LANDSMØTET 2014
REFERAT
Oslo, 14.-16. mars 2014

1. Konstituering
1.1 Åpning og opprop
Leder i NKS, Sara Moss, åpnet møtet. Opprop og opptelling av antall stemmeberettigete
delegater ved Sara Moss.
Møte-, tale-, forslags- og stemmerett:
1
Tonje Catharina Eide
Oslo Kristelige Studentforbund
3
4
5
6
7
8

Ingeborg Holt
Kristina Bjåstad
Christopher Knudsen
Samita Wilson
Anders Såstad
Audun Stranden

Oslo Kristelige Studentforbund
Oslo Kristelige Studentforbund
Oslo Kristelige Studentforbund
Trondheim Kristelige Studentforbund
Trondheim Kristelige Studentforbund
Trondheim Kristelige Studentforbund

10
11

Sara Marie Grimstad
Albert Andersen Øydvin

Bergen Kristelige Studentforbund
Bergen Kristelige Studentforbund

Møte-, tale- og forslagsrett:
13
Tora Bøhler Monsrud
14
Sveinung Breivik
15
Sara Elisabeth S. Moss
16
Geir Wiknes
18
Sindre Punsvik

Palestinagruppa og innstilt til AU
Innstilt til AU
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret/AKT

20
21

Ansatte
Ansatte

Astri Gryt
Torkil Hvidsten

Møte-, og talerett:
22
Ingvar Skjerve

Valgkomiteen

Forfall:
2
Fredrik Myhren Heby
12
Espen Dahlgren Doksrød
9
Laura Gardien
17
Torkild Enstad Hausken

Oslo Kristelige Studentforbund
Oslo Kristelige Studentforbund, vara
Trondheim Kristelige Studentforbund
Landsstyret
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1.2 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Erklært lovlig innkalt

1.3 Godkjenning av forretningsorden
Endret punkt 1 fra at møtes skal ledes av 2 til 1 landsmøtevalgt dirigent, i forhold til hva som
sto i utsendte papirer.
Vedtak: vedtatt

1.4 Godkjenning av saksliste og dagsorden
1. Åpning og konstituering
1.1 Åpning og opprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Godkjenning av forretningsorden
1.4 Godkjenning av saksliste og dagsorden
1.5 Valg av dirigenter
1.6 Valg av referenter
1.7 Valg av protokollunderskrivere
1.8 Valg av tellekorps
1.9 Valg av redaksjonskomiteen
2. Referat fra LM 2013
2.1 Referat fra Landsmøtet 2013 til godkjenning
3. Årsmeldinger 2013 og rapporteringer
3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS
3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering
3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering
3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd
3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa
3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering
3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering
3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt
3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering
4. Regnskap for 2013
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS
4.2 Regnskap lokalforbund til orientering
4.3 Regnskap BIFFE til orientering
4.4 Regnskap NSKF til orientering
5. Budsjett 2014
5.1 Godkjenning av budsjett for NKS
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering
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6. Lovendringer
6.1 Behandling av lovendringsforslag
7. Organisasjonssaker
7.1 Prinsipprogram
7.2 Kjønnsrettferdig plattform
7.3 Akt
7.4 Plan for organisasjonsutvikling
8. Valg
8.1 Valg av leder
8.2 Valg av 1. nestleder
8.3 Valg av 2. nestleder
8.4 Valg av LS-representanter
8.5 Valg av ny valgkomité
8.6 Valg av revisor
Foretningsorden fikk tilført sak 1.9 Valg av redaksjonskomiteen
Vedtak: Både foretningsorden og dagsorden vedtatt

1.5 Valg av dirigenter
Vedtak:
Følgende ble valgt som dirigenter:
Signhild Stave Samuelsen, Gjermund Skaar, Hanna Lyngstad Wernø, Astri Gryt og Torkil
Hvidsten.

1.6 Valg av referenter
Vedtak:
Følgende ble valgt som referenter:
Sindre Punsvik, Astri Gryt og Torkil Hvidsten.

1.7 Valg av protokollunderskrivere
Vedtak:
Følgende ble valgt som protokollunderskrivere:
Audun Stranden og Sara Marie Grimstad.

1.8 Valg av tellekorps:
Vedtak:
Følgende ble valgt som protokollunderskrivere:
Geir Wiknes, Tina Eide og Sara Moss.
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1.9 Valg av redaksjonskomité
Vedtak:
Følgende ble valgt til redaksjonskomité:
Sara Moss, Geir Wiknes, Sindre Punsvik og Torkil Hvidsten
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2. Referat fra Landsmøtet 2013
2.1 Referat fra LM 2013 til godkjenning
Vedtak: godkjent

3. Årsmeldinger og rapporter 2013
3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS
Sara Moss la fram årsberetningen på vegne av Landsstyret.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

3.2 Årsberetninger fra lokalforbundene til orientering
Tonje Catharina Eide la fram årsberetningen på vegne av Osloforbundet.
Sara Marie Grimstad la fram årsberetningen på vegne av Bergensforbundet.
Audun Stranden la fram årsberetningen på vegne av Trondheimsforbundet.

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering
Torkil Hvidsten la fram årsberetningen på vegne av de ansatte

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd
Torkil Hvidsten orienterte om Nordisk-baltisk samarbeidsråd.

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa
Audun Stranden, Astri Gryt og Torkil Hvidsten orienterte fra WSCF og WSCF-Europa.

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering
Årsberetningen forelå ikke

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering
Ola Nomeland la fram årsberetningen på vegne av NSKF

3.8 Godkjenning av årsberetning for AKT
Sindre Punsvik la fram årsberetningen på vegne av Akt.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

3.9 Årsberetning for Palestinagruppa til orientering
Tora Bøhler Monsrud fram årsberetningen på vegne av Palestinagruppa
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4. Regnskap for 2013
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS
Saken ble vedtatt holdt for lukkete dører.
Sara Moss og Geir Wiknes ledet saken.
Ble kommentert en åpenbar summeringsfeil i forhold til årsoverskuddet (summen var feil rett:
100 373).
Vedtak: godkjent med forbeholdt om at det blir revisorgodkjent.
Om den ikke blir revisorgodkjent er det mulig å behandle 2 regnskaper på Landsmøtet 2015

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering

4.3 Regnskap BIFFE til orientering

4.4 Regnskap NSKF 2013 til orientering

5. Budsjett 2014
5.1 Godkjenning av budsjett for NKS
Forslag 1:
Forslagsstiller: Albert Andersen Øydvin
Kommentar som legges til budsjettet:
”Landsmøtet ber Landsstyret om å utreda ei ordning der ein prosentandel av budsjettet blir
overført WSCF i støtte, samstundes sin ein jobbar for liknande ordningar i andre forbund”.
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Vedtak av forslag: vedtatt
Vedtak: godkjent

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering
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6. Lovendringer
6.1 Behandling av lovendringsforslag

FORSLAG 1:
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjelder kapittel II - Landsmøtet
GJELDENDE TEKST:
§7 Sammensetning
Hvert lokalforbund møter med et antall delegater, avhengig av lokalforbundets medlemstall
etter
følgende regel:
0-49 medlemmer: 4 delegater. 50-99 medlemmer: 5 delegater. 100-149 medlemmer: 6
delegater. Over
150 medlemmer: 7 delegater. Antall delegater beregnes utfra medlemstallet i hvert
lokalforbund pr. 31.12. foregående år. Alle lokalforbund har medlemstall pr. kalenderår.
(…)

ENDRINGSFORSLAG:
§7 Sammensetning
Hvert lokalforbund møter med et antall delegater, avhengig av lokalforbundets
medlemstall etter følgende regel:
0-29 medlemmer: 3 delegater. 30-49 medlemmer: 4 delegater. 50-99 medlemmer: 5
delegater. 100-149 medlemmer: 6 delegater. Over 150 medlemmer: 7 delegater. Antall
delegater beregnes utfra medlemstallet i hvert lokalforbund pr. 31.12. foregående år.
Alle lokalforbund har medlemstall pr. kalenderår.

BEGRUNNELSE:
Dagens ordning gir hvert medlem av store lokalforbund svært dårlig forholdsmessig
representasjon på Landsmøtet. Forslaget utjevner dette noe, og er ment å understreke at vi er
en medlemsorganisasjon, der faktisk medlemsskap har betydning. Kanskje kan det også gi
lokalforbund et lite incitament til å verve medlemmer.
Vedtak: vedtatt
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FORSLAG 2:
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjelder Kapittel II - Landsmøtet
GJELDENDE TEKST:
§7 Sammensetning
(…)
Foruten landsmøtedelegatene har følgende personer møte-, tale- og forslagsrett:
• Nks leder og andre faste medlemmer av Arbeidsutvalget (jf. kap. IV).
• Nks fast ansatte sekretærer.
• En person fra hver av Nks faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt
Huskomiteen og Akt.

ENDRINGSFORSLAG:
Foruten landsmøtedelegatene har følgende personer møte-, tale- og forslagsrett:
• Nks leder og andre faste medlemmer av Arbeidsutvalget (jf. kap. IV).
• Fast ansatte i Nks
• En person fra hver av Nks faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt
Huskomiteen og Akt.
BEGRUNNELSE:
Ordlyden er tilpasset dagens faktisk situasjon, der vi ikke har ansatte med stillingsbenevnelse
”sekretær”.

Vedtak: vedtatt
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FORSLAG 3:
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjelder Kapittel II – Landsmøtet
GJELDENDE TEKST:
§ 8.4 Budsjett
Det tilligger Landsmøtet å vedta budsjett for kommende kalenderår for Nks og Akt.

ENDRINGSFORSLAG:
§8.4 Budsjett
Det tilligger Landsmøtet å vedta budsjett for kommende kalenderår for Nks.
BEGRUNNELSE:
Budsjett for AKT er allerede ved sedvane bakt inn i NKS’ øvrige budsjett, så endringen er i
tråd med faktisk praksis. Det er også i tråd med innstillingen til oppdaterte retningslinjer for
AKT.
Vedtak: vedtatt

FORSLAG 4:
Forslagsstiller: Landsstyret
Under kapittel IV – Landsstyret
GJELDENDE TEKST:
§15.2 Ansvar for organisasjonen
Det tilligger landsstyret å
(…)
j) velge en fast vararepresentant til AU blant landsstyrets medlemmer.

ENDRINGSFORSLAG:
§15.2 Ansvar for organisasjonen
Det tilligger landsstyret å
(…)
j) velge en fast vararepresentant til AU blant landsstyrets medlemmer. Når vara til AU
fungerer som AU-medlem, skal dennes vara ta plass i LS.
BEGRUNNELSE:
Denne perioden har vært preget av mange forfall og permisjoner til AU. Landsstyret ønsker
en presisering av hvordan sammensetningen av AU/LS skal være i slike situasjoner.
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Vedtak: vedtatt
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FORSLAG 5:
Forslagsstiller: Landsstyret
På grunn av ulike versjoner av §8.5 ble det tatt opp til votering hvilken versjon som skulle
stemmes på, det ble da vedtatt å ha med setningen: ”Både menn og kvinner skal være
representert i Landsstyret, og det skal etterstrebes en jevnest mulig kjønnsfordeling.” i tillegg
til at den forekommer i §14.1

Gjelder Kapittel II – Landsmøtet og Kapittel IV – Landsstyret
GJELDENDE TEKST:
Kapittel IV - Landsstyret
§14 Sammensetning
§14.1 Landsstyret
Landsstyret består av lederen i Nks, 1.nestleder, 2. nestleder og ett medlem fra hvert
lokalforbund. Dersom et lokalforbund ikke stiller med kandidat, reduseres Landsstyret
fram til neste Landsmøte.
Minst én representant for de lokale forbund må være tilstede for at LS skal være
vedtaksdyktige. En Landsstyrerepresentant velges for ett år. Landsstyrerepresentantenes
vara velges for samme periode. Både menn og kvinner skal være representert og det skal
etterstrebes en jevnest mulig kjønnsfordeling.
De ansatte har rett til å velge en representant til Landsstyret med fulle rettigheter.
Alle faste sammenslutninger som faller inn under §5 skal inviteres til LS i løpet av LSperioden.

ENDRINGSFORSLAG:
§14.1 Landsstyret
Landsstyret består av lederen i Nks, 1.nestleder, 2. nestleder og minst 4
styremedlemmer. Alle aktive lokalforbund skal være representert blant
styremedlemmene. Ingen lokalforbund skal være representert med mer enn to
styremedlemmer i Landsstyret.
Hvert lokalforbund kan i tillegg til sin(e) representant(er) ha minst én vararepresentant.
Vararepresentanten(e) møter ved forfall fra sitt lokalforbund.
Minst to styremedlemmer må være tilstede for at LS skal være vedtaksdyktige. En
Landsstyrerepresentant velges for ett år. Landsstyrerepresentantenes varaer velges for
samme periode. Både menn og kvinner skal være representert og det skal etterstrebes en
jevnest mulig kjønnsfordeling.
Alle faste sammenslutninger som faller inn under §5 skal inviteres til LS i løpet av LSperioden.
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GJELDENDE TEKST:
Kapittel II - Landsmøtet
§8 Oppgaver
§8.5 Valg
Det tilligger Landsmøtet å velge:
a) leder av Nks for ett år etter åpen nominasjon.
b) 1.nestleder og 2.nestleder av Nks for ett år etter åpen nominasjon.
c) øvrige Landsstyre etter forhåndsnominasjon fra tilsluttede forbund og eventuell
nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett.
d) revisor for det påbegynte årsregnskap.
e) To til fire personer til Landsmøtets valgkomité for ett år.
Både menn og kvinner skal være representert i landsstyret.

ENDRINGSFORSLAG:
§8.5 Valg
Det tilligger Landsmøtet å velge:
a) leder av Nks for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra
Landsmøtedeltakere med forslagsrett.
b) 1.nestleder og 2.nestleder av Nks for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og
eventuell nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett.
c) øvrige medlemmer av Landsstyret, inkludert varaer, i henhold til § 14.1, etter
innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra Landsmøtedeltakere med
forslagsrett. Valgkomiteen skal i sin innstilling legge tung vekt på nominasjoner fra
lokalforbundene.
d) revisor for det påbegynte årsregnskap.
e) To til fire personer til Landsmøtets valgkomité for ett år.
Både menn og kvinner skal være representert i Landsstyret, og det skal etterstrebes en
jevnest mulig kjønnsfordeling.

Vedtak: vedtatt

TILLEGGSFORSLAG TIL ENDRINGSFORSLAG 5:
§11.1 sier at ”Lovene er organisasjonens formelle regler, og er overordnet øvrige
styringsdokumenter. Lovene behandles på Landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til
endringer. Landsmøtet kan med kvalifisert flertall endre lovene: ”Vedtatte endringer er
gjeldende fra møtets slutt. Landsmøtet kan med ¾ kvalifisert flertall vedta et annet
ikrafttredelsespunkt for lovendringer, men ikke tidligere enn før etter lovendringsvoteringen
er avsluttet”
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Landsstyret innstiller på at denne lovendringen – om den blir vedtatt – implementeres
omgående. Det vil innebære at vi allerede på dette Landsmøtet velger et landsstyre med minst
4 styremedlemmer.
Vedtak: vedtatt

FORSLAG 6
Forslagsstiller: Landsstyret
Under kapittel IV – Landsstyret
GJELDENDE TEKST:
§14 Sammensetning
§14.1 Landsstyret
(…)
De ansatte har rett til å velge en representant til Landsstyret med fulle rettigheter.
(…)

ENDRINGSFORSLAG:
§14.1 Landsstyret
(…)
En representant for de ansatte skal kalles inn med møte- og talerett når Landsstyret
behandler saker som gjelder forholdet mellom Nks og ansatte.
(…)
Vedtak: vedtatt
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7. Organisasjonssaker
7.1 Prinsipprogrammet
Leder Sara Moss la fram saken.

Forslag 1:
Forslagsstillere: Sara Moss og Albert Andersen Øydvin
Endre kapittelet ”Visjoner for Kirken” fra:
Visjoner for Kirken
De holdninger som er presentert i dette dokumentet, ønsker vi ikke bare skal gjelde innenfor
vår organisasjon, men også for den kirkevirkelighet vi lever i. Vi tror Kirken åpenbares i og
utenfor den offisielle kirke. Vi ønsker oss at kirken skal ha et kontekstualisert
frigjøringsteologisk perspektiv i forkynnelse og diakoni.

til
Visjoner for den verdensvide Kirke
De holdninger som er presentert i dette dokumentet, ønsker vi ikke bare skal gjelde innenfor
vår organisasjon, men også for den kirkevirkelighet vi lever i. Vi tror kristelige fellesskap
åpenbares i og utenfor de etablerte kirkesamfunn. Alle har lik rett til å tolke den kristne troen,
og kristelige fellesskap bør legge til rette for demokratisk deltakelse og medbestemmelse. Vi
ønsker oss at alle kirkesamfunn skal ha et kontekstualisert frigjøringsteologisk perspektiv i
forkynnelse og diakoni.

Vedtak av forslag: vedtatt

Forslag 2:
Forslagsstiller: Sindre Punsvik
Under kapittelet ”Kristen studentorganisasjon”.
Stryke avsnittet
”Liturgi er et sentralt arbeidsområde i NKS. Vi er bevisst den kirkelige tradisjon vi står i.
Samtidig ser vi det som viktig å arbeide med nye liturgiske uttrykksformer, eksempelvis
gjennom kjønnsinkluderende språk.”

Vedtak: Forslaget avvises til fordel for Forslag #3.
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Forslag 3:
Forslagsstiller: Tonje Eide
Under avsnittet ”Kristen studentorganisasjon”:
Endre teksten
”Liturgi er et sentralt arbeidsområde i NKS. Vi er bevisst den kirkelige tradisjon vi står i.
Samtidig ser vi det som viktig å arbeide med nye liturgiske uttrykksformer, eksempelvis
gjennom kjønnsinkluderende språk.”
til
”Vi ser det som viktig å arbeide med nye uttrykksformer for tro, gjennom eksempelvis
kjønnsinkluderende språk”

Vedtak: vedtatt.

Forslag 4:
Forslagstillere: Audun Stranden og Sara Grimstad
Under kapittelet ”Kristen studentorganisasjon”.
Ny setning til sist i avsnitt 2:
”NKS skal være en plattform for åpen debatt og diskusjon der spørsmålene er viktigere enn
svarene.”
Vedtak: vedtat

Forslag 5:
Forslagsstiller: Kristina Bjåstad
Endre setningen
Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på grunnlag av kjønn, seksuell
legning, hudfarge eller sosial bakgrunn.
til
Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på grunnlag av for eksempel kjønn,
seksuell legning, hudfarge eller sosial bakgrunn.
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Vedtak: vedtatt

7.2 Kjønnsrettferdig plattform
1. nestleder Geir Wiknes la fram saken.
Bør vi ha en definisjon på hva Forbundet mener med ”feminisme”?
Den mannlige kjønnsrollen – sosialt konstruert eller biologisk?
Feminisme handler om rettferdighet og frihet. Rettferdighetsdelen av feminismen er
kvinnekamp. Frihetskampen handler om både kvinner og menn.
Feminisme handler om forståelsen av at man blir sosialisert inn i bestemte roller som fører til
forskjellsbehandling.
Er det norske samfunnet et patriarkat?
Er avsnittet om ”feminisme og maskulinitet” overflødig?
Rammer diskriminering alle?

Forslag 1
Forslagsstiller: Tonje Eide og Kristina Bjåstad
A) Endre avsnitt 3 fra
Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for både kvinner og menn, og alle
som ikke føler seg komfortabel innenfor tradisjonelle kjønnskategorier.
Kjønnsurettferdighet- og diskriminering kan ramme alle.
til
”Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om feminisme. Feminisme er kampen om
rettferdighet for både kvinner og menn, og alle som ikke føler seg komfortabel innenfor
tradisjonelle kjønnskategorier. Kjønnsurettferdighet- og diskriminering rammer alle”.
B) Endre første setning i avsnittet ”Rettferdighet for alle kjønn” fra
Kjønnsrettferdighet er mer enn kvinnefrigjøring
til
Kjønnsrettferdighet er mer enn feminisme.

C) Flytte avsnittet ”Rettferdighet for alle kjønn” opp som fjerde avsnitt (etter avsnittet
”Vi tror kjønnsrettferdighet handler om…”).
Vedtak: avvist
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Forslag 2:
Forslagsstiller: Geir Wiknes
Endre setningen
Kjønnsurettferdighet og diskriminering kan ramme alle.
til
Kjønnsurettferdighet og diskriminering rammer alle.
r
Vedtak: vedtatt

Forslag 3:
Forslagsstiller: Sara Moss
Endre overskriften
Kvinnefrigjøring lokalt og globalt
til
Kvinnefrigjøring
Vedtak: vedtatt
Kom forslag om å stemme på forslag 5 før forslag 4: dette ble vedtatt

Forslag 4:
Forslagsstiller: Sindre Punsvik
Stryke kapittelet ”Feminisme og maskulinitet”
Forslaget falt til fordel for forslag 5

Forslag 5:
Forslagsstillere: Samita Wilson, Audun Stranden, Sara M. Grimstad og Anders Såstad
Stryke avsnittet ”Feminisme og maskulinitet”
Flytte avsnittet ”Rettferdighet for alle kjønn” over avsnittet ”Kvinnefrigjøring for alle”.
Stryke setningen ”Kjønnsrettferdighet er mer enn kvinnefrigjøring.” i begynnelsen av
avsnittet ”Rettferdighet for alle kjønn”.
Vedtak: Det ble stemmelikhet 2 ganger, det ble så fremmet forslag om å a en skriftlig
avstemning som det ble stemt for å ha. Resultatet av den skriftlige avstemningen ble at saken
ble vedtatt.
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Forslag 6:
Forslagsstiller: Sara Moss
Endre setningen
Perspektiver som også rammer mer enn et svart-hvitt bilde av kjønn bestående av mann og
kvinne.
til
Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem som ikke er
bekvemme med å kalle seg enten mann eller kvinne.
Vedtak: faller pga. forslag 5

Forslag 6 B) – voteres over dersom forslag 4 eller 5 er vedtatt:
Legge til følgende setning som andre setning under avsnittet ”Kvinnefrigjøring lokalt og
globalt”.
Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem som ikke er
bekvemme med å kalle seg enten mann eller kvinne.
Vedtak: vedtatt

Forslag 7:
Forslagsstiller: Anders Såstad
Endre teksten
Feminismen som frihetskamp har handlet om å synliggjøre kvinner som subjekter, og
påtale patriarkatet. Feminismen må suppleres med et perspektiv som tar inn over seg at
også mannen er kjønn, og som frigjør oss fra tanken om at maskulinitet er noe naturlig og
normativt, mens det feminine er kulturelt og betinget.
til
Feminismen som frihetskamp har handlet om å synliggjøre kvinner som subjekter, og
påtale patriarkatet. Feminismen må nå suppleres med et perspektiv som tar inn over seg at
også mannen er kjønn, og som frigjør oss fra tanken om at maskulinitet er noe naturlig og
normativt, mens det feminine er kulturelt og betinget.
Vedtak: faller pga. forslag 5

Forslag 8:
Forslaget må settes opp mot forslag 9
Forslagsstillere: Albert Øydvin og Kristina Bjåstad
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Endre setningen
Feminismen må suppleres med et perspektiv som tar inn over seg at også mannen er kjønn,
og som frigjør oss fra tanken om at maskulinitet er noe naturlig og normativt, mens det
feminine er kulturelt og betinget.
til
Men feminisme er også frigjørende for både menn og kvinner. Den mannlige kjønnsrollen
er også sosialt konstruert og begrensende.
Vedtak: faller pga. forslag 5

Forslag 9:
Forslaget må settes opp mot forslag 8
Forslagsstiller: Anders Såstad:
Endre setningen
Feminismen må suppleres med et perspektiv som tar inn over seg at også mannen er kjønn,
og som frigjør oss fra tanken om at maskulinitet er noe naturlig og normativt, mens det
feminine er kulturelt og betinget.
til
Men feminisme er også frigjørende for både menn og kvinner. Den mannlige kjønnsrollen
er også delvis sosialt konstruert og begrensende.
Vedtak: faller pga. forslag 5

7.3 AKT
Sindre Punsvik la fram saken.

Forslag #1:
Forslagsstillere: Geir Wiknes og Sindre Punsvik
Endre punkt 1:
1. AKT er et magasin utgitt av Norges Kristelige Studentforbund (NKS).
til
1. AKT er et magasin av, for og til medlemmene i NKS, samt forbundsvennene. AKT
skal være et magasin hvor medlemmene skal kunne uttrykke og engasjere seg.”
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Vedtak: vedtatt

Forslag #2:
Forslagsstiller: Landsstyret
Endre punkt 9, 10 og 11:
Økonomi
9. AKT har eget budsjett og regnskap som vedtas av LM.
10. Redaktøren har budsjettansvar og attestasjonsansvar innenfor vedtatt budsjett.
Redaktøren samarbeider med generalsekretær om budsjettforslag og støttesøknader.
11. Redaktøren innkrever abonnementsavgift og fakturerer regninger og holder LS
gjennom generalsekretæren oppdatert på den økonomiske situasjonen.
til
Økonomi
9. De økonomiske rammene for AKT bestemmes av LM i NKS' budsjett. Dersom AKTs
inntekter økes, gjennom f.eks. annonsesalg, abonnement eller ekstern støtte, skal de økte
inntektene øremerkes AKT.
10. Redaktøren har ansvar for at budsjettrammene overholdes og myndighet til å
disponere midler satt av til AKT innen budsjettet.
11. Generalsekretær innkrever abonnementsavgift, fakturerer regninger og holder LS
oppdatert på den økonomiske situasjonen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Forslag #3:
Forslagsstiller: Sindre Punsvik
Nytt punkt:
Akt har samme formål som Norges Kristelige Studentforbund: ”Å vekke og styrke
kristen tro og identitet blant studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds
rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en
felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.”
Vedtak: vedtatt
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Forslag #4:
Forslagsstiller: Sindre Punsvik
Nytt punkt:
Akt skal etterstrebe en variasjon av innhold både når det gjelder sjangere, uttrykksmåter
og temaer.
Vedtak: Avvist

7.4 Plan for organisasjonsutvikling
Generalsekretær presenterte plan for organisasjonsutvikling

Forslag 1:
Forslagsstiller: Albert Andersen Øydvin
A) Nytt kulepunkt under tredje avsnitt i kapittel ”1. Bakgrunn”:


For lite målretta organisasjonsbygging

B) Endre teksten i avsnitt 4 i kapittel ”1. Bakgrunn” fra
Skal Forbundet styrkes som organisasjon, trenger vi å legge ned et stykke grundig og
langsiktig arbeid.
til
Skal Forbundet styrkes som organisasjon, trenger vi å legge ned et stykke grundig,
målretta og langsiktig arbeid.

C) Endre teksten i avsnitt 1 i kapittel ”3. Medlemmer” fra
Vi trenger et langsiktig perspektiv på både rekruttering av medlemmer og bygging av
lokalforbund.
til
Vi trenger et langsiktig og målretta perspektiv på både rekruttering av medlemmer og
bygging av lokalforbund.
Vedtak: vedtatt
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Forslag #2:
Forslagsstiller: Audun Stranden
Nytt tiltakspunkt i kapittel ”3. Medlemmer”:
Utarbeide en mer helhetlig profil på nettsider, der det er lettere for potensielle
medlemmer å orientere seg om Forbundets aktiviteter og kontaktpersoner. Informasjon
på nett må oppdateres jevnlig.
Vedtak: vedtatt
Vedtak: plan for organisasjonsutvikling vedtatt

8. Valg
8.1 Valg av leder
Valgt: Sara Elisabeth Skreppedal Moss

8.2 Valg av 1. nestleder
Valgt: Tora Bøhler Monsrud

8.3 Valg av 2. nestleder
Valgt: Sveinung Breivik

8.4 Valg av representanter til Landsstyret:
Valgt:
Bergen Kristelige Studentforbund:
Sara Marie Grimstad
Albert Andersen Øydvin (vara)
Oslo Kristelige Studentforbund:
John J. Washington Delourme
Tonje Catharina Eide
Andreas Fosby (1.vara)
Trondheim Kristelige Studentforbund:
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Audun Stranden,
Jan Arne Bosnes
Anders Såstad (1.vara)

8.5 Valg av ny valgkomité:
Valgt:
Kari Zakariassen, Mina Finstad Berg og Torkild Enstad Hausken

8.6 Valg av revisor
Valgt:
Grimsrud & co.
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