Årsberetning for Landsstyret i NKS 2010-2011
1. Landsstyret har i perioden bestått av
Marte Hovda Ottesen (leder)
Harald Torgauten (1. nestleder)
Oslo: Morten Andreas Carlmark (vara: Katrine Intelhus Lind-Solstad)
Bergen: Marit Heimstad Tønnessen (vara: Finn Alexander Clementsen)
Tromsø: Marte Kristine Valle (vara: Tom Tornedal)
Trondheim: Marit Høye (vara: Ingrid Ask Thorvik)
Ansattes representant: Ingvar Tølløv Skjerve (vara: Per Ivar Thorstad ut juni 2010, så ingen)
Kristiansandsforbundet og Stavangerforbundet har dessverre ikke vært representert i landsstyret i denne perioden. Blant de som har vært representert har oppmøtet vært godt. Det har i
perioden vært avholdt 5 ordinære landsstyremøter og to ekstraordinære Skype-møter. Et møte
har vært i Trondheim, resten har vært i Oslo.
Marte Hovda Ottesen, Harald Torgauten og Morten Andreas Carlmark med generalsekretær
som sekretær har fungert som AU. AU har møttes ukentlig gjennom hele perioden.
Landsstyret har fulgt instruksene fra arbeidsprogrammet 2009-2011 og fortsatt det arbeidet
som ble gjort i forrige periode.

2. Satsingsområde: Organisasjonsbygging
Organisasjonsbygging ble i 2009 valgt som satsingsområde fordi organisasjonen har stått
overfor en del store utfordringer på området. En av hovedmåtene å jobbe med dette på har
vært å utvikle gode administrative rutiner sentralt. Vi har nå utviklet gode rutiner for
forberedelse av saker og sakspapirer, noe som har fungert godt gjennom perioden. AU og
generalsekretær har også hatt møte med vår arbeidsgiverorganisasjon HSH for å få tips og
hjelp til å styrke organisasjonen. I arbeidsprogrammet punkt 2.7.1 står det at LS og
generalsekretær skal jobbe for å bedre kommunikasjonen internt både mellom ansatte,
lokalforbundet og lokalforbundsansatte. Dette er stadig et utfordrende arbeid da de ulike
delene av organisasjonen holder til på ulike steder. Men generalsekretær har blant annet
innført jevnlige felles skype-møter med de ansatte for å bedre kommunikasjonen, noe som har
fungert fint.

2.1 Håndbok i styrearbeid
For å utvikle organisasjonen lokalt har en ønsket å styrke styrene i lokalforbundene. I
arbeidsprogrammet heter det at «LS skal utarbeide/videreutvikle en "kokebok" i styre- og
lokalforbundsarbeid» (2.8.1). En komité bestående av Stina Frøvoll Thoresen, Katrine
Intelhus Lind-Solstad og Morten Andreas Carlmark har gjennom høstsemesteret 2010
arbeidet med å sette sammen en håndbok i styrearbeid for NKS. Komiteen har møttes
regelmessig gjennom semesteret og la frem arbeidet sitt på landstyremøtet i desember 2010.
Etter landstyremøtet har generalsekretær tatt seg av redigeringsarbeid, samt tilføyd manglende
elementer. Vi har nå en styrehåndbok å tilby hele organisasjonen.
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Videre står det at «LS skal tilby alle lokalforbund kursing i styrearbeid» (2.8.2). Dette har LS
fulgt opp ved å arrangere styrekurs i Oslo 22.januar 2011, og dette er noe vi ønsker skal bli et
årlig arrangement i organisasjonen.

2.2 Medlemsutvikling
På LM 2010 ble det varslet at Ordningen «Frifond Organisasjon», som årlig tilfører
lokalforbundene inntekter i størrelsesorden 80 000 kroner, var under revidering av LNU. Et av
forslagene var et krav om minst 200 medlemmer under 26 år for å kunne søke tilskudd fra
ordningen. Dette gikk gjennom og Forbundet har altså vært uten denne støtten i år. Etter en
intens ververunde ved utgangen av 2010 nådde Forbundet 100 medlemmer under 26 år. Dette
er en gledelig nyhet og vitner også om behovet for stadig fokus på verving.
Vervekampanjen ble avsluttet i forrige periode, men en har forsøkt å fortsette fokuset på
verving og behovet for medlemsvekst ved å ha vervepremier, sende verveblokker og tips om
hvordan verve medlemmer til lokalforbundene. Dette burde fortsette inn i neste periode.
Medlemstall pr. 31.12.2010
Vervete medlemmer:
Oslo: 46
Bergen: 17
Trondheim: 2
Tromsø: 1
Ås: 2
Kristiansand: 1
Stavanger: 7
Totalt: 76
Totalt medlemstall pr. lokalforbund:
Oslo: 279 registrerte, 136 har betalt. Herav 67 under 26 år.
Bergen: 89 registrerte, 40 har betalt. Herav 9 under 26 år.
Kristiansand: 42 registrerte, 16 har betalt. Herav 8 under 26 år.
Stavanger: 38 registrerte, 11 har betalt. Herav 7 under 26 år.
Trondheim: 47 registrerte, 21 har betalt. Herav 14 under 26 år.
Tromsø: 38 registrerte, 18 har betalt. Herav 2 under 26 år.
Ås: 11 registrerte, 7 har betalt. Herav 3 under 26 år.
Totalt: 544 registrerte, 247 har betalt.
Herav 110 under 26 år, 44,5% av betalende medlemmer.
Betalingsprosent: 46%
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2.3 Organisasjonskultur
Som en del av organisasjonsutviklingen står det i arbeidsprogrammet at LS skal sette ned en
komité som skal se på NKS’ organisasjonskultur med et særlig blikk på kjønns- og
maktperspektiver (3.6.2). og at LS skal ha en konstruktiv gjennomgang av kommunikasjons-
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og organisasjonskulturen i NKS (3.6.3). LS har særlig jobbet med dette siden september 2010.
Da utviklet LS en medlemsundersøkelse som ble sendt ut til medlemmene med spørsmål som
omhandlet organisasjonskultur på flere plan, alt fra aktivitet til kjønn. 34 personer svarte på
undersøkelsen. Dette er ikke et høyt antall, men det kan likevel gi oss en pekepinn på hvordan
det er i Forbundet nå. Resultatene fra undersøkelsen ble også diskutert på Forbudshelgen i
Trondheim. Svarene sprikte i flere retninger, men det som er gjennomgående er at Forbundet
oppleves som et godt sosialt og teologisk fristed, men at vi ofte er oss selv nok og har hatt
tendenser til å være dårlig organisert. Tendensene viser at en trenger å jobbe med identitet,
hva Forbundet er i dag, og organisasjonsopplæring av medlemmer. Det som gikk spesifikt på
kjønn i undersøkelsen omhandlet om man opplevde at man ble behandlet likt uavhengig av
kjønn. Halvparten har her svart noe annet enn helt enig. Det er et funn en burde se nærmere på
og jobbe med hva som kan ligge bak disse svarene.
Disse funnene har vært med i tankene da utkastet til nytt arbeidsprogram har blitt utviklet, og
vil være naturlig at det neste landsstyret tar med seg inn i neste periode.

3. Satsingsområde: Kjønnsrettferdighet
Kjønnsrettferdighet med et særlig internasjonalt fokus, er det andre satsingsområde som ble
vedtatt i 2009. På LM 2010 ble dette jobbet godt med, og det ble vedtatt en kjønnsrettferdig
plattform for hele organisasjonen. Denne har blitt regnet som det ressursheftet som ifølge
arbeidsplanen skulle utarbeides (2.8.6). Det internasjonale kjønnsrettferdighetsarbeidet er
særlig gjort av Internasjonalt Kvinneutvalg gjennom Sri-Lanka-prosjektet. Se egen rapport fra
dem for mer informasjon om dette.
På landsmøtet ble det som nedfelt i arbeidsplanen punkt 3.1.1 avholdt formøter med fokus på
kjønn, hersketeknikker og å «ta ordet». En komité bestående av Morten Andreas Carlmark,
Ragnhild Bjørvik Opsahl og Stine Kiil Saga har sittet i en komité som har samlet og
strukturert Forbundets liturgiske ressurser og særlig hatt et fokus på skeiv teori og
kjønnsmangfold (3.4.1 og 3.4.2).
LS har også startet et samarbeid meg Skeiv Ungdom hvor en har kommet med innspill til
deres prosjekt «spirituality and sexuality». To deltakere fra Skeiv Ungdom og to fra deres
søsterforbund i Kenya deltok på deler av LS-møtet i mai hvor vi blant annet la frem og
diskuterte vår kjønnsrettferdige plattform med dem. Dette samarbeidet er planlagt å fortsette
inn i neste periode, og det er satt ned en kontaktgruppe som særlig skal diskutere prosjektet
«Spirituality and sexuality».

4. Palestinaengasjement
Midtøstengruppa har opprettet kontakt med vårt søsterforbund i Palestina, etter
arbeidsprogrammets punkt 3.2.1. Vårt søsterforbund har tilhold i Beit Sahour, og ble
gjenetablert høsten 2010. Midtøstengruppa ved Harald Torgauten og Stine Walmsness,
sammen med generalsekretær Gaute Brækken, var i denne forbindelse i Israel og Palestina i
slutten av oktober 2010. Der deltok de på World Education Forum og besøkte vårt
søsterforbund. De oppsøkte også andre institusjoner og organisasjoner med tanke på eventuelt
samarbeid. Disse var blant annet Universitetet i Bethlehem, Signe Marie Breivik (som
arbeider på det norske representasjonskontoret til de palestinske selvstyreområdene og er
drivkraft bak kvinnesenteret i Abu Dis) og ELCJH (Evangelic Lutheran Church of Jordan and
the Holy land). Dette forprosjektet står omtalt i punkt 3.2.5.
Punkt 3.2.3. sier at Midtøstengruppa skal bringe inn diskusjoner om ideologiske områder som
motstand og metode og boikottspørsmålet. Ved hjelp av erfaringer fra denne turen og samtale
rundt palestinatematikken under Forbundshelgen i Trondheim, har Midtøstengruppa og LS

Årsberetning for Landsstyret i NKS 2010-2011

3

utarbeidet et grunnlagsdokument for Forbundets palestinaengasjement, med et særlig blikk på
hvilke utfordringer som Kairosdokumentet gir. Dette legges frem for vedtak under LM 2011.

5. Kirkepolitikk
Forbundet har denne perioden hatt et fokus på kirkepolitikk, med henblikk på kirkevalget i
2011. Med de erfaringer Forbundet har fra kirkevalget i 2009 og de forandringer som har
skjedd i valgsystemet, vil vi arbeide med en aktiv strategi frem mot valget 2011. Dette
arbeidet vil nødvendigvis bli avsluttet av neste AU, som velges på LM i mars 2011. En
kirkepolitisk plattform som kandidater til kirkevalget 2011 kan stille seg bak er under
utarbeidelse. Videre arbeider LS med å finne eventuelle samarbeidsorganisasjoner med
lignende verdigrunnlag for å nå bredere ut (§3.5.4). Da det kun er menighetsråd som kan
nominere kandidater, og prosessen med å supplere kandidater er blitt gjort mye vanskeligere
siden forrige kirkevalg, konsentrerer LS og AU seg om å be kandidater stille seg bak
Forbundets plattform når kandidatlistene foreligger. (§3.5.5)
Etter punkt 3.5.1 ble Stina Frøvoll Thoresen valgt som delegat til Ungdommens Kirkemøte
2010 på Hamar.
Forbundet har i perioden hatt representanter i bispedømmeråd som ble valgt inn på
Forbundets program fra Kirkevalget 2009. Dette er Torkil Hvidsten i Oslo, Eirik Junge
Eliassen i Nord-Hålogaland, Gaute Granlund er vara i Agder og Telemark og Gerd Helene
Christiansen er vara i Nidaros.
Punkt 3.5.9 sier at LS skal iverksette arbeidet med å opprette en kirkepolitisk tenketank. Den
nedsatte komiteen har utarbeidet grunnlagsdokumenter og vedtekter for tankesmien. 24.
februar 2011 ble et interimstyre nedsatt på tankesmiens stiftelsesmøte.

6. Arrangementer
6.1 Forbundshelg i Trondheim 15.-17. oktober 2010
Det var omtrent 20 deltakere på årets Forbundshelg, som ble avholdt i Singsakerbakken 13.
Programmet inneholdt bl.a. Vesper i Nidarosdomen, bli-kjent-leker, ord for dagen,
ekstraordinært landsmøte og gudstjeneste ved studentprest Gyrid Gunnes. Lørdag kveld var
det åpent hus, og da var det godt over 50 innom dørene. Et vellykket arrangement i regi av
Trondheimsforbundet.
Generalsekretær Gaute Brækken la på forbundshelgen frem resultatene fra
medlemsundersøkelsen, som utgangspunkt for diskusjon om situasjonen i lokalforbundene og
den generelle organisasjonskulturen i Forbundet som helhet. Enigheter og uenigheter som kan
eksistere mellom Forbundets medlemmer ble på denne måten synliggjort. Katrine LindSolstad som har ledet Midtøstengruppen innledet på temaet Israel/Palestina;
Kairosdokumentet. Katrine foreleste om problemstillingen og viste oss en filmsnutt om
hvordan konflikten der nede kan utspille seg. Kairosdokumentet er en oppfordring/ et nødrop
fra kristne i Palestina der de ber om hjelp og solidaritet fra. Etterpå ble det diskusjon om
hvordan NKS som organisasjon skal forholde seg til spørsmål som boikott og muren som
israelerne bygger. Vi hadde også en økt om Forbundets solidaritetsprosjekt for kjønnsrettferdighet for tamilkvinner på Sri Lanka.
Forbundets infomedarbeider Ida hadde en forelesning om forbundets internettløsninger. En
hjemmeside er viktig, og vi skal bli bedre på dette i fremtiden med nye nettsider. En rekke
gode forslag til utforming og tilgjengelighet av hjemmesider ble foreslått. Vi var også innom
aktiv bruk av ulike sosiale medier som Facebook. Vi tematiserte også markedsføring av
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lokalforbundenes arrangementer og medlemsverving. Vi øvde på å stå på stand, og snakket
om hvordan vi kan få invitert inn nye medlemmer i Forbundet.

6.2 Ansattesamling
I etterkant av forbundshelgen ble det arrangert et døgns samling for de ansatte, med faglig og
sosialt program.

6.3 Ekstraordinært landsmøte 2010
Det ble kalt inn til ekstraordinært landsmøte under forbundshelgen i Trondheim, med en
eneste sak: Valg av revisor.

6.4 Styrekurs
Det ble avholdt styrekurs for lokalforbundsstyrer i Oslo lørdag 22. januar. Det var fem
deltakere. Styrehåndboken ble presentert, og det eksterne og interne innledere ledet
diskusjonene. Vi snakket om hva Forbundet er, og hvordan et godt lokalforbundsarbeid kan
drives. Rollespill ble også tatt i bruk som metodikk for å snakke om god møtekultur.

6.5 Landsmøtet 2011
Landsmøtet 2011 ble avholdt i Universitetsgata 20 i Oslo 17.-20. mars.

7. Profilering
Ida Marie Haugen Gilbert har siden april 2010 vært ansatt som informasjonsansvarlig i 50%.
Informasjonsansvarlig har vært redaktør for Akt og redaktør for nettsidene. Ida har også
bistått ledelsen og lokalforbund i pressearbeid. Stillingen innebærer også å være med å bidra
til å utarbeide en strategi for profilering av NKS sin aktivitet samt teologiske og politiske
standpunkter.
Vi har hatt følgende oppslag i media:
- Kristent studentforbund utestengt fra Skjærgårds, Vårt Land, 8. mai 2010. Dette vakte
oppsikt og igangsatte debatt på verdidebatt.no.
- Oppslag i Vårt Land 26. mai 2010 sammen med Laget om valget som førte til
splittelsen i 1923.
- Kommentar i Vårt Land av leder Marte Ottesen.
- Intervju med leder i studentportalen studenttorget.no.
- Leder Marte Ottesen ble kontaktet av Ny tid og intervjuet i forbindelse med Geliussaken.
- Generalsekretær Gaute Brækken skrev debattinnlegg om Einar Gelius på Dagsavisens
debattside på nett Nye meninger. Et innlegg som også ble sitert i Vårt Land.

7.1 Stands og medlemsverving
AU og informasjonsansvarlig samarbeidet om nytt profileringsmateriell til semesterstart
høsten 2010. Vi reviderte også profileringsheftene, som ble fulgt opp lokalt.
Informasjonsansvarlig var tilgjengelig for oppfølging av profileringsarbeid lokalt.

7.2 Sosiale medier
Informasjonsansvarlig har hatt ansvar for å følge opp Facebook-siden til Norges Kristelige
Studentforbund. Hun har vært inne og oppdatert ved jevne mellomrom og lagt til og fått nye
«venner» på facebook-siden. Hun har også lagt ut nettsidesaker som link på denne siden, noe
som har vært positivt, ettersom flest mulig mennesker da ser både at det skjer noe og hva som
skjer og har mulighet til å kommentere. Vi har nå også opprettet en twitter-profil, hvor alle
meldinger går gjennom lederen.
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7.3 Forbundet.no
Informasjonsansvarlig har hatt ansvar for å publisere nettsaker ved jevne mellomrom, i
stillingsinstruksen står det to saker per uke. Hun har publisert saker ved jevne mellomrom og
oppdatert nyheter, men to saker per uke ville kreve mer aktivitet fra lokalforbundenes side.
Blant annet hadde AU en julekalender i desember som ble mye besøkt. Fra og med oktober
har informasjonsansvarlig jobbet med design av nye nettsider. De gamle sidene var tungvinte
og treige og vanskelig å «samarbeide» med. Ettersom gode, samarbeidsvillige, informative
hjemmesider, med lett tilgjengelig informasjon og et dynamisk oppsett, er svært viktig for en
organisasjon er dette et viktig steg i riktig utvikling i prosessen med å profilere Forbundet
utad. I februar 2011 erstattet de nye nettsidene de gamle på forbundet.no.
Se også egen årsmelding for Akt-redaksjonen.

8. Ansatte
I 2010 har NKS hatt følgende ansatte:
Signhild Jenny Stave Samuelsen: Vikar for generalsekretær fram til juni.
Tone Marie Falch: Generalsekretær i 100% stilling (juni-august).
Gaute Brækken: Generalsekretær i 100% stilling fra august.
Ingvar T. Skjerve – Forbundssekretær tilknyttet OKSF i 50% stilling.
Edgar-Stark Y. Dobie-Njaastad – Forbundssekretær tilknyttet BKSF i 40% stilling til 010311.
Per Ivar Thorstad – Forbundssekretær tilknyttet TroKSF i 20% stilling ut juni 2010.
Kristian Mosvold – Forbundssekretær tilknyttet KKSF i 20% stilling.
Tomas Olsson – Forbundssekretær tilknyttet TKSF i 20% stilling fra august 2010.
Ida Marie H. Gilbert – Informasjonsansvarlig i 50% stilling.

9. Økonomi
Da det endelige regnskapet for 2009 forelå, viste dette et underskudd på 37.310 kroner. Dette
førte til at budsjettet for 2010 ble nedjustert slik at dette underskuddet kunne dekkes inn over
to år. Forsiktig pengebruk i siste halvdel av 2010, kombinert med at stillingen i Tromsø har
stått ubesatt siden 1. juli, har gitt oss et pent overskudd i 2010, anslagsvis på 95.000. Dette
gjør at hele underskuddet for 2009 kan dekkes inn i 2010, og at det ikke blir et etterslep inn i
2011. Dette overskuddet for 2010 forutsetter at vi får refundert alle merverdiavgiftene, og det
vil ikke være endelig avklart før utpå høsten 2011. NKS bør derfor fortsette med å budsjettere
med et lite overskudd hvert år. Arbeidet med å øke inntektssiden bør også fortsette, og her er
det særlig fokus på givertjeneste og målrettet arbeid for innkreving av kontingent som kan gi
resultater.

10. Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF)
LS har valgt inn generalsekretær til å møte i AU i NSKF, med leder som vara.
LS gjennomførte et fellesmøte med styret i NSKF 5. februar. Her ble det utvekslet gjensidig
informasjon om situasjonen i respektive organer. Fellesmøtet ble avsluttet med åpningsfest for
det totalrenoverte forbundskollektivet i 4. etasje i Universitetsgata 20.

Årsberetningen godkjent av Landsmøtet mars 2011.
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