LANDSSTYRET
30.OKTOBER –
1. NOVEMBER 2015
REFERAT

Tid og sted:
31.10.15-01.11.15, i Universitetsgata 20, Oslo.
Til stede (medlemmer av LS):
Sara Marie Grimstad (leder), Marte Leberg (nestleder), Knut Natskår Svihus
(Bergensforbundet), Audun Stranden (Trondheimsforbundet), Jan Arne Bosnes
(Trondheimsforbundet) og Torkil Hvidsten (generalsekretær).
Andre tilstedeværende:
Astri Gryt (organisasjonsrådgiver, sak 1.1-1.4 og 3.1), Frida Sofie Øyen (leder i
Osloforbundet, sak 3.1), Sara Elisabeth Moss (deler av sak 3.1) og Tora Bøhler Monsrud
(deler av sak 3.1)
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0.3 Valg av ordstyrer(e) og referenter
Vedtak:
Landsstyret velger Marte Leberg som ordstyrer lørdag og Sara Marie Grimstad som
ordstyrer søndag.
Landsstyret velger Torkil Hvidsten som referent. Astri Gryt refererer fra diskusjon om
generalsekretærs rolle i organisasjonen, der Torkil ikke skal være til stede.
0.4 Eksterne deltakere og rettigheter
Vedtak:
Møtet er som utgangspunkt åpent for observatører, inntil Landsstyret eventuelt går inn for
å lukke møtet under behandlingen av spesifikke saker. Møtet er lukket under behandling
av personalsaker.
Landsstyret ønsker i tillegg å innvilge ekstra rettigheter til følgende gjester:
Frida Sofie Øyen gis talerett under sak 3.1.
Astri Gryt tale- og forslagsrett under behandling av sak 1.3, 1.4 og 3.1.
Tora Bøhler Monsrud og Sara Moss talerett under behandling av sak 3.1.

1. Referater og orienteringer

1.1 Godkjenning av referat fra LS 19.september
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
1.2 Godkjenning av referat fra LS 29. september
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
1.3 Orienteringer fra lokalforbundene
Trondheimsforbundet
(ved Jan Arne Bosnes)
Siden august har Trondheimsforbundet hatt mye og variert aktivitet. Arrangementer
holdes fast hver onsdag og noen fredager. Temakvelden om kirkevalget ble avholdt
onsdag 9. september hvor vi fikk besøk av en representant fra Åpen Folkekirke. En
nøytral ansatt fra bispedømmet kom og orienterte om kirkedemokratiet. Tabukveld ble
holdt onsdag 23. september, der tabuer blant kristne og tabuer i samfunnet ble diskutert.
Åpen scene ble holdt fredag 2. oktober hvor det ble lagt til rette for at man kunne komme
med innslag om hva det skulle være. Denne kvelden bydde på underholdning fra både
band og kor, samt mange gode innslag fra medlemmene. 7. oktober ble Anders Ost- og
Vinkveld holdt med mye god stemning. Onsdag 21. oktober ble politisk aften holdt, der
man diskuterte Syria-konflikten, blant annet hva vi i Norge kan gjøre for flyktningene som
kommer.
Koret har hatt øving annenhver torsdag og bandet nesten hver søndag. De har lært seg
forbundssalmen og er ca. 14 personer i koret. Bandet har brukt noen timer på tirsdager, da
de har gått inn i sangskrivemodus. For øyeblikket er bandet uten bassist, men de er
optimistiske med å finne en ny.
Rekrutteringen har variert. Nye medlemmer jevnlig vervet, da den større kjernen har vært
flinke til å invitere venner. I høst sto vi på stand på HiST (sykepleien) og NTNUs fakultet
for pedagogikk og på Gløshaugen (samlested for de teknologiske fakultetene). Det har
vært noen som har vist interesse når vi har stått på stand, men det har vært varierende
respons avhengig av hvor vi har stått. Fokuset dette semesteret har vært å engasjere dem
som allerede er med og å inkludere nye uten at medlemskapet presses på dem. Vi har i
stedet begynt å informere om medlemskap i starten av hvert arrangement. Andreas
(styremedlem) dro i gang et improvisert lavterskel-swingkurs mandag denne uka
(26.08.14) for at man skal kunne komme forberedt til Springswing med KRIK på
fredagen, noe som viser at spontane arrangement er mulig å gjennomføre. Dette vil vi
fortsette med, siden det gir tilhørighet til Forbundet blant medlemmene. Det har også blitt
laget Halloweenkomite og medlemmer finner gjerne bibeltekster til Bibel og Børst, noe
som viser at vi har klart å engasjere flere utenfor styret.

Forbundere fra Trondheim deltok under Trondheim Pride.
Trondheimsforbundet har fått innført en ordning med kontantkasse, og er veldig fornøyde
med denne ordningen.

Bergensforbundet
(ved Knut Natskår Svihus)
Mellom 5 og 10 som møter på hvert arrangement. Har tre personer i styret (hvorav en er
særdeles opptatt på annet hold)
Måtte avlyse arrangement om Kirkeasyl da det var umulig å få tak i noen som kunne være
kritiske til kirkeasyl. Har to arrangement igjen før jul.
Har hatt en puslespill-kveld. En bibel & børst – med ølbrygging. Sliter litt med å få
avgrenset diskusjonen om bibelteksten tilstrekkelig.
Tromsøforbundet
(fra Astri Gryt)
Jeg var i Tromsø for å stå på stand under StudEXPO den 14.august 2015, hvor jeg fikk
vervet ett nytt medlem. I tiden etter dette er det våre kontaktpersoner i Tromsø som har
holdt aktiviteten gående. Helgen 22. til 23. august var Tromsøforbundet medarrangører på
Miljøhelga på Gåsvær sammen med blant annet Fremtiden i våre hender, Natur og
Ungdom og studentprestene. Det har vært planlagt Fredagsmesser to datoer i høst, men
begge har blitt avlyst grunnet sykdom.
Vi jobber nå for å få til en Fredagsmesse 6.november.

Stavangerforbundet
(fra Astri Gryt)
Siden sist LS-møte har jeg og Audun Stranden vært i Stavanger og stått på stand under
Engasjertdagen ved UiS 1.september. Vi møtte flere interesserte studenter og fikk sju nye
navn på epostlista. På introduksjonsarrangementet vi hadde på campus i etterkant av stand
kom det likevel bare en person.
Vi har også arrangert en Forbundsmesse i samarbeid med Bymisjonen og St. Petri
menighet i Stavanger den 24.september og 29.oktober.
Vi har per nå ett aktivt medlem i Stavanger. Hun har vist tydelig interesse for å være med
å starte opp Stavangerforbundet. Jeg er i aktiv dialog med henne om hvilke typer
arrangement hun er interessert i, og hva som kunne fungere for å få flere interesserte til å
møte opp.

Vi har et mål om å få på plass et styre på tre personer i løpet av dette semesteret. For å få
til dette skal vi, i tillegg til å arrangere Forbundsmesser i St. Petri kirke, arrangere
bibel&børst i Stavanger domkirke fredag 13. november. Vi håper også å få arrangert en til
bibel&børst dette semesteret.
Studentpresten i Stavanger, som vi har hatt god kontakt med, slutter i jobben. LS
oppfordres til å oppfordre eventuelle forbundsvenn-prester man kjenner om å søke på
stillingen.

Osloforbundet
(fra Frida Sofie Øyen)
9.oktober holdt Oslo Forbundet et ekstraordinært årsmøte. Etter årsmøtet ble det valgt ny
leder Frida Sofie Øyen. Vi har også hatt en rekke arrangementer. I det siste har
Osloforbundet også prøvd en del nytt. Noen Tirsdager har Osloforbundet hatt rene sosiale
arrangement som spillkvelder. Dette har fungert veldig bra. Noe annet som er
Osloforbundet har prøvd ut dette semestret er Bibel & Koran. Dette ligner veldig på den
klassiske «Bibel & Børst». Fokuset på Bibel & Koran er å skape bevisstgjøring over
tekstenes likheter og ulikheter. Noe som har fungert veldig bra! Det å faktisk se at det er et
slektskap mellom Bibelen og Koranen, har fått frem noen utrolig gode samtaler. Vi ser
også at nye fjes har kommet på Bibel & Koran som ikke ville ha kommet på Bibel &
Børst. Og nye fjes er alltid gøy! Til andre lokalforbund anbefales det å leke litt med
konseptet Bibel & Børst. Mye gøy kan komme ut av det!
Oslostyret jobber med rekrutering av nye medlemmer. Vi har nå nylig inngått et
samarbeid med Grønland menighet om å ha aftensang en gang i måneden i Grønland
kirke. Med dette håper styret at Osloforbundet blir mer synlig i en del av byen der det bor
mange studenter. Første Aftensangen vil skje 26. november. Oslostyret er også snart i
gang med planlegging av vårsemester.
Landsstyret synes det er problematisk at det arrangeres «Bibel & Koran» uten at det er
muslimer til stede eller med i planleggingen. Initiativet til å lære mer om Koranen er
veldig godt, men det er ikke helt heldig at vi diskuterer andres hellige tekst uten at de er til
stede. Marte tar en kopp te med leder i Osloforbundet for å drøfte problemstillingene.

1.4 Orientering om Plan for organisasjonsutvikling
Plan for organisasjonsutvikling ble vedtatt av Landsmøtet i 2014. Den beskriver tiltak og
mål for å utvikle organisasjonen fram til utgangen av 2016. Landsstyret vedtok en
framdriftsplan for arbeidet i juni 2014.
Planen har nok ikke vært like kjent for dette LS som for det foregående. Det er derfor
ønskelig at LS blir gjort mer kjent med planen, både for å være med å styre hvordan vi
skal sette inn «sluttspurten» i planens siste år, og for å kunne legge noen føringer for tiden
etter planen. Dette blir tatt opp mer grundig på LS-møtet i januar.

Generalsekretær gjennomgikk framdriftsplanen og viste at vi ligger noe bak skjema på de
fleste områder. Planen og videre arbeid drøftes grundigere under LS-møtet i januar.

1.5 Orientering fra AKT
Torkil gjennomgikk status for arbeidet med AKT. De som ikke har levert tekst ennå, må
gjøre det så raskt som mulig. Dessuten trengs det bilder. Mange bilder!
Det kom innspill om at vi kan trykke adventsoppropet fra Kirkens Bymisjon/Norsk
Folkehjelp som vi har tilsluttet oss. Også tips om å trykke utdrag fra Anne Hege Grungs
tale fra 100-årsjubileet til Forbundet i 1999.

1.6 Orientering fra WSCF
Landsstyret er tidligere orientert om svar fra WSCFs «Transition team» på brevet vi
sendte tidligere i høst. Landsstyret er ikke imponert over svaret og opplever at det er et
«ikke-svar».
Generalsekretær sender brevet vårt bredt ut i organisasjonen. Landsstyret ønsket ikke å
sende brevet til donorer eller andre eksterne aktører.

2. Økonomi
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2016
Generalsekretær la fram regnskap fra januar til og med september.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.

2.2 Budsjett 2016
Landsstyret ba generalsekretær utforme forslag til budsjett for 2016 til LS-møtet i januar.
budsjettforslaget bes generalsekretær om å legge inn:
En insentiv-ordninger for verving, der lokalforbundet mottar en engangssum per nye medlem
de verver.
Lisens hos Motion Picture Licensing Company Norway for NKS i 2016. Vi betaler dette
allerede i 2015.
Landsstyret diskuterte form og størrelse på leders/AUs honorar, og vil komme tilbake til dette
etter at forslag til eventuelle lovendringsforslag til LM er behandlet i LS i januar.
Landsstyret diskuterte, etter initiativ fra generalsekretær, muligheten for en ryddigere ordning
rundt fordeling av leieinntekter fra U20 mellom lokalforbundene.
Vedtak:
Landsstyret innfører en ordning der LS hvert år, i januar, fastsetter en fordeling av
leieinntektene fra U20 til lokalforbundene, basert på netto inntekter fra foregående år.

3. Organisasjonssaker
3.1 Internkommunikasjon, organisasjonskultur og rollefordeling
Med bakgrunn i at lederen av NKS trakk seg under forrige LS-møte, ønsket Landsstyret å
sette av god tid til å diskutere interne forhold under dette møtet. Særlig siden det forrige
lederskiftet var bare det siste i en lengre rekke av for tidlige lederskifter, og at hun oppga som
bakgrunn at det oppleves som urimelig slitsomt å sitte som leder av NKS. I tillegg har det i en
periode vært mye støy i og fra deler av organisasjonen.
Til første del av samtalen var de tidligere lederne av NKS Sara Moss og Tora Bøhler Monsrud
til stede for å dele av sine erfaring.
Diskusjon om generell organisasjonskultur:
(I tillegg til Landsstyrets faste representanter, var Sara Moss, Tora Bøhler Monsrud, Frida
Sofie Øyen og Astri Gryt til stede under denne sesjonen.)
Leder/AUs rolle i organisasjonen:
Både ledere og andre oppfatter at lederrolle er noe uklart definert.
Vi er for dårlige på kompetanseoverføring fra leder til leder, og fra AU til AU. Det er viktig at
det på alle nivåer i organisasjonen utvikles en praksis med overlappingsperiode/-helg mellom
gamle og nye styrer.
Det kom forslag om å lage arbeidsinstruks for AU/leder? Advarsler mot å detaljstyre
lederrollen for mye. Viktig at det er noe rom for ulike ledere til å gjøre rollen til «sin». AUs
formelle oppgaver og ansvar bør muligens klargjøres noe i NKS’ lover eller andre steder.
De ansatte skal utarbeide skoleringsopplegg for Landsstyret. I tillegg en fordel om hvert
avtroppende landsstyre lager et «erfaringsskriv» der de redegjør for hvordan oppgaver har
vært organisert, gode og dårlige erfaringer, etc. Dessuten veldig viktig å få med hvilke
prosjekter Landsstyret ikke har avsluttet. Viktig å være oppmerksom på at slike erfaringsskriv
ikke må bidra til å institusjonalisere organiske konflikter.
Leder av NKS – og ledere av lokalforbund og utvalg – må ha tillit. Viktig å unngå en
mistenksomhetskultur. Og det er viktig å huske på at også leder er et menneske som gjør så
godt h*n kan.
Kritikk-kulturen
Vi har kultur for å være veldig raske til å kritisere. Tidvis kan det virke som om det er mer
status å kritisere enn å bidra.
Det henfalles raskt til å kritisere andre for å ikke gjøre noe – samtidig som det er tidvis tungt å
få folk til å ta tak og gjøre ting selv.
Forbundet må få en bedre vedtakslojalitet. I dag kommer det ofte kritikk basert på hva man
personlig mener noen eller noe burde gjøre, uavhengig av hva personen eller utvalg har
vedtatt instruks om å gjøre. Vi må ta uenigheter når vi diskuterer saker og programmer – og så
må de som «taper» akseptere dette uten å kritisere de som utfører vedtakene for å utføre
vedtakene.
Organiske konflikter

Forbundet blir lett preget av «organiske konflikter», altså krangler eller skillelinjer som
overføres over tid, selv om de personene eller temaene som opprinnelig utløste krangelen
kanskje ikke lenger er til stede.
Viktig å kunne legge fra seg konflikter og si at «nå setter vi strek» - men dette viser seg ofte
vanskeligere i praksis
Interne forskjeller
Forbundets styrke er at vi samler studenter med forskjellig bakgrunn – må gjøre dette til en
styrke, ikke et problem.
Forskjellige «kulturer» i Forbundet – hvor «aktivistiske» skal vi være? Er vi til for «de
utstøtte» eller for «alle».
Kan bli flinkere til å avgrense problemer. Eksempel Kvinnegruppa, der det i noen
lokalforbund oppleves som at ukultur i ett lokalforbund «nasjonaliseres» og at spesifikke,
begrensete problemer dermed beskrives som om det gjelder hele Forbundet. Samtidig viktig å
bedrive forebygging, og ikke bare brannslukking.
Det er en klar hersketeknikk å latterliggjøre spesifikke politiske posisjoner, som f.eks.
feminisme, og dette må unngås og slås ned på.
Ansvar og forventninger
Det ble reist spørsmål om hvorvidt «faste sammenslutninger» byråkratiserer og begrenser
engasjement, uten at det ble enighet rundt dette.
Landsstyret har blitt flinkere til å «legge ting på is» når det ikke finnes kapasitet og
engasjement for saker.
Folk ser på verv og ansvar som «stress» heller enn «gøy». Vi har ikke en kultur for at folk
føler seg ansvarlige for å holde i prosjekter over tid.
Viktig at Landsstyret tydeliggjør overfor lokalforbundene hva vi faktisk har kapasitet og
kompetanse til å få gjort.
Lokalforbundene i organisasjonen
Viktig å finne gode rutiner for kommunikasjon mellom lokalforbund og LS/AU. Hvem og hva
AU er, er ukjent nedover i organisasjonen. LS og AU havner raskt i en situasjonen der de er
«damned if they do, damned if they don’t»: Lokalforbund ønsker både at AU/LS skal ta mer
ansvar, samtidig som de raskt føler seg «overkjørt».
Det ble foreslått å ha faste spalter i AKT om hva LS/AU jobber med, eller å ha faste poster i
nyhetsbrevene om det samme?
Et avsnitt i epost til nye medlemmer om leder/LS med kontaktinformasjon. Samtidig viktig at
nye medlemmer skal penses inn på aktivitet i lokalforbundene, og vi må ikke gjøre LS/AU til
noe «viktigere» enn lokalforbundene.
I Bergen åpner de hvert arrangement med å informere om hva som foregår i Forbundet
nasjonalt, og gjerne presenterer ledelsen.

Forslag om at leder sender ut ukentlig epost/Facebook-status med oppsummering av hva som
har skjedd i organisasjonen – lokalt og sentralt – siden sist. Uenighet om hyppighet og
plattform for formidling av denne informasjonen.
Det forventes at LS-representantene har jevnlige møter med lokalstyrene om hva som skjer i
LS. Lokalstyrene og lokale representanter på LM/LS må ta sin del av ansvaret for å orientere
lokalforbundene om det som skjer på LM og i LS.

3.2 Landsmøtet 2016
Landsstyret ser ikke behov for store revideringer av Teologisk plattform, men ønsker å se på
om det kan tas inn et avsnitt om formidling og forkynnelse.
Landsstyret oppfordrer lokalforbundene til å ha bibel & børst med Teologisk plattform som
tekst i forkant av Landsmøtet.
Sara skriver årsberetning fra Palestinagruppa
Marte og Knut forbereder sakspapir på Teologisk plattform.
Audun, Marte og Knut ser på forslag til endringer i LS-sammensetning, inkludert AU og
AKT-redaktør.
Torkil gjennomgår Lovene på jakt etter redaksjonelle endringer og vurderer hva slags status
Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement skal ha.
Godkjenning av vedtekter for Stavanger-, Oslo- (og Tromsø-?)forbundet må inn på sakslista.
AU forfatter forslag til årsberetning.

3.3 Supplering av valgkomité, LM 2016
Landsmøtet 2015 fattet følgende vedtak:
Landsmøtet valgte John J. W. Delourme og Frøydis Indgjerdingen til ny valgkomité.
Landsmøtet ber Landsstyret om å supplere valgkomiteen med ett medlem, med AU-erfaring,
når valgprosessen nærmer seg.
Landsstyret diskuterte ulike kandidater med AU-erfaring fra de siste tre år.
Vedtak:
Landsstyret supplerer valgkomiteen for Landsmøtet 2016 med Sara Moss.

3.4 Oppsummering av Forbundshelga
Planleggingskomiteen er stort sett fornøyd med gjennomføringen av Forbundshelgen. Samlet
sett virket det som folk var fornøyd jf. evalueringsskjemaene.
Negative tilbakemeldinger fra evalueringsskjemaene:

- for lite tid til tur
- ingen meny slik at hvert måltid ble en overraskelse
- litt lite info om hva Forbundet jobber med nå
Positive tilbakemeldinger fra evalueringsskjemaene:
- Variert og spennende program
- inspirerende gjester
- god mat, nydelig beliggenhet
- gode verksteder
- spennende paneldebatt
Spørsmål om mobiliseringen – hvor ble det av Oslo? Informasjon/mobilisering har stort sett
vært veldig bra. Kunne kommet mer og tidligere informasjon på Facebook.
Er det mulig å begynne tidligere på fredag til senere forbundshelger?

3.5 #forbundet
Sara innledet om status for Forbundet på sosiale medier. Landsstyret er enige om å «kaste seg
i det» i større grad enn i dag.
Landsstyret ber generalsekretær om å opprette en «page» for Forbundet på Facebook.

3.6 Nettsider og app
Landsstyret diskuterte ulike løsninger som ivaretar både krav til oppdatering/sikkerhet,
brukere for lokalforbund og enkle tilpasninger til ulike plattformer.
Vi har fått anbefalt www.squarespace.com som plattform for nettsiden. Jan Arne sjekker ut
om dette er gjennomførbart og forsøker i så fall å ha et forslag klart til LS-møtet i januar.
For å få registrert appen vår på App-Store, må den enten registreres på en person, eller NKS
må bli en juridisk person i USA. AU og Jan Arne diskuterer hvem appen eventuelt bør
registreres på.

3.7 Tilslutning til A21-kampanjen
Sara innledet om A21-kampanjen og deres arbeid mot menneskehandel og slaveri.
Landsstyret ba Sara om å undersøke hvilke politiske og økonomiske føringer som eventuelt
ligger i tilslutning til A21-kampanjen. Hun sender dette på epost til LS, som fatter vedtak om
eventuell tilslutning over epost.
Dersom Landsstyret velger å ikke tilslutte seg, tar LS en vurdering av Saras artikkel om
temaet til AKT.

3.8 Søknad om stand på Skjærgårds Music & Mission

Knut har tatt initiativ til at Forbundet skal ha stand på Skjærgårds Music & Mission, for å
profilere Forbundet mot studenter som ikke vet vi eksisterer, og for å ta vår plass i det kristne
fellesskapet i Norge. Knut innledet om saken. Det viser seg at Skjærgårds har såpass rigide
krav til hva det er lov å profilere, at det er usikkert om vi får vist fram noe av Forbundet i det
hele tatt, og dessuten koster det minst 10 000,- kroner å ha stand på Skjærgårds. Landsstyret
ønsker derfor ikke å søke om stand på festivalen.
Landsstyret ønsker i stedet å oppfordre flest mulig forbundere til å reise sammen på
festivalen.
Bergensforbundet holder i dette initiativet.

3.9 Komité for formidling og forkynnelse
Landsstyret utsatte saken til LS-møtet i januar, og ønsker da å se den i sammenheng med
behandlingen av Teologisk plattform på Landsmøtet.

4. Personalsaker
4.1 Lønnsjustering, generalsekretær
Vedtak:
Landsstyret godkjenner resultatet fra lønnssamtalene mellom leder og generalsekretær.

Oslo, 02.11.15
Torkil Hvidsten

