LANDSSTYRET
30. APRIL – 1. MAI 2016
REFERAT

TID, STED OG DELTAKERE:
Tid og sted:

Møtet ble holdt på en hytte i Son, lørdag 30. april kl. 12:30 – søndag 1.mai kl.
12:00.

Til stede:

Audun Stranden (leder), Andrine Elnes Rabbevåg (2. nestleder), Amalie
Kvamme (Bergen), Rasmus Rustad (Oslo), Ann-Elen Leithaug (Trondheim),
Andreas Eggesvik (Trondheim), Shanawar Ali Khan (Stavanger) og Torkil
Hvidsten (generalsekretær).
Andrine Elnes Rabbevåg, Ann-Elen Leithaug og Andreas Eggesvik var ikke til
stede under behandling av sak 2.1.

Forfall:

Einar Østerhagen (1. nestleder), Frøydis Indgjerdingen (Oslo), Frøydis
Indgjerdingen (Oslo), Malin Tveterås (Stavanger), Andreas Gaard
(Stavanger), Malin Kleppe (vara, Bergen), Sophie Panknin (1. vara, Oslo),
Frida Sofie Øyen (3. vara, Oslo), Tone Reinertsen (1. vara, Stavanger) og
Maria Regine Johannessen (1. vara, Trondheim)

Ikke møtt:

Anders Møller-Stray (2. vara, Oslo), Anders Såstad (2. vara, Trondheim).
Både faste representanter og vararepresentanter var invitert til møtet. Lørdag
formiddag var satt av til orientering om landsstyrets arbeid, oppgaver og
plassering i organisasjonsstrukturen.

SAKER TIL BEHANDLING:
0.

Konstituering

0.1
Godkjenning av innkalling
Landsstyret ba om at selve innkallingen og vesentlig informasjon framover skrives inn i selve
eposten framover, ikke i et eget dokument.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
0.2
Godkjenning av saksliste og dagsorden
Audun Stranden la fram AUs forslag til saksliste og dagsorden. Forslaget ble vedtatt uten
endringer.
Vedtak:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av protokoll fra LS 20. mars
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
1.3 Orientering fra Kirkemøtet
1.4 Orientering fra Barne- og ungdomstinget
2. Økonomi
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2016
3. Organisasjonssaker
3.1 Gjennomgang av Arbeidsprogram 2015-2017
3.2 Plan for organisasjonsutvikling
3.3 Styreinstruktørkurs
3.4 General Assembly i WSCF
3.5 Kirkepolitisk gruppe
3.6 Palestinagruppa
3.7 NKS’ medlemskap i organisasjoner og kampanjer
3.8 AKT
3.9 Nettsider
3.10 Ungdommens Kirkemøte
0.3
Valg av ordstyrer og referent
Audun Stranden la fram AUs forslag til ordstyrer og referent.
Vedtak:
Audun Stranden ble valgt til ordstyrer.
Torkil Hvidsten ble valgt til referent.

1.

Referater og orienteringer

1.1

Godkjenning av protokoll fra LS 20. mars
Audun Stranden gjennomgikk protokollen.
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.

1.2

Orienteringer fra lokalforbundene

Bergensforbundet:
Amalie Kvamme orienterte fra Bergensforbundet.
Bergensforbundet har bare hatt en filmkveld siden sist LS-møte.
De har fått et styre på fire personer, som er bra. Men tre av styremedlemmene er veldig
opptatt med jobb og andre organisasjoner, og det gjør det vanskelig å få ting til å skje. De
sliter med rekruttering, og med at de har kommet inn i en vanskelig spiral der det er få som
kommer på arrangement, noe som gjør det tungt å arrangere, og dermed ender det med at man
ikke holder arrangement, og ikke har noe å rekruttere til.
Landsstyret kom med innspill om at det er lurt å ha enkle arrangement med stor grad av
deltaker-aktivisering. Og at det er viktig å holde kontinuitet i arrangementene.
Osloforbundet:
Frøydis Indgjerdingen hadde sendt ut orientering på forhånd. Rasmus Rustad utdypet denne.
Oslo-Forbundet har fortsatt sin gode tradisjon med å ha arrangementer hver fredag, og har nå
også fått i gang et nytt konsept; aftensang i Grønland kirke, noe som arrangeres en gang i
måneden. Etter det historiske vedtaket ved Kirkemøtet om å innføre liturgi til likekjønnet
vigsel hadde Osloforbundet «Kjærlighetsfest» for å feire vedtaket. Professor og forbundsvenn
Halvor Moxnes holdt tale for anledningen. Det ble feiret med regnbuekake.
Det har vært et økende antall deltakere på arrangementene. Oslo-styret har hatt styrekurs med
Astri og fastsatt planleggingsdag for neste semester. Oslo Forbundet samler inn penger til nye
salmebøker, stort sett gjennom kollekt. Ønsker også å få i gang VIPS. Oslo-forbundet har
begynt med et nytt konsept kalt «Salmer, drikk og strikk». 1. mai-arrangementet blir arrangert
i samarbeid med studentprestene.
Stavangerforbundet:
Malin Tveterås hadde sendt ut orientering på forhånd. Shanawar Ali Khan utdypet denne.
Stavangerforbundet er enda i oppstartsfasen og arbeider med å rekruttere flere medlemmer.
Til nå per dags dato (21.04.16) er det Tone Reinertsen, Andreas Gaard og Malin Tveterås
(leder) som sitter i styret. Ellers har vi to andre medlemmer som har hatt noe deltakelse.
Vi har hatt 3 aktiviteter siden årsmøtet 09.02.16. Den 10. Mars hadde vi Bibel og Børst i
kjelleren til domkirka. Da var det oss i styret, samt 2 andre medlemmer som møtte opp,
inkludert Astri.

17. mars hadde vi styremøte.
Den 14.04.16 hadde vi filmkveld. Da kjellerstua i Domkirken ikke egnet seg til
filmfremvisning, ble vi enige om å ha dette arrangementet hjemme hos en i styret. Selv om
ingen andre enn styret som møtte opp, fullførte vi programmet ifølge vårsemesteret.
Den 26. mai skal vi ha semesteravslutning med pizza og quiz. Planene for utførelsen av denne
kvelden, kommer når det nærmer seg.
Det er ingen framgang i arbeidet med forbundskollektivet. Ønske om at generalsekretær eller
andre kommer for å vise lokalforbundet lokalene.
Trondheimsforbundet:
Andreas Eggesvik orienterte fra Trondheimsforbundet.
Trondheimsforbundet og AU hadde stand under Kirkemøtet, og medlemmene i
Trondheimsforbundet var også mye til stede under selve Kirkemøtet. Det har vært stor
interesse rundt dette. Det hadde vært fint om vi kan ha stand i januar neste år under
kirkemøtet. Det hadde vært bra om landsmøtet senere år kan sette av penger til stand i
landsmøtet, slik at ikke Trondheim må bruke sitt eget budsjett til dette.
Vi har blitt flinkere på å bruke sosiale medier mer aktivt. Vi ønsker gjerne erfaringsutveksling
på dette området. Har planer om å legge ut bilde og kommentar på Facebook fra hvert møte.
Vi har blant annet arrangert temakveld med fokus på kjønnsrettferdighet, vi har hatt åpen
scene, påskemåltid, bibel og børst og temakveld med fokus på Palestina. Vi er veldig
fornøyde med temakveldene i år, vi har hatt fokus på Teologisk plattform, kjønnsrettferdig
plattform (i form av kjønnsrettferdighet) og Palestina.
Annenhver uke er det vi som står for arrangementene her, den andre uken har studentprestene
opplegg: filmkveld, brettspillkveld, Friends and Food og Table Talk. Åpen Scene og måltider
fungerer særlig godt som rekrutteringsarenaer. Til bibel&børst pleier styret å involvere en
person utenfor styret til å komme med forslag til bibeltekst til diskusjon, for å involvere også
medlemmene i lokalforbundet som ikke sitter i styret.
Vi bruker en Googlekonto for trondheimsforbundet. Der har vi en disk hvor vi lagrer all
informasjonen vi i styret bruker. Dette er også eposten vi bruker på vegne av
Trondheimsforbundet. Vi anbefaler andre om å gjøre liknende.
Vi har delt opp styret med ulike roller: Sekretær, matansvarlig, leder og økonomiansvarlig,
nestleder med litt ekstra sosialt ansvar og hjelper arrangementsansvarlig,
arrangementsansvarlig og til slutt profileringsansvarlig.

1.3
Orientering fra Kirkemøtet
Andrine Elnes Rabbevåg orienterte fra Kirkemøtet.
Forbundet var til stede under Kirkemøtet i Den norske kirke 6.-12. april. Leder Audun
Stranden representerte Forbundet under åpningsdagen og –middagen. Forbundere fra AU og
Trondheimsforbundet stod på stand under møtet, med mange positive tilbakemeldinger. Flere

forbundere var til stede under debatt om ny vigselsliturgi, der resultatet som kjent ble et
kompromiss der det nå finnes to vigselsliturgier.
Det viste seg å koste penger å stå på stand under Kirkemøtet, noe verken
Trondheimsforbundet eller NKS hadde budsjettert med. AU har vedtatt å bruke 500,- kroner
på å støtte standen, tatt fra AU-posten på budsjettet, mens Trondheimsforbundet betalte 250,kroner. Landsstyret bør vurdere å sette av penger til dette, eventuelt til «uforutsette utgifter»
til neste års budsjett.

1.4
Orientering fra Barne- og ungdomstinget
Kristine Nørtoft Sørensen representerte NKS på Barne- og Ungdomstinget 22.-23. april. Hun
hadde sendt ut følgende orientering i forkant av møtet:
Hvert år avholder LNU (Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner) et
representantskapsmøte, som er LNU's øverste organ hvor alle medlemsorganisasjoner blir
invitert til å sende 2 delegater, med tale- og stemmerett. På representantskapsmøtet er det også
mulig for observasjons organisasjoner å delta med 2 delegater med talerett.
Barne- og ungdomstinget (BUT) inneholder seminarer, selve møtet og sosialt samvær med
mulighet for å mingle med andre medlemsorganisasjoner.
Det er mulig å finne en gjennomførlig saksliste på nettet.
Viktige saker å nevne;
5 organisasjoner har søkt om medlemskap. Miljøagentene, Aktivitetsklubben og Tsjetsjensk
Ungdomsforening fikk innvilget fullt medlemskap. Mens Hekta og Norges Døveforbunds
ungdom fikk innvilget observatørmedlemskap.
Arbeidsprogrammet for 2016-2018 ble vedtatt med få endringer.
Vi vedtok 6 nye resolusjoner.
Generasjonskampen – om arbeidsledighet blant unge, vanskelig boligmarked og pensjon
Fare for frivillighetens fremtid – til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne
Vi forventer handling: integrering og frivillighet – Til Kulturminister Linda Hofstad Helleland
Barn og unge på flukt – Til Stortinget
Bedre lokaler til musisk utfoldelse – Korps og kor ønsket å fremme dette
Merk retusjert reklame nå – Fremmet av Press
Det ble valgt nytt styre. Styreleder fortsatte, men valg av to nye nestledere og flere
medlemmer.
For 2 år siden ble det tilkjennegitt at man ønsket samtaler i de grupper
medlemsorganisasjonene er delt inn i som undergruppering i LNU sitt regi. Dette var igjen et
viktig fora hvor vi i NKSF som plassert i "livssynsbaserte" barne- og ungdomsorganisasjon
fikk mulighet til å drøfte noen utfordringer vi opplever i vårt arbeid.
Der ble ytret et ønske om å ha et tettere samarbeid opp imot neste års BUT, hvor man kunne
drøfter resolusjoner og saker som spesielt har innflytelse på vår gruppe. Det gir mulighet for å

stå sammen og komme til enighet i reglementer som omhandler de livssynsbaserte
organisasjoner.
Det er nå opprettet en Facebook-gruppe som første skritt på veien til dette samarbeidet.
Jeg vil oppfordre styret til å ta dette opp, og finne en ansvarlig for fortsettelsen av denne
samtalegruppe.
Jeg mener at LNU er en arena som er litt for uutnyttet innen vår egen organisasjon. De har
mange relevante kurs og ressurser som vi som lokallag burde vite mer om i vårt daglige
arbeid.
Frifond er med til å sikre økonomisk stabilitet for mange, men ut over denne fond finnes
prosjektorienterte midler som kan søkes også av oss som lokallag.
BUT er et nyttig samlingspunkt for nye tanker og samarbeid på tvers av organisasjoner. Jeg
ønsker at der neste gang bli lagt opp til at vi i NKSF stiller med 2 delegater, så det er mulig å
drøfte Forbundets fremtid og muligheter sammen. Det er ønskelig med en delegat som enten
er ansatt eller fra styret/AU.

2.

Økonomi

2.1
Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2016
Torkil Hvidsten la fram regnskap for NKS januar-mars. Landsstyret tok regnskapet til
orientering.

3.

Organisasjonssaker

3.1
Gjennomgang av Arbeidsprogram 2015-2017
Landsstyret gjennomgikk Arbeidsprogrammet for perioden, sammen med forrige landsstyres
vurdering av status for hver enkelt post.
Kommentarer til spesifikke punkter:
4.5 Bistå forbundsvenner i å gjennomføre sommerleir for forbundsvenner med familie
Det har kommet et initiativ fra forbundsvenn Gaute Granlund om å arrangere helg for
forbundsvenner (uten barn) i høst. Dette er noe annet enn det rekrutteringsprosjektet vi i
utgangspunktet hadde tenkt oss.
Landsstyret setter pris på initiativet. LS ønsker ikke å bruke penger eller mye arbeidskapasitet
fra ansatte på dette. Generalsekretær kan bistå med å framskaffe kontaktinformasjon o.l.
7.3.10 Jobbe for å inkludere mennesker med ulike funksjonshemninger.
Landsstyret vil være bevisste rundt tilrettelegging ved nasjonale arrangement.
Vedtak:
Alle i LS oppfordres til å lese gjennom Arbeidsprogrammet på nytt i etterkant av møtet, og gi
innspill på epost til hvilke saker hver enkelt har lyst til å jobbe med.
AU lager en framdriftsplan for Arbeidsprogrammet til neste LS-møte.

3.2
Plan for organisasjonsutvikling
Torkil Hvidsten ga landsstyret en innføring i Plan for organisasjonsutvikling og status for
arbeidet med denne. Planen skal evalueres i løpet av dette året, og landsstyret må stake ut
kursen for de kommende årene. Det er en prosjektstilling (organisasjonsrådgiver) tilknyttet
Plan for organisasjonsutvikling, og landsstyret må også avgjøre om de ønsker å gjøre denne
stillingen permanent eller bruke stillingsressursene annerledes.
Landsstyret hadde en innledende diskusjon om saken.
Landsstyret ser behovet for å videreføre arbeidet fra Plan for organisasjonsutvikling i årene
framover, da dette har vært vellykket, og vi fortsatt har behov for å bygge organisasjonen. Det
er imidlertid utfordringer knyttet til å gjøre en stilling permanent, da behovene i Forbundet
kan endre seg. Det er viktig at funksjonene som i dag ivaretas av organisasjonsrådgiver –
viktige momenter er oppstart av nye lokalforbund, hjelp til små og nye lokalforbund,
gjennomføring av introduksjonskvelder, styrekurs og styreinstruktørkurs. Landsstyret vil
senere ta stilling til om dette best gjøres gjennom stillingen som organisasjonsrådgiver eller på
annet vis.
Vedtak:
Landsstyret setter ned en komité bestående av Ann-Elen Leithaug, Amalie Kvamme, Rasmus
Rustad, Audun Stranden og Torkil Hvidsten som skal utrede hvilke organisatorisk behov
Forbundet vil ha i tiden framover, og hvem, hva og hvordan disse best kan ivaretas. Saken tas
opp igjen på LS-møtet i juni. Vedtak fattes på LS-møtet i august.

3.3
Styreinstruktørkurs
Landsstyret mottok en orientering om styreinstruktørkurset som ble avholdt 9.-11. april.
Det første styreinstruktørkurset ble avholdt på et DFDS minicruise Oslo-København. Her fikk
vi tilgang på gode møtelokaler og veldig god bevertning. Deltakerne ble valgt ut av
landsstyret etter en søknadsprosess. Vi hadde et håp om 4-6 deltakere på kurset, men endte
opp med kun 2 styreinstruktører som deltok. Dette var Sara Marie Grimstad (tidligere leder av
Bergensforbundet og av NKS) og Kristine Sundsdal (tidligere leder av Trondheimsforbundet).
Kurset ble holdt av de ansatte. Selve kurset var vellykket, og vi fikk veldig gode
tilbakemeldinger fra deltakerne med tips om hva som kan gjøres annerledes til senere kurs.
Tidligere landsstyre har bedt dette landsstyret diskutere hvorvidt kursene bør holdes før eller
etter lokale årsmøter/styrevalg. Foreløpig tilbakemelding fra landsstyret er at
styreinstruktørkurs godt kan holdes før lokale årsmøter (januar), fordi styremedlemmene da
vet om de vil fortsette i styret eller ikke.
Styreinstruktørene har foreslått at det holdes et ekstra styreinstruktørkurs denne våren for å
forsøke å rekruttere noen flere styreinstruktører. Det er en utfordring at vi ikke har en stor
«pool» av personer som oppfyller kriteriene for å bli styreinstruktør. Landsstyret åpner derfor
for at sittende styremedlemmer i et lokalforbund kan være styreinstruktør for andre
lokalforbund.

For å etablere konseptet bedre i organisasjonen, vil landsstyret lage en positiv nettsidesak om
styreinstruktørkurset, og på andre måter spre ordet om kursene for å etablere begrepet i
organisasjonen. Audun snakker med AKT-redaktør Øystein om sak om styreinstruktørkursene
til AKT.
Representantene tar informasjon om styreinstruktørkursene tilbake til sine lokalforbund, og
undersøker om noen er interesserte. Posisjonen lyses ut på nytt, med tanke på å ha kurs tidlig
høsten 2016. Vedtak fattes i juni.

3.4
General Assembly i WSCF
Audun Stranden orienterte om situasjonen i WSCF og det forestående General Assembly. Vi
har fått et skriv om at det vil bli holdt en General Assembly. I rapport fra WSCFs «Task
group» i desember, ble juli nevnt som tidspunkt, men i «innkallingen» vi fikk i april, var det
ikke nevnt verken dato, saksliste eller delegatfordeling.
Landsstyret vil derfor avvente valg av delegater til vi har noe mer informasjon.
Vedtak:
Vi avventer en innkalling til GA før vi velger delegater. Dersom det ikke er et LS-møte mellom
innkallingen og møtet, delegeres det til AU å velge delegatene.

3.5
Kirkepolitisk gruppe
Torkil Hvidsten orienterte om situasjonen i Kirkepolitisk gruppe. Alle de tre som var
medlemmer av gruppa i fjor (i tillegg til leder Katrine Intelhus Lind-Solstad) har blitt spurt
om de vil fortsette. De har ikke svart, og landsstyret anser derfor at de ikke er interesserte i å
være med videre. Gruppa skal ifølge mandatet fra landsmøtet være lokalisert i Oslo, men det
er åpent for å ha med kontakter i andre lokalforbund som skal ivareta kommunikasjonsflyten
med de ulike lokalforbundene. Ingvild Yrke har sagt at hun kan fortsette som gruppas
kontaktperson i Trondheim.
Leder av Kirkepolitisk gruppe, Katrine Intelhus Lind-Solstad, har spilt inn forslag til nye
medlemmer av Kirkepolitisk gruppe. Landsstyret diskuterte og prioriterte disse forslagene.
Vedtak:
Landsstyret ønsker fem medlemmer (i tillegg til leder av gruppa) i Kirkepolitisk gruppe. Vi
ønsker to forbundsvenner/eksterne og tre forbundere. Vi ønsker å spørre, i prioritert
rekkefølge:
Forbundsvenner:
Sara Moss, Ingvar Skjerve, Andreas Ihlang Berg, Ole Jakob Løland, Birte Nordahl, Lena
Stordalen.
Forbundere:
Petter Dille, Marte Leberg, Sophie Panknin, Marte Aasen.
Landsstyret ber Katrine Intelhus Lind-Solstad om å spørre kandidatene.

3.6
Palestinagruppa
Ann-Elen Leithaug orienterte om status for palestinagruppa. Diskusjon om veien videre.
Forslag om å planlegge utveksling sommeren/høsten 2017. Invitere til
temamøte/oppstartsmøte for Palestinagruppa i Trondheim eller på Forbundshelga.
Vedtak:
Ann-Elen leverer et konkret forslag til rekrutteringsplan til LS-møtet i juni. Generalsekretær
bistår i dette arbeidet.
3.7
NKS’ medlemskap i organisasjoner og kampanjer
Audun Stranden gikk gjennom organisasjoner og kampanjer vi er medlem av. Landsstyret har
ingen ønsker om endringer i medlemskapene våre.
Vi har mottatt invitasjon til å melde oss inn i Sabeels venner. Landsstyret overlater til
Palestinagruppa å vurdere om vi skal melde oss inn eller ikke, når denne gruppa er kommet i
gang.

3.8
AKT
Torkil Hvidsten innledet til saken. Landsmøtet vedtok at AKT skal ha en fast utgivelsesplan
med frister for levering av tekster som gjøres kjent i lokalforbundene. Landsmøtet vedtok
også at redaktøransvaret for AKT skal rullere blant landsstyrets medlemmer.
Vedtak:
Fast utgivelsesplan for AKT:
Høstnummeret:
Frist for å levere tekster: 1. april
Første layout: 10. april
Korrektur: 15.-17. april
Andre layout: 18. april
Trykk: 21. april
Utsending: 25. april
Vårnummeret:
Frist for å levere tekster: 10. november
Første layout: 20. november
Korrektur: 25.-27. november
Andre layout: 28. november
Trykk: 1. desember
Utsending: 7. desember
Vi sender ut en epost til hele landsstyret med utfyllende informasjon om hva redaktøransvaret
innebærer, og oppfordrer alle til å melde sin eventuelle interesse for å være redaktør for neste
nummer. Vi velger en redaktør på LS-møtet i juni.

3.9

Nettsider

Enkeltmannsforetaket blanko.no (Terje Abusdal) laget nettsidene våre i 2010, og har driftet
dem siden. Vi har avtalt at han skal lage nye nettsider for 5000,- +mva, i tillegg til at avtalen
vår med ham da videreføres som en del av den pakka. Han skulle komme før Landsmøtet for
å lage dem, men han har aldri hatt tid til å gjøre dette.
Generalsekretær har derfor forhørt seg litt rundt for å sjekke pris på tjenester. Andreas Sagen
(som er en bekjent av Torkil, og som var mannen som satte opp blant annet
www.kristenogprogressiv.no), sier han kan gjøre jobben for tusen kroner, og også kunne
tenke seg å drifte sidene noe billigere enn det vi har i dag. I avtalen med blanko.no står det
imidlertid at det er 6 måneders gjensidig oppsigelsestid på avtalen. Om vi skal bytte
nettansvarlig, vil det altså ligge 6 måneder fram i tid.
Landsstyret hadde en diskusjon på hvorvidt økonomiske eller tidsmessige hensyn var viktigst
ved tanke på å få nye nettsider.
Opprinnelig forslag til vedtak:
AU og generalsekretær forhandler fram en avtale om utvikling og drift av nettsider med den
aktør de finner mest hensiktsmessig innen de budsjettrammer landsmøtet har satt.
0 stemmer
Forslag til vedtak fra Andrine:
AU og generalsekretær gir blanko.no en tidsfrist før neste LS-møte for å ha satt opp nye
nettsider, med trussel om at vi sier opp kontrakten dersom dette ikke skjer.
4 stemmer
Forslag til vedtak fra Rasmus:
AU og generalsekretær finner en ny person/firma som kan gi oss et tilbud, og sier opp
kontrakten med blanko.no om vi har et konkret, billigere tilbud.
2 stemmer
Vedtak:
AU og generalsekretær gir blanko.no en tidsfrist før neste LS-møte for å ha satt opp nye
nettsider, med trussel om at vi sier opp kontrakten dersom dette ikke skjer.

3.10 Ungdommens Kirkemøte
Andrine Elnes Rabbevåg innledet om saken. Ungdommens kirkemøte (UKM) er et nasjonalt
organ i Den norske kirke, som er satt sammen av to ungdomsdelegater fra hvert bispedømme
og én fra hver av de frivillige organisasjonene. UKM har ingen beslutningsmyndighet i Den
norske kirke, men er et viktig rådgivende organ for Kirkemøtet og Kirkerådet, og en viktig
møteplass. Det arrangeres hvert år.
I 2016 arrangeres UKM på Soria Moria i Holmenkollen, Oslo, 30. september til 4. oktober.
Forbundet kan sende én delegat til møtet.
Vedtak:
Vi sender Ann-Elen Leithaug som delegat til UKM 2016, med Rasmus Bolivar Rustad som
hennes vara.

Oslo 02.05.16
Torkil Hvidsten

