LANDSSTYRET
30.-31. MAI 2015
REFERAT

Tid og sted:

Universitetsgata 20 i Oslo, lørdag 30.05 kl. 10:30 – søndag 31.05

Til stede:

Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder, ikke til
stede under behandling av sakene 3.2, 3.6-3.8 og 4.1), Sara Marie Grimstad
(2.nestleder), Øystein Hellevik (Bergen, ikke til stede under behandling under
sak 0.1-0.3 og 1.1-1.3), Marte Leberg (Oslo), Torkild Enstad Hausken (Oslo),
Audun Stranden (Trondheim), Anders Såstad (Trondheim) og Torkil Hvidsten
(generalsekretær, ikke til stede under behandling 0.1-0.3 og 1.1-1.3).

Forfall:

Jan Arne Bosnes (Trondheim) og Ruth Elisabeth Stensrød (søndag)

Andre:

Organisasjonsrådgiver Astri Gryt var til stede under behandling av 3.3- 3.5.
Line Halvorsrud, leder i Skeiv Ungdom, skolerte Landsstyret om seksuell
trakassering før møtet.
Styret i NSKF møtte LS til samtale.

SAKER:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak:
AUs forslag til saksliste og dagsorden ble godkjent.
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0.3 Valg av ordstyrer(e) og referent(er)
Vedtak:
Tonje Catharina Eide ble valg til ordstyrer.
Torkil Hvidsten ble valgt til referent. Sara Marie Grimstad refererer når Torkil må møte
Huskomiteen.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 25.-26. april
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
1.2 Orientering fra lokalforbundene
Orientering fra Bergensforbundet ved Øystein:
2. juni skal BKSF ha seminar i kontekstuell tolkning av bibelen i forbindelse med
Regnbuedagene. Vi kommer til å bruke prosjektmidlene for Kirken på Pride til dette
arrangementet. Halvor Moxnes er innleder.
Bergensforbundet står overfor en utfordring i og med at nesten hele styret flytter fra Bergen til
høsten. De leter derfor etter nye styremedlemmer.
Orientering fra Osloforbundet, ved Marte:
Oslo Kristelige studentforbund har hatt følgende arrangement siden forrige landsstyremøte:
• 1. mai: frokost, 1. maitog, solidaritetsmesse og fest
• 8. mai: Bibel og Børst og matpakkeaksjon
• 15. mai: messe og fest
• 17. mai: frokost (arrangert av kollektivet)
• 23. mai: Eurovisionkveld
Osloforbundets siste arrangement dette semesteret er semesteravslutning på Hovedøya 29.
mai.

Styret har deltatt på styrekurs ved organisasjonsrådgiver Astrid Gryt.
Lørdag 30. mai har styret planleggingsdag for høstsemesterets arrangementer.
Kommende arrangementer:
• OKSF- medlemmer deltar på «Kirken på Pride» sin stand under Oslo Pride i juni
• Rekruttering: OKSF bidrar med stand på foreningsdagen på Universitet i Oslo, samt stand
på Diakonhjemmet høyskole, Politihøyskolen, Musikkhøyskolen, Menighetsfakultetet og
Teologisk Fakultet. Osloforbundet bidrar også med rebuspost i forbindelse med MF og TF
sine fadderuker, og arrangere fest for nye studenter i samarbeid med TF.
Orientering fra Tromsøforbundet, ved Astri Gryt:
Tromsøforbundet har arrangert to messer i løpet av semesteret, men sliter fortsatt med å finne
studenter som har lyst til å være med å starte opp. Vi har også vært med på en 18:30 messe
arrangert av studentprestene, vært medarrangør på en diskusjon om terrorisme og islamofobi
sammen med Internasjonalt seminar i Tromsø, samt arrangert to Forbundsmesser. Foreløpig
er det forbundsvenner som driver arbeidet, med jevn kontakt med organisasjonsrådgiver. Til
tross for god kommunikasjon og et ønske om å få et lokalforbund opp å gå, viser det seg
vanskelig å engasjere studenter.
Det er viktig med god dialog med de ressurspersonene vi har i Tromsø frem mot
semesterstart, slik at vi får satt opp et semesterprogram og planlagt hvordan vi skal gå frem
for å rekruttere. Det har allerede blitt bestilt standplass under StudExpo den 14.august 2015, et
stort stand-arrangement under åpningsuka ved UiT. Vi trenger LS-representanter som kan
hjelpe til med å stå på stand. Det er viktig å være synlige for studentene, og på et arrangement
som dette vil vi kunne vise oss frem for veldig mange nye studenter.
Orientering fra Trondheimsforbundet, ved Audun Stranden:
TKSF har trappet ned aktivitetene mot eksamensperioden og hadde siste arrangement 17.mai,
hvor TKSF arrangerte 17. mai-frokost i singsakerbakken 13. Styret har nå begynt arbeidet
med å forbrede plan for neste semester. Her har medlemmene blitt inkludert i arbeidet ved at
de kan komme med innspill på nett om hva de ønsker at TKSF skal arrangere neste semester.
Styret skal møtes i uke 23 for å lage en plan for høstens semester.

1.3 Orientering fra WSCF
Tonje orienterte fra tilstanden i, og samarbeidet med, WSCF.
Vi har mottatt et referat fra General Assembly, men dette er mer en oppsummering enn et
referat. Tonje og Audun, som representerte oss på møtet, opplever også at referatet er
misvisende i forhold til hva som faktisk skjedde på møtet.
Det settes nå ned en valgkomité som skal forsøke å finne ny leder og nestleder. Tonje har blitt
spurt om å sitte i komiteen. Hun har bedt om en redegjørelse for hvor mye arbeid det vil bli,
men har ikke fått tydelige svar. Usikker på om hun vil takke ja eller ikke.
Audun har blitt spurt om han vil være med å arrangere en konferanse i Praha til høsten.
Mistenker at dette er en ”indirekte pengeforespørsel”. Har takket nei.
Vi har også blitt spurt om å innta ”en ledende rolle” i Give one, be one-kampanjen. Vi takker
nei til dette.

2. Økonomi
2.1 Gjennomgang av regnskap
Regnskapet var ikke klart fra regnskapsfører. Generalsekretær ettersender dette til LS så snart
det foreligger.

3. Organisasjonssaker
3.1 Andre faste sammenslutninger
Torkil orienterte om status for AKT.
Tonje orienterte om situasjonen for de faste sammenslutningene. Vi sliter med å finne
medlemmer til alle gruppene.
Kvinnegruppa fikk fullmakt til å supplere seg selv etter behov. Landsstyret pekte ut
kandidater til Kirkepolitisk gruppe og Palestinagruppa.
Lokalforbundene oppfordres til å orientere om muligheten for å engasjere seg i de faste
sammenslutningene ved rekruttering til Forbundet.

3.2 AKT
Landsstyret diskuterte de tilbakevendende problemene med å få gitt ut AKT, og å få satt ned
en fast redaksjon.
Landsstyret vedtok å sette ned en komité som skal se på følgende spørsmål:
- Hva er formålet med AKT?
- Er AKT den beste løsningen for å innfri disse formålene?
- Hva er eventuelt alternativene til AKT?
- Hva er eventuelt den beste måten å organisere AKT på, med tanke på både stabilitet
og kvalitet?
- Hvordan kan AKT, eller andre løsninger, best integreres i resten av forbundsarbeidet,
uten å ”stjele” for mange ressurser?
Tonje Catharina Eide er leder for gruppa.
AU får fullmakt til å supplere gruppa dersom mange takker nei til å delta.
Gruppa leverer sin rapport til Landsstyremøtet i januar 2016.

3.3 Semesterstart/Vervekampanje
Sara Marie innledet om saken. Landsstyret diskuterte målsettinger og ansvarsfordelingen for
kampanjen.
Vedtak:
Vi lanserer vervekampanje ved semesterstart. Kampanjen strekker seg fra 1.august til
13.september.

Målet er å verve 55 nye medlemmer, fordelt på:
23 nye medlemmer i Oslo
16 nye medlemmer i Trondheim
10 nye medlemmer i Bergen
3 nye medlemmer i Tromsø
3 nye medlemmer i Stavanger
Vervepremier:
3 nye medlemmer: Kopp med Forbundet-logo
5 nye medlemmer: Sekk med Forbundet-logo
7 nye medlemmer: Bjørneboe-trykk
Den som verver aller flest, vil få alle disse premiene.
Det lokalforbundet som, prosentvis ifht målet, verver flest medlemmer, får en ekstra premie.
Lokalforbundene er ansvarlige for å organisere og gjennomføre stands og andre
verveaktiviteter.
Organisasjonsrådgiver er ansvarlig for å sende vervepakker med materiell til alle
lokalforbund og å promotere kampanjen på nett.
De lokalforbund som ønsker det, kan få verveskolering av organisasjonsrådgiver før
semesterstart.

3.4 Nye lokalforbund
Astri innledet om forberedelsene til nytt lokalforbund i Stavanger.
Astri sender epost til LS med forespørsel om deltakelse på stand i Stavanger i perioden 17.21. august og stand i Tromsø fredag 14. august. Alle gir tilbakemelding om hvorvidt de kan
delta, og i så fall når eller hvor mye.

3.5 Instruktørkurs 5.-6. september 2015
Astri innledet om saken.
På LS-møtet i juni 2014 ble det vedtatt å lage et treleddet skoleringsopplegg for medlemmene:
Introduksjonskveld (for alle nye medlemmer), styrekurs (for alle lokalstyrene) og
instruktørkurs. Instruktørkurset skal sikre skoleringen i Forbundet i tiden etter at
prosjektstillingen som Organisasjonsrådgiver avsluttes i 2017. På LS-møte i november 2014
ble det vedtatt at vi gjennomfører instruktørkurs første gang som et pilotprosjekt i september
2015.
Pilotprosjekt for instruktørkurs arrangeres i U20 5.- 6.september 2015. På pilotkurset vil
materialet fra styrekurset gjennomgås, og deltakerne vil lære hvordan man på best mulig måte
kan videreformidle denne kunnskapen videre gjennom et styrekurs. Det vil også være viktig at

vi på dette kurset diskuterer innholdet i styrekurset, hvilke deler som særlig bør vektlegges,
hvilke workshops som fungerer og ikke fungerer o.l.
Målet med pilotprosjektet er å teste opplegget som er laget, og få tilbakemeldinger på hva
som fungerer og hva som må endres/forbedres, slik at vi kan gjennomføre første kurs i løpet
av vårsemesteret 2016.

3.6 Forbundshelga
Sara Marie innledet om saken. Landsstyret diskuterte tema for helgen, sammensetning og
mandat for komiteen, lokalisering og eventuell internasjonal deltakelse.
Vedtak:
LS setter ned en arrangementskomité ledet av Sara Marie Grimstad som er ansvarlig for å
lage program for helga, lede mobiliseringen, og ta seg av den praktiske planleggingen.
Tema for helgen er «Forbundsidentiteten».
Komiteen henter inn innspill til programmet fra alle de lokale styrene. Lokalforbundslederne
er kontaktpersoner for komiteen i lokalstyrene, og er ansvarlige for å følge opp henvendelser
fra komiteen i sine respektive styrer.
Sara Marie Grimstad er leder for komiteen.

3.7 Forbundets nettsider
Jan Arne hadde på forhånd sendt ut et forseggjort dokument med beskrivelse av potensielle
nye nettsider basert på plattformen Weebly.
Vedtak:
Vi ber Jan Arne Bosnes om å utarbeide en betaversjon av nye nettsider, i samarbeid med
Audun Stranden og Sindre Punsvik.
Jan Arne tar kontakt med dem han måtte føle hensiktsmessig underveis for tips og innspill på
design og struktur. Betaløsningen skal være tilgjengelig for testkjøring for de ansatte senest
15. august.
Landsstyret tar en vurdering av betaversjonen når denne foreligger.

3.8 Lansering av forbundsappen
Landsstyret oppfordrer lokalstyrene til å promotere appen aktivt ved semesterstart og på sine
første arrangement.
Sara Marie og Jan Arne holder tak i det praktiske som må klargjøres før appen kan endelig
lanseres.

4. Valg
4.1 Valg av representant til Huskomiteen
Vedtak:
Landsstyret velger Henry Elter som styremedlem i NSKF i perioden fram til 01.01.2019. Elter
erstatter Johannes Bakkevig i styret.
Landsstyret velger Hanna Barth Hake som personlig vara for Henry Elter i perioden fram til
01.01.2019.
Enstemmig vedtatt.

Fellesmøte Landsstyret og Huskomiteen
Olav Nomeland orienterte om Huskomiteens arbeid. NSKF har fortsatt en solid økonomi. Det
ble brukt mye penger på oppussing i 2014, særlig i U20 og S13. Håper og tror på et par rolige
år framover.
Tonje Eide orienterte fra Forbundet.
Vi har deltatt på WSCFs General Assembly i Colombia. Har kommet i gang med styrekurs.
Opprettet flere nye faste sammenslutninger. Kirken på Pride. Aktive lokalforbund i Bergen,
Oslo og Trondheim. Jobber for å få aktive lokalforbund i Tromsø og Stavanger. Skal
arrangere familieleir på Haugtun fra sommeren 2016.
LS mener det er en mye tydeligere organisasjonsbevissthet og –kompetanse i dag enn
tidligere. Omleggingen fra lokale sekretærer til organisasjonsrådgiver har ført til økt
bevissthet og styrket eiendomsfølelsen til lokalforbundet for lokale styrer og aktivister.
Ruth Elisabeth Stensrød la fram ønske om universell tilrettelegging av forbundslokalene.
Tonje Eide la fram forespørsel om mulighet for å donere en sum penger til SCM Nepal, som
ble hardt rammet av jordskjelvet der nylig.

--Oslo 31.05.2015
Torkil Hvidsten

