ÅRSBERETNING
for Landsstyret
2013-2014

1. Landsstyret
Landstyret har i perioden mars 2012- mars 2013 bestått av:
Leder: Sara Moss
1. nestleder: Geir Wiknes
2. nestleder: Oda Helene Evjen
Oslo-representant: Kristoffer Bakken Eriksen. Vara: Torkild Enstad Hausken.
Trondheim-representant: Sindre Punsvik. Vara: Anne-Marie Fuglevik Sagen.
Ansatte representant: Torkil Hvidsten fram til 01.09.13. Deretter Gaute Brækken fram til
06.11.13. Fra 01.01.14 Astri Gryt. Ranveig Aamodt har vært vara som ansattes representant
gjennom hele perioden.
Kristoffer Bakken Eriksen søkte permisjon fra vervet som LS-representant fra 01.08.13, og
Torkild Enstad Hausken fungerte etter dette som fast LS-representant.
Oda Helene Evjen søkte permisjon fra vervet som 2. nestleder fra 01.01.13. Torkild Enstad
Hausken fungerte fra da som 2. nestleder.
Generalsekretær har vært sekretær for landsstyret og landsstyrets arbeidsutvalg (AU). Dette
var Gaute Brækken fram til 1/9-13 og Torkil Hvidsten etter dette.
Landsstyret har hatt 10 møter, hvorav 2 var ekstraordinære og foregikk per telefon.
Landsstyrets Arbeidsutvalg (AU) har møttes jevnlig mellom landsstyremøtene.
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2. Satsingsområder fra Arbeidsprogrammet 2013-2015
Kjønnsrettferdighet
LS har hatt et fokus på lhbt-spørsmål når det gjelder kjønnsrettferdighet. NKS har bidratt til at
Den norske kirke ble synlig på Skeive Dager i Oslo. Vi har fått midler fra Kristelig
Studieforbund til å utvikle nytt samtalemateriell om tro og seksualitet basert på normkritisk
pedagogikk, i samarbeid med KFUK-KFUM. Ellers har vi fortsatt det gode samarbeidet med
Skeiv Ungdom og Åpen Kirkegruppe. Kjønnsmakt og hersketeknikker ble tematisert både på
Forbundshelg og Skoleringshelg. Eksterne innledere her var Malin Lenita Vik (Maddam) og
Hanne Kristin Wolden. Vi har også markert kvinnestemmerettsjubileet i samarbeid med
Kirkerådet.

Radikal og solidarisk kristusetterfølgelse i et globalt perspektiv
Dette var tema for Forbundshelga. NKS var tilsluttet Klimavalg 2013-alliansen. Forbundet var
aktivt med i planlegging og gjennomføring av en overnattingsaksjon i Sofienbergparken i
Oslo i protest mot forbud mot å sove utendørs på offentlige plasser i Oslo, et forbud som
primært rettet seg mot tilreisende romfolk. Ellers har dette handlet med om Palestina. Se
Palestinagruppas årsmelding for detaljer.

Kirkepolitikk
NKS har fortsatt å støtte opp om progressive krefter innenfor Den norske kirke. Leder og 1.
nestleder har vært svært delaktige i arbeidet rundt framlegg av rapport fra samlivsetisk utvalg,
biskopenes behandling av dette og Kirkerådets forberedelse av saken for Kirkemøtet 2014.
Leder var til stede på Kirkemøtet 2013.
Gjennom Raus Folkekirke fulgte NKS opp arbeidet med ny valglov i Den norske kirke våren
2013. Loven ble ikke så presis som vi skulle ønske. LS bør fortsette å holde tak i dette når
valglister skal settes opp før kirkvalget i 2015, og når de ulike bispedømmerådene skal
nedsette sine nominasjonskomiteer i 2014, hvis vi ønsker å påvirke neste valg.
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3. Medlemsutvikling
Totalt medlemstall:
Lokalforbund

Reg. Bet. Reg. Bet. Reg. Bet.
2010 2010 2011 2011 2012 2012

Reg.
2013

Bet.
2013

Bergen

89

40

55

23

23

16

18

10

Kristiansand

42

16

30

10

11

6

5

1

Oslo

279

136

218

105

135

66

111

59

Stavanger

38

11

32

9

7

5

5

0

Trondheim

47

21

40

19

26

21

27

16

Tromsø

38

18

27

16

12

4

5

2

Ås

11

7

9

4

-

-

-

-

544

249

411

186

214

118

171

88

356

211

285

240

201

TOTALT

Forbundsvenner

143

Nyinnmeldte medlemmer:
2010

2011

2012

2013

Oslo:

46

20

12

14

Bergen:

17

0

2

4

Trondheim:

2

4

10

2

Tromsø:

1

2

0

0

Ås:

2

0

-

-

Kristiansand:

1

0

0

1

Stavanger:

7

0

0

0

76

26

24

21

Lokalforbund

TOTALT

4

Kjønnsfordeling:
2013
Lokalforbund

2014

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Bergen

8

8

8

2

Kristiansand

4

2

0

1

Oslo

34

32

31

28

Stavanger

3

2

0

0

Trondheim

9

11

8

8

Tromsø

2

2

2

0

TOTALT

60

58

49

39

4. Medlemskap i andre organisasjoner og kampanjer
Norges Kristelige Studentforbund har i perioden vært medlem av følgende:
World Student Christian Federation (WSCF) - wscfglobal.org
Nordic-Baltic Cooperation Counsil (NBCC)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) - lnu.no
Fellesutvalget for Palestina (FuP) - palestina.no
Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd - norgeskristnerad.no/flerkulturelt
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) - fokuskvinner.no
FN-sambandet - fn.no
Norges fredsråd – norgesfredsrad.no
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – icanw.no
Kristelig studieforbund - k-stud.no
Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) - slettgjelda.no

Sara Moss deltok på Barne- og ungdomstinget til LNU i april.
Sara Grimstad deltok på årsmøtet til FOKUS.
Sara Moss har holdt kontakten med Norges Kristne Råd.
Torkild Enstad Hausken og Audun Stranden deltok på WSCF-Europas Regional Assembly.
Torkild Enstad Hausken deltok under Nordisk-baltisk vintermøte i Danmark i regi av NBCC.
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5. Arrangementer i regi av AU/LS
Landsmøtet 2013
Landsmøtet ble avholdt i Universitetsgata 20 15.-17. mars. Det var 9 delegater med
stemmerett og 11 deltakere uten stemmerett. Osloforbundet og Trondheims-forbundet stilte
med delegater. Møtet behandlet blant annet arbeidsprogram for perioden 2013 – 2015 og
vedtok resolusjonen ”Ja til obligatorisk borgerlig vigsel med reservasjonsrett.”

”Kirka på Pride”
Sara Moss tok initiativ til en stor kirkelig stand i Pride Park under Skeive Dager i Oslo. Her
var Forbundet og medlemmer/forbundsvenner drivkreftene for å få dette i stand, i samarbeid
med 8 lokale menigheter, Det praktisk-teologiske seminar ved UiO, Teologisk Fakultet ved
UiO, Presteforeningen, Fagforbundet TeoLOgene, Studentprestene i Oslo og Åpen
Kirkegruppe. Responsen var meget god.

Forbundshelg på Haugtun
Tema for helga var ”Radikal og solidarisk kristusetterfølgelse i et globalt perspektiv.” Mer
konkret hadde NKS besøk av 4 studenter fra Palestinian Youth Ecumenical Movement
(PYEM), som også var med på forbundshelga og hadde innlegg om situasjonen i Palestina.
Malin Vik holdt innlegg om organisasjonskultur. 32 deltakere.

Utveksling NKS - PYEM
Utvekslingen mellom NKS og PYEM ble videreført også i 2013. 4 palestinske studenter var i
Norge i september, og 4 norske studenter reiste til Palestina i oktober. Tema for utvekslingen
var organisasjonsutvikling. Se for øvrig rapport fra Palestinagruppa.

Skoleringshelg i Trondheim
Det ble arrangert skoleringshelg for alle som har verv i Forbundet. Helga ble arrangert i
Trondheim 17.-19. januar. Den samlet 16 deltakere som ble skolert i styrearbeid, møteledelse,
rekruttering og organisasjonskultur. I tillegg fikk grupper og lokalforbund tid til å planlegge
arbeidet framover. Konseptet er nytt og trenger nok noe tid for å sette seg helt, men vi
opplever at det svarer til et behov i Forbundet. Helga var ellers veldig vellykket, og
Trondheimsforbundet t veldig godt vertskap.
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6. Grupper og utvalg under LS
Arbeidsutvalget (AU) har møttes ca. annenhver uke gjennom perioden. Torkild Hausken har
vært varemedlem til AU. Utenom de nevnte sakene, har AU brukt mye tid på å ansette ny
generalsekretær og organisasjonsrådgiver, samt økonomiske avklaringer.
Referansegruppe for ”tro og seksualitets-prosjektet” jobber med å lage samtaleopplegg. Den
består av 3 medlemmer fra NKS og 3 medlemmer fra KFUK-KFUM, og Sara Moss er
sekretær for gruppa. Hadde ett møte i 2013. Arbeidet følges opp i 2014 og skal ferdigstilles
før sommerferien.
Landsstyret satte ned innstillingsutvalg ved begge de to ansettelsene vi gjorde dette året. I
innstillingsutvalget for stillingen som generalsekretær satt Stine Walmsness, Sara Moss,
Sindre Punsvik, Gaute Brækken, Ingvar Skjerve og Hannah Chetwynd. I innstillingsutvalget
for organisasjonsrådgiver satt Sara Moss, Gaute Brækken, Torkil Hvidsten og Ranveig
Aamodt.
Høsten 2013 ble det tatt initiativ til en uformell kvinnegruppe i NKS. Den har møttes noen
ganger, blant annet på Forbundshelga, og det har blitt delt erfaringer på Facebook om hvordan
det er å være kvinne i NKS og andre sammenhenger.
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7. Profilering
Medieomtale:
Sara Moss ble intervjuet av Nationen og Gaysir i forbindelse med at hun ble valgt til leder i
NKS.
Vårt Land omtalte Landsmøtet 2013 og resolusjonen om obligatorisk borgerlig vigsel.
Universitas omtalte vår Landsmøteresolusjon om obligatorisk borgerlig vigsel.
Vårt Land og Dagen omtalte ansettelsen av ny generalsekretær.
”Bønn for bispemøtet.” AU tok initiativ til en interaktiv bønnesamling for bispemøtet da
biskopene skulle behandle rapporten fra samlivsetisk utvalg i oktober 2013. Dette ble meget
godt mottatt. Bønnene som ble samlet, ble trykket opp og overrakt biskopene personlig. Vårt
Land og Blikk skrev om saken. Sara Moss ble også intervjuet av NRK P1, og Geir Wiknes
fungerte som talsperson for Åpen Kirkegruppe i forbindelse med bispemøtet.
Sara Moss ble intervjuet i Blikk i forbindelse med at Presteforeningen gikk inn for kirkelig
vigsel av homofile par.
Sara Moss ble intervjuet av Blikk i forkant av Kirkemøtet 2014.
Geir Wiknes ble intervjuet av Nrk Østlandssendingen da Oslo bispedømmeråd vedtok å stryke
setningen ”samlivsform kan bli vektlagt” fra sine stillingstutlysninger.
Sara Moss uttalte seg til VL om ny retorikk i forhold til kristne, homofile og hiv-smitte.
Sara Moss kommenterte de nominerte kandidatene til bispesetet i Tunsberg i Vårt Land.

Debattinnlegg:
Sara Moss har skrevet flere innlegg i Aftenposten og i Vårt Land, og ble nominert til Vårt
Lands Petter Dass-stipend.
Leder av Palestinagruppa, Tora Bøhler Monsrud, skrev innlegg om Palestina og
antisemittisme som kom på trykk i Vårt Land.
Sara Moss har skrevet en kronikk om Den norske kirke og ekteskap for RadikalPortal.no.

Egne og sosiale medier:
NKS’ nettsider www.forbundet.no har vært ujevnt oppdatert. I tillegg benytter vi Facebook og
Twitter for å spre informasjon. Det har vært sendt ut ett nyhetsbrev til medlemmer og
Forbundsvenner. Vi har mye å hente på informasjonsaktiviteten på nett.
Det har kommet ut 3 nummer av AKT i perioden. Se egen årsberetning.
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8. Ansatte
Gaute Brækken var generalsekretær fram til 01.09.13. Fra da og fram til 06.11.13 var han
ansatt i 25 % stilling som rådgiver.
Torkil Hvidsten var ansatt som rådgiver tilknyttet Osloforbundet fra 01.01.13 til 01.09.13.
Stillingsstørrelsen var 50 % fram til 01.07 og 100 % etter det.
Torkil Hvidsten overtok som generalsekretær fra 01.09.13.
Astri Gryt ble høsten 2013 ansatt som organisasjonsrådgiver. Hun begynte i stillingen
01.01.14.
Ingvar Skjerve var ansatt i 60 % stilling som sekretær for Osloforbundet fram til 28.02.13.
Deretter i 10 % stilling fram til 31.07.13.
Tomas Olsson var ansatt i 10 % stilling som sekretær for Trondheimsforbundet fram til
31.07.13.
Kristian Hoff-Andersen var ansatt i 20 % stilling som sekretær for Bergensforbundet fram til
31.07.13.
Sara Moss har vært honorert på timebasis for å skrive for prosjektet ”Tro og seksualitet.”
May Britt Johansen var ansatt som redaktør for AKT fram til 31.12.13.
Sindre Punsvik er ansatt som gjesteredaktør for AKT fra og med 10.01.14.

9. Økonomi
Forbundets økonomi er i all hovedsak fundert på overføringer fra NSKF, i tillegg til
medlemskontingent fra forbundere og Forbundsvenner. Denne perioden har vi i tillegg fått
mye eksterne støtte. Dette gjelder særlig prosjektstøtte til LHBT-prosjekter og
Palestinautveksling. I tillegg har vi opplevd en sterk økning fra 2012 i offergaver fra
menigheter i Den norske kirke.
Landsstyret har i perioden tidvis hatt for dårlige rutiner rundt oppfølging av økonomi og
regnskap. LS og AU har arbeidet hardt med å forbedre rutinene rundt økonomistyring.
Se ellers regnskap.

10. Norske Studenters Kristelige forbund (NSKF)
Generalsekretær møter fast i NSKF sitt AU, med leder/nestleder i NKS som vara.
Det ble avholdt felles møte mellom styret i NSKF og Landsstyret 23.11.13. Vi ga hverandre
gjensidig informasjon om driften og orienterte hverandre om videre planer.
Se ellers egen årsberetning fra NSKF.
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Vedlegg

Arbeidsprogram for NKS 2013-2015
Vedtatt på landsmøtet 2013.
Med kommentarer om status pr. februar 2014
Arbeidsprogram for NKS 2013-2015
Vedtatt av landsmøtet 2013
Del 1 – Organisasjon og aktivitet
1. 1 Om arbeidsprogrammet
1.1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra landsmøtet til landsstyret, og gir uttrykk for hva
landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere i perioden.
1.1.2 Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene og står ansvarlig for å
rapportere periodens aktivitet til landsmøtet.
1.1.3 På landsmøtet 2014 skal arbeidsprogrammet evalueres, og det kan foreslås nye tiltak under
hvert av punktene. De prioriterte satsningsområdene gjelder for hele perioden.
1.2 Organisasjonens indre liv
1.2.1 NKS, lokalt og nasjonalt, skal være et attraktivt sted for engasjerte studenter som vil bidra til å
forandre verden og skape gode fellesskap. Være en synlig aktør på studiesteder og presentere NKS
som et bra sted for studenter å investere tid i. OK
1.2.2 Ha 200 betalende medlemmer under 33 år innen landsmøtet 2015. Vi har tvert imot hatt
fortsatt nedgang i antall medlemmer, og er nå nede i 88.
1.2.3 Ta på alvor at NKS er en organisasjon hvor det stadig er nye medlemmer som ønsker
påvirkningskraft. Sørge for at medlemmene vet at det er rom for kreativitet og nytenkning, og strebe
etter en organisasjonskultur som ønsker nye initiativ velkommen. OK
1.2.4 Gi ut 4 nummer av Akt hvert år, og til enhver tid ha minst 3 mennesker og en honorert redaktør i
redaksjonen. I 2013 kom det ut 3 Akt. Redaksjonen har vært stor nok.
1.2.5 Regelmessig aktivitet og valgte lokalforbundsstyrer i Oslo, Trondheim og Bergen. Trondheim
har fått et operativt styre dette året og har regelmessig aktivitet. Oslo har et godt fungerende
styre. Bergen jobber med å få på plass et fast styre og regelmessig aktivitet.
Hvis noen skulle ønske å starte lokalforbund andre steder, støtte opp om dette. Dette er en del av
organisasjonsutviklingsprosjektet.
Hvis kapasitet fra landsstyret til å gjenopplive et lokalforbund, prioritere Stavanger eller Kristiansand.
Dette er en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.
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1.2.6 Grunnlagsdokumentene våre skal, jf. lovene, regelmessig underlegges debatt på landsmøtet. I
2014 skal kjønnsrettferdig plattform og prinsipprogrammet behandles, i 2016 skal
grunnlagsdokument for Palestina-engasjementet og teologisk plattform behandles. OK.
1.2.7 Lage en film og/eller annet promoteringsmateriell til bruk på nett, stands og som informasjon til
nye medlemmer. Se på rutinene for å ta imot nye medlemmer i organisasjonen lokalt og sentralt.
Utarbeide et standardopplegg for ”ny i Forbundet-kveld” til bruk i lokalforbund. Dette har LS jobbet
med, og jobber delvis fortsatt med. LS kjøpte en reklamefilm om Forbundet som ikke ble levert.
Organisasjonsprosjektet tar sikte på rekrutteringsaspektene.
1.3 NKS og våre samarbeidspartnere
1.3.1 NKS har mange samarbeidspartnere og inngår i mange ulike nettverk. Det er et mål at
medlemmene skal kjenne til mulighetene dette gir. Samtidig er en konsekvens av det store antallet, at
ikke alle relasjoner kan vedlikeholdes på en like tilfredsstillende måte i hver periode. Landsstyret
oppfordres til å prioritere samarbeidspartnere som er relevante for satsningsområdene. Det er gjort.
1.3.2 Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner, og oppfordre medlemmer til å reise på
arrangementer i andre land. Ok. Vi har deltatt på WSCF-Es Regional Assembly, og NBCCs Nordiskbaltisk vintermøte.
1.3.3 Ha gode relasjoner til viktige samarbeidspartnere som Skeiv Ungdom, Åpen Kirkegruppe,
studentprester, teoLOgene, kristen og progressiv, Norges kristne råd og KFUK-KFUM. Være en
organisasjon det er naturlig å henvende seg til for andre som arbeider med våre satsningsområder.
Relasjonene våre vedlikeholdes.
1.3.4 Stille med en delegat på generalforsamlingen til WSCF i 2014. LS har nominert delegater.
1.3.5 Bruke våre nettverk i Unge Rådsmøte og Norges Kristne råd til å aktivt fremme økumenisk
tenkning og støtte opp om aktuelle prosjekter på tvers av kirkesamfunn. Sara Moss var invitert som
innleder på Unges Rådsmøte, men dette ble avlyst grunnet lav påmelding.
1.4 Planlagte nasjonale arrangementer
1.4.1 Forbundshelg høsten 2013 og høsten 2014. Blant annet skal våre prioriterte politiske
satsningsområder tematiseres her. Tema 2013 blir Palestina og solidarisk kristusetterfølgelse. OK
1.4.2 Styrekurs/lokalforbundssamling våren 2014 og våren 2015, hvor især nye medlemmer kan bli
kjent med hverandre og lære mer om NKS. Samling i 2014 avholdes i Trondheim. OK. LS prioriterte at
Forbundshelga skal brukes mer som sosial samling, mens Styrehelga (”Skoleringshelga” som den
ble hetende) rendyrkes som skoleringstiltak.
1.4.3 Feire at NKS fyller 115 år 16. februar 2014. OK
1.4.4 Gjennomføre landsmøte og andre møter mer papirløst. Her har vi forbedringspotensiale.

Del 2 – Politiske og teologiske satsningsområder 2013 - 2015
2.1 Radikal og solidarisk kristusetterfølgelse gjennom globalt samarbeid
Forbundet står i en lang tradisjon som radikal og solidarisk organisasjon. Det er viktig at nye
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generasjonerstudenter gjennom ord og handling får mulighet til å definere disse begrepene på nytt,
og med det også definere hva som er kristusetterfølgelse i vår tid.
2.1.1 Gjennomføre utveksling med PYEM også i 2013 hvis søknad til LNU blir innvilget. Hvis ikke,
holde kontakt med PYEM på andre måter. Fortsette å spre informasjon om konflikten i Palestina,
blant annet gjennom oliventrekampanjen. OK
2.1.2 Følge opp vår deltakelse i kampanjen ”Klimavalg 2013”og ha lokale arrangementer som setter
fokus på dette temaet. Eksempel: pilegrimstur, grønn messe, debattmøte. OK – lokalt
2.1.3 Fortsette å ha kvinnesenteret i Abu Dis som vår solidaritetsprosjekt. Samle inn penger til dette
formålet og spre informasjon om deres arbeid og situasjonen i Palestina. OK
2.1.4 Være åpne for nye prosjekter, gjerne sammen med nye partnere i søsterforbund. Har ikke vært
aktuelt.
2.2 Kjønnsrettferdighet og feminisme
NKS mener at kjønnsrettferdighet og feminisme er i tråd med kristen lære. Derfor ønsker landsmøtet
at organisasjonen fortsetter å tenke nye tanker rundt dette. NKS må følge opp rapporten fra
samlivsetisk utvalg, men dette skal ikke være organisasjonens eneste fokus i dette arbeidet.
2.2.1 Oppdatere vårt forslag til ny vigselsliturgi, og fortsette å delta aktivt i debatten om kristendom,
ekteskap og samlivsetikk.Ikke oppdatert liturgi, men deltatt aktivt i debatten.
2.2.2 Markere at det i 2013 er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett. Ok – sammen med
Kirkerådet.
2.2.3 Utarbeide nytt studiemateriell om kristendom, kjønn og relasjoner hvor normkritsk metode
brukes som verktøy, og gjøre dette materialet tilgjengelig for allmennheten. Ferdigstilles 2014.
2.2.4 Gjennom dialog og bevisstgjøring sette fokus på kvinner og ledelse i organisasjoner, også vår
egen, og på studiestedene. Vi har hatt innledninger om tematikken under Forbundshelga og
Skoleringshelga.
2.3 Kirkepolitikk
NKS er stolte av å stå i en viktig økumenisk tradisjon, og relasjonen til WSCF og Norges Kristne Råd er
viktig for organisasjonen. Samtidig er det sånn at Den norske kirke er det største trossamfunnet i
Norge, og et sted mange av våre medlemmer er engasjerte og NKS er en viktig stemme som bidrar til
forandring og ny teologiske tenkning. Den norske kirke står overfor mange viktige utfordringer denne
perioden, og får derfor et eget punkt i dette programmet.
2.3.1 Være med på å stifte Raus Folkekirke i løpet av 2013, og fortsette å støtte opp om denne viktige
alliansen fram mot kirkevalget i 2015. Hatt møter. Evaluering av konseptet mot kirkevalget 2015.
2.3.2 Sende en delegat til Ungdommens kirkemøte, og delta på åpningen av Kirkemøtet. Ingen til
UKM, men representert på KM.
2.3.3 Jobbe for en ordning med listevalg i kirkevalget 2015. Henger sammen med 2.3.1 Fulgt opp.
2.3.4 Jobbe for at Kirkemøtet behandler samlivsutvalgets rapport på møtet i 2014, så sant det synes
hensiktsmessig. Ellers følge opp biskopenes behandling av rapporten. Ok. Følges opp videre.
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