Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund
17.-20. mars 2011
Sted: Universitetsgata 20, Oslo

1. Åpning og konstituering
Sak 1.1 Åpning og opprop
Avtroppende leder Marte H. Ottesen i Norges kristelige studentforbund ønsket velkommen og åpnet
møtet. Generalsekretær Gaute Brækken foretok opprop. Det var 7 stemmeberettigete til stede ved
møtets start, og 9 til stede uten stemmerett.

Deltakere på Landsmøtet til Forbundet 17.-20. mars 2011
Nr. Navn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funksjon

Delegater med stemmerett:
Håvard T. Ihle
Delegat fra Kristiansand
Einar Bye
Delegat fra Trondheim
Styrkaar Hustveit
Delegat fra Trondheim
Andreas I. Berg
Delegat fra Oslo
Stine Walmsness
Delegat fra Oslo
Christian de Jong Øien Delegat fra Oslo
Ragnhild B. Opsahl
Delegat fra Oslo
Sindre Punsvik
Delegat fra Oslo
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Til stede med møte-, tale og forslagsrett:
Marte H. Ottesen
Landsstyrets leder
Harald Torgauten
Landsstyrets nestleder
M. Andreas Carlmark
Landsstyremedlem Oslo
Tom Tornedal
Landsstyremedlem Tromsø
Marit H. Tønnessen
Landsstyremedlem Bergen
Ingvar T. Skjerve
Landsstyremedlem, ansatte
Gaute Brækken
Generalsekretær

30.
31.
32.
33.

Ida M. H. Gilbert
Tomas Olsson
Kristian Mosvold
Ranveig Aamodt

40.
41.
43.
46.
47.

Maren Olene Kloster
Daniel Brändle
Espen D. Doksrød
Malin Lenita Vik
Ingrid B. Melve

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Til stede med møte- og talerett:
Erik Lunde
Ordstyrer
Kjartan Lindøe
Ordstyrer
Anette Tjomsland
Ordstyrer
Ingrid Eiane Setvik
Ordstyrer
Rannveig Skjerve
Ordstyrer
Hannah Chetwynd
Ordstyrer
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Ansatt, info
Ansatt, Trondheim
Ansatt, Kristiansand
Ansatt, NSKF
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Internasjonalt kvinneutvalg
Palestinagruppa
Observatør, Oslo
Internasjonalt kvinneutvalg
Observatør, Oslo
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Sak 1.2 Godkjenning av innkalling
1. innkalling ble sendt ut 20. januar 2011. 2. innkalling med sakspapirer ble sendt ut 24. februar
2011. Det er innkalt til landsmøte i henhold til de gjeldende frister.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 1.3 Godkjenning av saksliste
Den utsendte sakslisten så slik ut:
1. Åpning og konstituering
1.1 Åpning og opprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Godkjenning av saksliste
1.4 Godkjenning av forretningsorden
1.5 Valg av dirigenter
1.6 Valg av referenter
1.7 Valg av protokollunderskrivere
1.8 Valg av tellekorps
1.9 Oppnevning av komiteer
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2. Referat fra LM 2010
2.1 Referat fra Landsmøte 2010 til godkjenning
2.2 Referat fra ekstraordinært landsmøte 2010 til godkjenning
3. Årsmeldinger og rapporteringer
3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS
3.2 Orientering fra Internasjonalt Utvalg
3.3 Årsberetning fra lokalforbund til orientering
3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering
3.5 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd
3.6 Orientering fra WSCF/WSCF-Europa
3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering
3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering
3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt
3.10 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering
3.11 Årsberetning fra Midtøsten-gruppen til orientering
4. Regnskap
4.1 Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS 2010
4.2 Regnskap lokalforbund til orientering
4.3 Regnskap BIFFE til orientering
4.4 Regnskap NSKF til orientering
5. Budsjett
5.1 Budsjett for NKS 2011 og 2012 (inkl. AKT)
5.2 Lokalforbundenes budsjett 2011 til orientering
6. Lovendringsforslag
6.1 Lovendringsforslag om behandling av grunnlagsdokumenter (§ 8.6)
6.2 Lovendringsforslag om oppnevning av utvalg (§ 13.5)
7. Organisasjonssaker
7.1 Arbeidsprogram 2011-2013
7.2 Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement
7.3 Uttalelser/resolusjoner
8. Valg
8.1 Valg av leder og nestleder
8.2 Valg av LS-representanter
8.3 Valg av valgkomité
8.4 Valg av revisor
Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden
Marte H. Ottesen la frem forslaget til forretningsorden.
Vedtak: Forretningsorden ble godkjent. Observatørene gis møte- og talerett.

Side 3

Referat fra Norges kristelige studentforbunds landsmøte 2011

Sak 1.5 Valg av dirigenter
Følgende var foreslått som dirigenter:
Erik Lunde
Anette Tjomsland
Ingrid Eiane Setvik
Kjartan Lindøe
Rannveig Skjerve
Hannah Chetwynd
Vedtak: Dirigentene ble godkjent.

Sak 1.6 Valg av referenter
Følgende var foreslått som referenter:
Ida M. H. Gilbert
Ingvar T. Skjerve
Kristian Mosvold
Tomas Olsson
Vedtak: Referentene ble godkjent.

Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere
Følgende ble foreslått som protokollunderskrivere:
Christian de Jong Øien og Ragnhild B. Opsahl.
Vedtak: Protokollunderskriverne ble godkjent.

Sak 1.8 Valg av tellekorps
Følgende ble foreslått som tellekorps:
Marte H. Ottesen, M. Andreas Carlmark og Marit H. Tønnessen.
Vedtak: Tellekorpset ble godkjent.

Sak 1.9 Oppnevning av komiteer
Til komité for arbeidsprogrammet var foreslått: M. Andreas Carlmark, Ragnhild B. Opsahl, Tom
Tornedal og Andreas I. Berg.
Til komité for resolusjonsbehandling var foreslått: Marte H. Ottesen, Håvard T. Ihle og Marit H.
Tønnessen.
Til komité for behandling av grunnlagsdokument for Palestinaengasjement var foreslått: Harald
Torgauten, Stine Walmsness og Styrkaar Hustveit.
Vedtak: Komiteene ble oppnevnt.
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2. Referat fra LM 2010
2.1 Referat fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 15.-18.
april 2010 til godkjenning
Marte H. Ottesen presenterte referatet. Ingen tok ordet til saken.
Marte H. Ottesen fremmet følgende forslag til helt ny tekst under punkt 4.1. i referatet:
Hvidsten la fram regnskapet på vegne av Landsstyret.
I sakspapirene som var utsendt på forhånd forelå et regnskap som viste et overskudd på kroner 1333.
Ved møtestart ble det utdelt et nytt regnskap, som viste et underskudd på kroner 37 311.
Hvidsten beklaget på det sterkeste både underskuddet og at det utsendte regnskapet ikke stemte.
Årsaken til begge deler ligger i at regnskapet som ble sendt ut med de opprinnelige sakspapirene var
basert på det foreløpige skyggeregnskapet, som føres internt. Det er dette regnskapet Landsstyret
har styrt etter gjennom perioden. Da AU fikk regnskapet tilbake fra de eksterne regnskapsførerne,
viste det seg at dette regnskapet rett og slett har vært ført feil på en rekke punkter.
Hvidsten understreket at både underskuddet og at delegatene har fått fremlagt et regnskap som ikke
stemmer, er uholdbart og sterkt beklagelig. Samtidig understreket han at dette ikke skyldes vond vilje
eller ønske om å holde tilbake informasjon, men menneskelig svikt som først ble oppdaget da AU fikk
regnskapet tilbake fra regnskapsfører uken før Landsmøtet. Problemene stammer delvis fra at
skyggeregnskapet har vært ført som et kontoregnskap og ikke i henhold til vanlig regnskapsføringsskikk, og delvis oppføringer som har vært ført med feil beløp.
Landsstyret har gjennom perioden fått forelagt regnskapet ved gjentatte møter, og revidert budsjettet
etter det forelagte regnskapet. Hvidsten mente rutinene for oppfølging av økonomien har vært gode
nok. Men Landsstyret har ikke sittet på tilstrekkelig regnskapskompetanse – og i enkelte tilfeller
muligens tilstrekkelig oppmerksomhet – til å oppdage feil og mangler i regnskapsføringen. Der
poster i regnskapet avviker fra de reelle tallene, har dette vært umulig for Landsstyret å oppdage
med mindre Landsstyret skulle bedt om å føre oppsyn med alle Forbundets kontoer underveis i
perioden.
Uken før Landsmøtet gikk for AU med til å få oversikt over regnskapet og utarbeide et nytt forslag til
budsjett for kommende periode. AUs nye forslag til budsjett innebærer at underskuddet hentes inn
over en periode på to år. Hvidsten takket NSKFs eiendomsforvalter Ranveig Aamodt for uvurderlig
hjelp i opprydningsarbeidet.
Når det kommer til det konkrete underskuddet, skyldes det særlig noen grove sprekker på sentrale
poster:
- Regnskapsføringshonorar for 2009 – som ble betalt i 2010 men er en utgift som skal føres på
2009 – på kroner 25 000,- var ikke tatt med i skyggeregnskapet.
- Kroner 17 440,86 under Finansinntekter, som er penger NKS hadde utestående fra 2008, var
i skyggeregnskapet ført i regnskapet. Disse skal ihht regnskapsskikk føres i balansen.
- Landsmøtet sprakk med over kr. 20 000,- Her har kontrollen med de løpende utgiftene ikke
vært gode nok. Dessuten ble det ikke hentet inn kompensasjon fra lokalforbund, som har vært
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skikken tidligere, og som det var budsjettert med. Enkelte av lokalforbundenes delegater har
også fått sin reise dekke at NKS sentralt.
Siden regnskapet kom sent til og fra regnskapsfører, er tallene ikke forelagt revisjon.
Det ble åpnet for debatt, og disse tok ordet: Sindre Punsvik, Finn Alexander Clementsen, Torkil
Hvidsten og Signhild Stave Samuelsen.
Landsmøtet godkjenner enstemmig regnskapet under forutsetning av at det godkjennes av
revisjonen.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent med den fremlagte endringen.

2.2 Protokoll fra ekstraordinært landsmøte 16. oktober 2010
Marte H. Ottesen la frem protokollen. Ingen tok ordet til saken.
Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent.

3. Årsmeldinger og rapporteringer
3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS
Leder Marte Hovda Ottesen la frem årsberetningen på vegne av landsstyret.
I talen trakk hun frem ulike deler av Forbundets arbeid det siste året. På landsmøtet i 2010 snakket vi
om identitet og oss selv, mens vi i 2011 skal snakke mer konkret om hva vi faktisk ønsker å gjøre. Vi
har jobbet med organisasjonsbygging det siste året, her gjenstår det utfordringer som en må ha fokus
på. Studentene har fått mindre tid, må jobbe, og har mer obligatorisk undervisning. Dette utfordrer
studentorganisasjoner. Organisasjonsmodellen vår ble gjort i en tid hvor studentbevegelsen var
annerledes enn i dag, og derfor må vi tenke nytt om organisering.
Kontakten med søsterforbundet vårt i Palestina har utfordret oss på at Forbundet har et
Palestinaengasjement, men ikke noen klar vedtatt politikk. Dette vil vi følge opp på landsmøtet. Det
er også viktig at vi er til stede kirkepolitisk i Den norske kirke, og at vi får fram våre viktige saker
ved for eksempel kirkemøtet.
Vi må i hvert fall tro på at vi kan bli Norges beste studentforbund! Vi har hatt medlemsvekst de to
siste årene. Vi må tørre å si at det er vi som er Forbundet nå. Hva er engasjementet vårt i dag? Dette
må bunne i lyst og engasjement. Landsstyret har fulgt instruksene fra arbeidsprogrammet fra 2009 –
2010 og har jobbet med satsningsområdene organisasjonsbygging og kjønnsrettferdighet.
Kjønnsrettferdighet ble det brukt mye tid til på landsmøtet i fjor. Vi har også utviklet et samarbeid
mellom Forbundet og Skeiv Ungdom: sexuality and spirituality
Administrativt fungerer det godt nå. Vi har utarbeidet en styrehåndbok og arrangert kurs i
styrearbeid. Høsten 2010 ble det gjennomført en medlemsundersøkelse. Det arbeides også med å
samle og gjøre tilgjengelig liturgiske ressurser.
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Kirkepolitikk har hatt mye fokus denne perioden inn mot Kirkevalget i 2011. En har hatt
stiftelsesmøte for kirkepolitisk tankesmie, og satser på å arrangere en stor konferanse til høsten.
Følgende tok ordet etter leders tale:
Ingrid B. Melve, Andreas I. Berg, Daniel Brändle og M. Andreas Carlmark.
Marte H. Ottesen la frem følgende forslag til endringer i årsberetningen:
I punkt 1 endres et ekstraordinært Skype-møte til to ekstraordinære Skype-møter.
I punkt 5 føyes følgende setning til: 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.
Vedtak: Årsberetningen for NKS 2010 godkjennes med to endringer.

3.2 Orientering fra Internasjonalt Utvalg
Generalsekretær Gaute Brækken la frem orienteringen.
Vedtak: Årsberetningen for Internasjonalt Utvalg tas til orientering.

3.3 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering
Ingen presenterte årsrapport for Kristiansand Kristelige Studentforbund 2010.
Ingen presenterte årsrapport for Tromsø Kristelige Studentforbund 2010.
Andreas I. Berg presenterte Oslo Kristelige Studentforbunds halvårsmeldinger for vår og høst 2010.
Marit H. Tønnessen presenterte årsberetning 2010 for Bergen Kristelige Studentforbund.
Styrkaar Hustveit presenterte årsberetning TKSF 2010.
Vedtak: Årsberetningene fra lokalforbundene tas til orientering.

3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering
Gaute Brækken la frem årsberetningene.
Vedtak: Årsberetning fra de ansatte tas til orientering.

3.5 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd (NCC)
Orienteringen ble lagt fram av M. Andreas Carlmark.
Vedtak: Orienteringen ble tatt til orientering.

Side 7

Referat fra Norges kristelige studentforbunds landsmøte 2011

3.6 Orientering fra WSCF / WSCF-Europa
Generalsekretæren la frem orienteringen.
Vedtak: Orienteringen ble tatt til orientering.

3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering
Generalsekretæren sa litt om driften i BIFFE og Larsbu sammen med presentasjon av regnskapet i
sak 4.3.

3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering
Eiendomsforvalter Ranveig Aamodt la fram en muntlig presentasjon for landsmøtet sammen med
foreløpig regnskap for NSKF for 2010. Driften av de ulike eiendommene ble presentert, og
oppussingen av U20. Styret vil selge en av leilighetene i Kristiansand.
Marit H. Tønnessen hadde ordet til saken, om kjøp av kollektiv i Tromsø.
Vedtak: Informasjonen fra NSKF tas til orientering.

3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt
Ida M. H. Gilbert presenterte årsberetningen til Akt.
Følgende hadde ordet til saken: Ingrid B. Melve og Andreas I. Berg.
Vedtak: Årsberetning for Akt godkjennes.

3.10 Årsberetning fra Internasjonalt kvinneutvalg til orientering
Maren Olene Kloster og Malin Lenita Vik fra IKU la frem årsberetningen.
Vedtak: Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg tas til orientering.

3.11 Årsberetning fra Midtøstengruppen til orientering
Årsberetningen ble lagt frem av Harald Torgauten. Midtøstengruppen har skiftet navn til
Palestinagruppa.
Vedtak: Årsberetning fra Midtøstengruppen tas til orientering.

4. Regnskap
4.1 Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS 2010
Gaute Brækken la frem regnskapet.
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Følgende hadde ordet til saken: Marit H. Tønnessen.
Vedtak: Regnskapet for NKS for 2010 godkjennes. Overskuddet på kr. 92.570 går til å dekke
underskudd fra 2009, og resten legges til egenkapitalen.

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering
Det ble åpnet for kommentarer til regnskapene. Marit H. Tønnessen hadde en kommentar til
regnskapet til BKSF, Andreas I. Berg hadde en kommentar til regnskapet til OKSF og Gaute
Brækken hadde en kommentar til regnskapet til TroKSF.
Vedtak: Regnskapene for lokalforbundene tas til orientering.

4.3 Regnskap BIFFE til orientering
Regnskapet ble lagt fram av Gaute Brækken.
Vedtak: Regnskapet for BIFFE tas til orientering.

4.4. Regnskap NSKF til orientering
Et foreløpig regnskap for 2010 ble lagt frem av eiendomskonsulent Ranveig Aamodt.
Vedtak: Regnskapet for NSKF tas til orientering.

5. Budsjett
5.1 Budsjett for NKS 2011 og 2012 (inkl. AKT)
Gaute Brækken la frem forslagene til budsjett for 2011 og 2012, som er budsjettert omtrent i balanse.
Det ble åpnet for en drøfting av bruk av ubrukte lønnsmidler i Tromsø og honorar av ledervervet i
NKS.
Følgende hadde ordet til saken: Stine Walmsness, Ragnhild B. Opsahl, Sindre Punsvik, Tomas
Olsson, Gaute Brækken, M. Andreas Carlmark, Marit H. Tønnessen, Tom Tornedal, Håvard T. Ihle,
Andreas I. Berg, Tomas Olsson, Marte H. Ottesen, Daniel Brändle, Christian de Jong Øien.
Det forelå seks forslag til vedtak i saken.
1) Forslag fra Sindre Punsvik:
A. På inntektssiden økes posten ekstern støtte med 30.000. På utgiftssiden økes posten AU-honorar
med 30.000.
Alternativt forslag fra Sindre Punsvik:
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B. På inntektssiden økes posten ekstern støtte med 20.000. På utgiftssiden økes posten AU-honorar
med 20.000.
Begge forslagene falt.
2) Forslag til vedtak fra Valgkomiteen:
Lønnsmidlene fra den ubesatte Tromsøstillingen brukes til å lønne lederen i NKS i den kommende
valgperioden. En lønnet lederstilling vil medføre en tydeligere avgrenset stillingsbeskrivelse,
definere lederens arbeidsområder, inspirere og muliggjøre et større engasjement.
Forslaget falt.
3) Forslag til vedtak fra Tom Tornedal:
Man bruker de månedsvis ubrukte lønnsmidlene fra Tromsøs ubesatte sekretærstilling til å avlønne
eventuell nyvalgt leder, fram til sekretærstillingen i Tromsø eventuelt besettes etter nyutlysning
høsten 2011. Fram til da ilegges det LS og AU å finne midler for resten av lederperioden, ett år. Det
ilegges også LS og AU å arbeide for å finne midler til en fremtidig avlønning av lederrollen i NKS.
Forslaget ble vedtatt.
4) Forslag fra Marte H. Ottesen:
Man bruker posten «faste lønninger» til å lønne leder i 2011. Fra posten AU-honorar brukes 20.000
til å lønne 1. og 2. nestleder og 12.500 til leder. De resterende 7.500 brukes til å honorere styret i
Tromsø i 2011. AU stiller ressurser for Tromsø-forbundet ved behov.
Forslaget falt.
5) Forslag fra Andreas Carlmark:
Flytte 20.000 fra AU-honorar til faste lønninger og lønne leder hele året og sekretær i Tromsø fra
høsten.
Forslaget ble vedtatt.
6) Forslag fra Marit H. Tønnessen:
Lønning av leder skal gjøres gjennom bruk av dagens avsatte honorar til leder og ved å øke posten
faste lønninger til 70.000. Dette kan føre til et underskudd på 20.000, en sum vi allerede har fra i
fjor. Dersom vi ikke får en ny ansatt i Tromsø kan disse pengene balansere dette underskuddet.
Forslaget falt.
Vedtak: Man bruker de månedsvis ubrukte lønnsmidlene fra Tromsøs ubesatte
sekretærstilling til å avlønne eventuell nyvalgt leder, fram til sekretærstillingen i Tromsø
eventuelt besettes etter nyutlysning høsten 2011. Fram til da ilegges det LS og AU å finne
midler for resten av lederperioden, ett år. Det ilegges også LS og AU å arbeide for å finne
midler til en fremtidig avlønning av lederrollen i NKS. 20.000 fra AU-honorar flyttes til faste
lønninger og leder lønnes hele året og sekretær i Tromsø fra høsten. Budsjettet for NKS for
2011 og 2012 godkjennes.
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5.2 Lokalforbundenes budsjett 2011 til orientering
Det var ingen som ønsket å legge frem de forelagte budsjettene eller å ha ordet til saken.
Vedtak: Budsjettene for lokalforbundene tas til orientering.

6. Lovendringsforslag
6.1 Lovendringsforslag om behandling av grunnlagsdokumenter
M. Andreas Carlmark la frem saken.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
§ 8.6 endres til:
Det tilligger Landsmøtet å
a) vedta endringer av NKS lover.
b) fastsette instruks for varige komiteer og utvalg på nasjonalt plan.
c) godkjenne lover og vedtekter for tilsluttede forbund og sammenslutninger, og å
innlemme nye forbund og sammenslutninger i organisasjonen.
d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokumenter
(prinsipprogram, teologisk plattform, kjønnsrettferdig plattform og
grunnlagsdokument for Palestinaengasjement) hvert fjerde år eller oftere.

6.2 Lovendringsforslag om utnevning av utvalg
M. Andreas Carlmark la frem lovendringsforslaget.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
§ 13.5 endres til:
Det tilligger Landsstyret å oppnevne
a) NKS-representanter i WSCF´s besluttende organ.
b) medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund.
c) medlemmer til faste sammenslutninger og NKS-utvalg på nasjonalt plan.
d) en IU-koordinator blant sine medlemmer.
e) Dersom det ikke er kapasitet til å opprette et IU med IU-koordinator, fungerer LS som
IU og AU som IU-koordinator.

Side 11

Referat fra Norges kristelige studentforbunds landsmøte 2011

7. Organisasjonssaker
7.1 Arbeidsprogram 2011-2013
M. Andreas Carlmark la frem Landsstyrets forslag til arbeidsprogram og det reviderte
arbeidsprogrammet fra komiteen.
Følgende hadde ordet til saken i plenumsbehandlingen: M. Andreas Carlmark, Andreas I. Berg,
Sindre Punsvik, Ragnhild B. Opsahl, Marit H. Tønnessen, Marte H. Ottesen, Gaute Brækken, Harald
Torgauten, Christian de Jong Øien og Kristian Mosvold. Forslaget til arbeidsprogram ble for øvrig
også diskutert i grupper og gjennom en work shop.
Det ble først votert over strukturen i forslaget til arbeidsprogram. Landsstyrets forslag lå til grunn.
Én stemte i mot denne strukturen på dokumentet, og denne strukturen ble dermed lagt til grunn i den
videre behandlingen.
Ettersom resten av endringsforslagene ble til gjennom en felles prosess, står forslagsstiller til hvert
forslag ikke referert.
Votering over endringsforslag:
Forslag til tillegg i punkt 1.1.2: «og faste sammenslutninger». Punktet vil da lyde:
1.1.2 Landsstyret er øverste organ mellom landsmøtene og står ansvarlig for gjennomføringen av
arbeidsprogrammet i samarbeid med lokalforbundene og faste sammenslutninger.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til nytt punkt 1.1.5:
1.1.5 LS og AU er fri til å engasjere seg med andre ting enn det som er nevnt i arbeidsprogrammet,
så fremt dette er i tråd med grunnlagsdokumentene.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til strykning i punkt 1.2.1: «en attraktiv». Punktet vil da lyde:
1.2.1 Satsningsområde 2.1 er utvikling av organisasjonen og skolering av medlemmer. Målet er at
NKS skal være en organisasjon i vekst, og være en veldrevet organisasjon med kompetente
tillitsvalgte.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til tillegg i punkt 1.2.1: «ved og». Punktet vil da lyde:
1.2.1 Satsningsområde 2.1 er utvikling av organisasjonen og skolering av medlemmer. Målet er at
NKS skal være en organisasjon i vekst ved og være en veldrevet organisasjon med
kompetente tillitsvalgte.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til tillegg i punkt 1.5.1: «med særskilt øye til vårt søsterforbund i Palestina.» Punktet vil da
lyde:
1.5.1 NKS skal fortsette engasjementet i Nordisk og baltisk samarbeidsråd (NCC) og World
Student Christian Federation (WSCF), med særskilt øye til vårt søsterforbund i Palestina.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
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Forslag til endring i punkt 1.9.1:«2014». Punktet vil da lyde:
1.9.1 Teologisk plattform og grunnlagsdokument for palestinaengasjement skal revideres på LM
2014.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til endring i punkt 1.9.2:«2012». Punktet vil da lyde:
1.9.2 Prinsipprogram og kjønnsrettferdig plattform skal underlegges grundig debatt og revidering
under LM 2012.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til flytting av punkt 1.10.1 (NKS skal søke om å bli en grønn organisasjon / miljøfyrtårn.):
Punktet flyttes til et underpunkt under 2.1.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til tillegg til punkt 1.10.1: «og informere lokalforbund om hvordan nå dette målet.» Punktet
vil da lyde:
1.10.1 NKS skal søke om å bli en grønn organisasjon / miljøfyrtårn, og informere lokalforbund om
hvordan nå dette målet.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til nytt punkt 1.10.2:
«1.10.2
Inkorporere boikott av israelske varer i Forbundets daglige drift, og tilgjengeliggjøre
relevant materiell til lokalforbundene.»
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring av 2.1: «Organisasjonsutvikling og kompetanseheving.»
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.3: stryke «Tilby hvert lokalforbundsstyre utviklingssamtaler der man
bl.a. kan». Punktet vil da lyde:
2.1.3 Bistå lokalforbund med vedtektsendringer, styredrift, økonomistyring og inkluderende
arrangementer.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.3: stryke «utviklings». Punktet vil da lyde:
2.1.4 Tilby hvert lokalforbundsstyre samtaler der man bl.a. kan bistå lokalforbund med
vedtektsendringer, styredrift, økonomistyring og inkluderende arrangementer.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.4: Stryke hele punktet.
2.1.4 Etablere en fast spalte i Akt med konkrete tips til organisasjonsutvikling.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.5: Stryke «med kvalitetssikret innhold». Nytt punkt 2.1.4 vil da lyde:
2.1.4 Arrangere styrekurs og legge grunnlag for å etablere en fast styrekurshelg hvert år.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.6: Stryke hele punktet.
2.1.6 Videreutvikle rutiner for overlapping mellom nytt og gammelt arbeidsutvalg.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
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Forslag til strykning i punkt 2.1.7: Stryke hele punktet.
2.1.7 Aktivt bruke styrehåndboken som et verktøy i lokalforbundene.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen falt, forslaget ble ikke vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.7: Stryke «Aktivt» og «som et verktøy». Nytt punkt 2.1.5 vil da
lyde:
2.1.5 Bruke styrehåndboken i lokalforbundene.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen falt, forslaget ble vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.8: Stryke «for tillitsvalgte». Nytt punkt 2.1.6 vil da lyde:
2.1.6 Legge ut ressursdokumenter på forbundet.no.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.9: Stryke hele punktet.
2.1.9 Bruke planleggingen av det nordiske sommermøtet 2012 til kompetanseheving.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.10: Stryke hele punktet.
2.1.10 Bruke landsmøtene mer bevisst som en læringsarena og stedet hvor Forbundskulturen
etableres og videreutvikles.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring av punkt 2.1.13: «2012». Nytt punkt 2.1.9 vil da lyde:
2.1.9 Gjennomføre en medlemsundersøkelse høsten 2011 og sammenlikne med resultatene fra
2010.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.14: Stryke «med registrert E-postadresse». Nytt punkt 2.1.10 vil da
lyde:
2.1.10 Sende ut et månedlig E-nyhetsbrev til alle medlemmer.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.16: Stryke «sentrale» og «særlig med tanke på vår kjønnsrettferdige
plattform.» Nytt punkt 2.1.12 lyder da:
2.1.12 Ha et inkluderende sosialt miljø på alle arrangementer.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.17: «Prøve å». Nytt punkt 2.1.13 vil da lyde:
2.1.13 Gjenetablere styrer i Bergen, Stavanger og på Ås.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til strykning i punkt 2.1.17: «på Ås». Nytt punkt 2.1.13 vil da lyde:
2.1.14 Prøve å gjenetablere styrer i Bergen og Stavanger.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring i punkt 2.1.17: «gjøre oppmerksom på disse». Nytt punkt 2.1.14 vil da lyde:
2.1.14 Gjennomgå retningslinjene mot seksuell trakassering og gjøre oppmerksom på disse.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til nytt punkt 2.1.15: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg som skal utarbeide 2-3
forslag til modeller for hvordan Forbundet skal organiseres. Forslagene skal sendes på høring til LS,
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ansatte og lokalforbund underveis i prosessen og legges frem i god tid før LM 2012. Vedtak fattes på
LM 2012.»
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Protokolltilførsel fra Marte H. Ottesen:
Det opprinnelige forslaget til nytt punkt lød i sin helhet:
«Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg som skal utarbeide 2-3 forslag til modeller for hvordan
Forbundet skal organiseres. Det innebærer en gjennomgang av hele organisasjonsstrukturen,
vedtekter, stillinger og organisasjonsdemokratiet for å gi organisasjonen en struktur som er mer
tilpasset dagens forbundsvirkelighet. Forholdet til NSKF berøres ikke i denne omgang. Forslagene
skal sendes på høring til LS, ansatte og lokalforbund underveis i prosessen og legges frem i god tid
før LM 2012. Vedtak fattes på LM 2012. Organisasjonsutvalget bør ha bred organisasjonskompetanse og erfaring fra valgte verv i Forbundet de senere årene.»
Forslag til nytt punkt 2.1.16: «Nå et medlemstall på minst 200 under 26 år.»
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring i punkt 2.2: «Kristen tro og praksis».
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring: Mål 2011 – 2013 endres til: «skape refleksjon og samtaler rundt hva kristen tro
og praksis innebærer for Forbundet og Forbundets aktiviteter i dag, hva vi forplikter oss til som
radikale Kristusetterfølgere i vår tid. Å reflektere rundt vår organisasjonshistorie og dra nytte av den,
men samtidig spørre oss selv hvilket ansvar vi har i dag.»
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring i punkt 2.2.1: «Lokalforbundene skal fortsette å feire messefellesskap». Nytt
punkt 2.2.1 lyder da:
2.2.1 Lokalforbundene skal fortsette å feire messefellesskap. Poenget med disse er å skape religiøse
rom som ikke diskriminerer, men fremhever at nattverdsbordet er dekket for alle.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.2.2: Hele punktet strykes.
2.2.2 NKS skal profilere seg selv og sin kristne identitet på folkehøyskoler rundt om i landet.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til strykning i punkt 2.2.2: Stryke «og sin kristne identitet». Nytt punkt 2.2.2 lyder da:
2.2.2 NKS skal profilere seg selv på folkehøyskoler rundt om i landet.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.2.3: Stryke «Organisasjonsbygging er også et mål for prosjektet». Nytt
punkt 2.2.3 vil da lyde:
2.2.3 NKS skal gjennomføre et samarbeid med Skeiv Ungdom i forbindelse med deres
utvekslingsprosjekt Sexuality and spirituality, Norge – Kenya. Samarbeidet skal bestå i at
NKS setter ned en kontaktgruppe som jobber sammen med medlemmer av Skeiv Ungdom for
å dra nytte av hverandres ressurser.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.2.5: Stryke hele punktet.
2.2.5 Temanummer om spiritualitet i Akt.
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Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.2.6: Stryke hele punktet.
2.2.6 Lage og gjennomføre et diskusjonsopplegg om NKS som tverrkirkelig fellesskap.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 2.2.7: Stryke hele punktet.
2.2.7 Lage og gjennomføre et diskusjonsopplegg om sentrale begreper og identitetsmarkører i NKS
og ta dette i bruk på Forbundshelgen 2011.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til nytt punkt 2.2.8: «Videreutvikle vårt økumeniske arbeid, i form av konkret samarbeid
med andre kirkesamfunns studentorganisasjoner og vår selvforståelse som økumenisk organisasjon,
både i Norge og i forhold til verdensforbundet.»
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til nytt punkt 2.2.9: «Utvikle lesesirkel/ diskusjonsopplegg om hva kristen forpliktelse
innebærer for oss i dag, med særlig henblikk på grådighetskultur, kapitalisme, forholdet mellom
velferd-velstand.»
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring i punkt 3.1: «Internasjonalt engasjement».
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til strykning i punkt 3.1.6: Stryke hele punktet.
3.1.6 AKT skal ha et temanummer om Palestina.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til tillegg i punkt 3.2.2: «og fremme disse». Nytt punkt 3.2.2 vil da lyde:
3.2.2 Finne kandidater til kirkevalget 2011 og fremme disse.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Forslag til endring i punkt 3.2.4: «Forbundets synspunkter som uttrykkes i grunnlagsdokumentet”.
Nytt punkt 3.2.4 vil da lyde:
3.2.4 Søke samarbeid med andre som kan stille seg bak Forbundets synspunkter som uttrykkes i
grunnlagsdokumentet frem mot kirkevalget 2011.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas ikke. Innstillingen ble vedtatt, forslaget falt.
Forslag til strykning i punkt 3.2.5: Stryke hele punktet.
3.2.5 Fremme våre kandidater til kirkevalget 2011.
Komiteens innstilling til vedtak: Forslaget vedtas. Innstillingen vedtatt.
Enstemmig vedtak: Arbeidsprogram for 2011-2013 vedtas.
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7.2 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement
Harald Torgauten la frem Landsstyrets forslag til grunnlagsdokument og komiteens reviderte
innstilling til grunnlagsdokument.
Følgende hadde ordet til saken: Christian de Jong Øien, Marte H. Ottesen, Harald Torgauten, Stine
Walmsness.
Christian de Jong Øien fremmet følgende forslag til endring av siste setning i avsnittet Boikott:
Stryke «venstreorienterte». Setningen skal begynne med «Vi vil også vise støtte til stemmer i
Israel…».
Komiteen trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for forslaget fra Christian de Jong Øien, og ingen
ønsket å opprettholde komiteens opprinnelige forslag til tekst.
Marte H. Ottesen fremmet følgende forslag til endring av tredje setning i avsnittet Religionens plass i
konflikten til:
«Religion må anerkjennes som en av flere faktorer som kan skape fred og forsoning.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement vedtas med to endringer.

7.3 Uttalelser / resolusjoner
Marte H. Ottesen la frem to resolusjoner på vegne av resolusjonskomiteen.
Resolusjonen Støtte til Erling Pettersen:
Resolusjonen var opprinnelig fremmet av M. Andreas Carlmark og Andreas I. Berg.
Disse hadde ordet til behandlingen av denne resolusjonen: Håvard T. Ihle, Andreas I. Berg, M.
Andreas Carlmark, Christian de Jong Øien, Ragnhild B. Opsahl, Gaute Brækken, Daniel Brändle,
Marte H. Ottesen, Harald Torgauten.
Endringsforslag fra Daniel Brändle:
«NKS mener at enhver bibellesning er en tolkning og at det derfor er arrogant og ekskluderende av
Carissimi å hevde at skriften ikke åpner for andre tolkninger enn deres.»
Forslaget falt.
Vedtak: Resolusjonskomiteens innstilling til resolusjon ble enstemmig vedtatt.
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Resolusjonen Forbundet går inn for boikott!:
Disse hadde ordet til behandling av resolusjonen: Marte H. Ottesen, Christian de Jong Øien, Styrkaar
Hustveit, Harald Torgauten, Gaute Brækken, M. Andreas Carlmark, Marit H. Tønnessen, Håvard T.
Ihle, Kristian Mosvold, Sindre Punsvik.
Endringsforslag fra Styrkaar Hustveit til andre setning i resolusjonskomiteens forslag:
«Vi ser med uro at mange kristne i møte med konflikten i Midtøsten promoterer en teologi som ikke
maner til fred og forsoning, men til den sterkestes rett.»
Endringsforslag fra Harald Torgauten til samme setning:
«Vi ser med dyp beklagelse og forferdelse på at mange kristne i møte med konflikten i Midtøsten
promoterer en teologi som ikke maner til fred og forsoning, men til den sterkestes rett.»
Disse to forslagene ble satt opp mot hverandre og votert over. Forslaget fra Styrkaar fikk flertall.
Endringsforslag fra resolusjonskomiteen til samme setning:
«Vi ser med beklagelse på at mange kristne i møte med konflikten i Midtøsten promoterer en teologi
som ikke maner til fred og forsoning, men til den sterkestes rett.»
Endringsforslaget fra resolusjonskomiteen ble satt opp mot forslaget fra Styrkaar og votert over.
Forslaget fra Styrkaar fikk flertall.
Endringsforslag fra Daniel Brändle til den samme setningen:
«I møte med konflikten i Midtøsten promoterer mange kristne en teologi som ikke maner til fred og
forsoning, men til den sterkestes rett. Dette kan og vil vi ikke godta.»
Forslaget falt.
Forslag til ny setning i tredje avsnitt fra Christian de Jong Øien:
«Samtidig har vi et ansvar for å støtte stemmer i Israel som taler mot den urett som begås mot
Palestinerne.»
Forslaget falt. Resolusjonskomiteens innstilling ble vedtatt.
Forslag til endring fra Daniel:
Endre siste setning av avsnitt tre: «Vi viser til Kairosdokumentet som kaller boikott en kjærlig
handling mot Israel og til erfaringene fra boikott mot Sør-Afrika.»
Forslaget vedtatt.
Det forelå tre alternative forslag til innledning på siste avsnitt.
Resolusjonskomiteens forslag:
«Vi ser tydelig behovet for full økonomisk boikott, men akademisk eller kulturell boikott tar vi
derimot avstand fra. Som studenter vil vi oppfordre til akademisk frihet.»
Forslaget ble satt opp mot et strykningsforslag, slik at siste avsnitt bare skulle bestå av den siste
setningen. Forslaget falt, resolusjonskomiteens innstilling ble vedtatt.
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Christian de Jong Øien foreslo å ikke ha med «Som studenter vil vi oppfordre til akademisk frihet.»
Forslaget falt.
Til siste setning i resolusjonen forelå det to forslag til tekst.
Resolusjonskomiteens innstilling:
«Vi vil med dette vise motstand mot den ulovlige okkupasjonen, og oppfordrer særlig andre kristne
organisasjoner til å gjøre det samme.»
Alternativt forslag:
«Vi vil med denne symbolhandlingen vise motstand mot den ulovlige okkupasjonen, og oppfordrer
særlig andre kristne organisasjoner til å gjøre det samme.»
Forslaget falt, resolusjonskomiteens innstilling ble vedtatt.
Det forelå også to alternativer til tekst på tredje setning i andre avsnitt.
Resolusjonskomiteens innstilling:
«Vi må ta avstand fra bruken av teologi som premissleverandør for fordeling av landområder og
rettigheter knyttet til status og statsborgerskap.»
Alternativt forslag:
«Vi må ta avstand fra teologi som legitimerer fordeling av landområder og rettigheter knyttet til
status og statsborgerskap.»
Forslaget falt, resolusjonskomiteens innstilling ble vedtatt.
Vedtak: Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

8. Valg
8.1 Valg av leder og nestleder for ett år
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Stine Walmsness og Daniel Brändle.
Forslag til valg av leder for ett år: Andreas Ihlang Berg
Forslag til valg av nestleder for ett år: Jenny Marie Kvisler Lillevold
Vedtak:
Andreas Ihlang Berg ble valgt som leder for ett år ved akklamasjon.
Jenny Marie Kvisler Lillevold ble valgt som nestleder for ett år ved akklamasjon.

8.2 Valg av LS-representanter
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Stine Walmsness og Daniel Brändle.
Innstilling til valg av ny representant fra Oslo for to år: Ingrid Brækken Melve.
Innstilling til valg av ny vararepresentant fra Oslo for to år: Espen Dahlgren Doksrød.
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Ingvar T. Skjerve er valgt som de ansattes representant.
Marte Kristine Valle er allerede valgt som representant fra Tromsø for ett år til.
Forslag til gjenvalg av Tom Tornedal som vararepresentant fra Tromsø for ett år.
Vedtak: Alle ble valgt ved akklamasjon.
Disse tok ordet til saken: Ragnhild B. Opsahl, Marte H. Ottesen, Christian de Jong Øien, Andreas I.
Berg, Kristian Mosvold.
Forslag til vedtak fra Andreas Ihlang Berg:
«LM gir LS tillatelse til å supplere seg selv med representanter fra de lokalforbund som ikke har fått
valgt inn representanter til LS på LM.»
Forslaget enstemmig vedtatt.

8.3 Valg av valgkomité 2011-2012
Landsstyrets forslag til valgkomité ble lagt frem av ordstyrerbordet:
Marte Hovda Ottesen
Harald Torgauten
Marit H. Tønnesen
Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

8.4 Valg av revisor
Gaute Brækken la frem saken.
Vedtak: Grimsrud & Co. gjenvelges som revisor.
Møtet ble hevet søndag 20. mars kl. 13.20

Ida M. H. Gilbert (s)
Referent

Ingvar T. Skjerve (s)
Referent

Christian de Jong Øien (s)
Protokollunderskriver

Ragnhild Bjørvik Opsahl (s)
Protokollunderskriver
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