Stk. 2 Verður Blái Krossur Føroya avtikin, skal avgerð um tað verða tikin sambært § 16 í viðtøkum felagsins á
2 aðalfundum, hvør eftir annan, við tíðarfreistum, ið galda. Landsnevndin umsitur ognirnar, til málið
er avgreitt, sambært lógum, ið galda.
Landsnevndin letur møguligan ágóða, falla til Blákrossfelagið fyri Gøtu/Leirvík/Fuglafjørð,
Blákrossfelagið fyri Søldarfjør/Lamba, Stranda Blákrossfelag, Skála Blákrossfelag, Glyvra
Blákrossfelag og Tofta Blákrossfelag.

§ 18

Hesar viðtøkur vórðu samtyktar á eykaaðalfundi á Glyvrum 20. apríl í 1996, og seinast broyttar á aðalfundi á
Strondum 17. apríl 2010.
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