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1. Konstituering
1.1 Åpning og opprop
Leder av NKS, Audun Stranden, åpnet møtet og gjennomgikk delegat- og deltakerlisten.
Delegater med stemmerett:
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Amalie Kvamme
Marius Jakobsen Magnussen
Sophie Panknin
Ingvil Enoksen
Frida Sofie Øyen
Kristina Bjåstad
Tone Reinertsen
Louise Gaard
Cathrine Stjern
Lilly Marie Spjelkavik Hansen
Regine Aspmo Kjærran
Ole-Marius Johnsen
Trygve Leithaug
Ingvild Yrke
Louise Bekkelund Hole
Torun Bjørgo
Rebecca Lunde

Bergen
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim

Uten stemmerett:
20
21
22
23
24
25

Audun Stranden
Einar Østerhagen
Andrine Elnes Rabbevåg
Malin Tveterås
Andreas Eggesvik
Ann-Elén Leithaug

30 Torkil Hvidsten
31 Dag Håvard Engebråten

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Ansatt
Ansatt

Ikke til stede under behandling av sakene 1.1-1.9, 2.1, 3.1, 3.3-3.11, 4.1-4.4 og 5.2: Amalie
Kvamme, Tone Reinertsen, Cahtrine Stjern og Malin Tveterås.
Meldt forfall: Ole-Marius Johnsen (Tromsø) og Louise Gaard (Stavanger)
Ikke møtt: Anders Møller-Stray (landsstyret, Oslo) og Tonje Catharina Eide (Kvinnegruppa)
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1.2 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt

1.3 Valg av møteledelse
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til møteledelse.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
Landsmøtet valgte følgende møteledelse:
Lea Coates (fredag)
Katrine Intelhus Lind-Solstad (lørdag)
Kari Zakariassen (lørdag og søndag)
Andreas Sagen (søndag)
Enstemmig vedtatt

1.4 Godkjenning av forretningsorden
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til forretningsorden.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
Landsmøtet vedtok følgende forretningsorden:
1. Landsmøtet (LM) ledes til enhver tid av en møteledelse som velges ved møtets start.
Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk.
Eventuelle spørsmål om inhabilitet meldes og avgjøres av LM ved en saks begynnelse.
2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens
anvisninger under møtets gang.
3. Landsmøtet kan i begynnelsen av møtet utnevne komiteer for å lette saksbehandlingen.
4. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til
vedtak fra Landsstyret (LS) eller de(n) saksansvarlig(e) LS har utpekt.
5. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes muntlig under debatten om gjeldende sak og
leveres møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles.
6. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg
maksimalt tre minutter. Replikk maksimalt ett minutt. Innlegg og replikker holdes fra
talerstolen.
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7. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, sette ytterligere begrensninger på taletid og
anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg
under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem
forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten, eller for å utjevne fordelingen av talere
basert på for eksempel kjønn eller geografi.
8. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for
saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak,
oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering.
9. Stemmetegn avgis ved opprekning av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater
krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. Beslutninger fattes med absolutt
flertall dersom ikke NKS’ lover eller Landsmøtet krever noe annet. For lovendringer kreves
2/3-flertall. Endelig avstemning foretas i plenum på vanlig måte.
10. Dersom stemmeberettigete delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må
møteledelsen gis beskjed, slik at vara kan ta plass.
11. Medlemmer av Landsstyret og varaer for delegater til Landsmøtet har tale- og
forslagsrett. Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett når det er ønskelig. Gjester
kan ikke gis forslags- eller stemmerett.
Enstemmig vedtatt

1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til saksliste og dagsorden.
Ingen tok ordet til saken:
Vedtak:
Landsmøtet vedtok følgende saksliste:
1. Konstituering
1.1 Åpning og opprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Valg av møteledelse
1.4 Godkjenning av forretningsorden
1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden
1.6 Valg av referenter
1.7 Valg av protokollunderskrivere
1.8 Valg av tellekorps
1.9 Valg av Landsmøte-komiteer
2. Referat fra LM 2016
2.1 Referat fra Landsmøtet 2016 til godkjenning
3. Årsmeldinger 2016 og rapporteringer
3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2016-2017
3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering
3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering
3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd
3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa
3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering
3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering
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3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt
3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering
3.10 Årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe til orientering
3.11 Årsberetning fra Kvinnegruppa til orientering
4. Regnskap for 2016
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS
4.2 Regnskap lokalforbund til orientering
4.3 Regnskap BIFFE til orientering
4.4 Regnskap NSKF til orientering
5. Budsjett 2017
5.1 Budsjett for NKS 2017
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering
6. Lover og vedtekter
6.1 Endringsforslag, NKS’ lover
6.2 Godkjenning av vedtekter for Tromsø Kristelige Studentforbund
7. Organisasjonssaker
7.1 Treårsplan for utvikling av Forbundet
7.2 Arbeidsprogram for NKS 2017-2019
7.3 Revidering av Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement
7.4 Revidering faste sammenslutninger
7.5 Revidering av retningslinjer for AKT
8. Valg
8.1 Valg av leder av NKS for ett år
8.2 Valg av 1. nestleder for NKS for ett år
8.3 Valg av 2. nestleder for NKS for ett år
8.4 Valg av LS-representanter for ett år
8.5 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2017
8.6 Valg av revisor for NKS for ett år
8.7 Valg av leder for Kvinnegruppa
8.8 Valg av leder for Palestinagruppa
8.9 Valg av leder for Kirkepolitisk gruppe

Enstemmig vedtatt

1.6 Valg av referenter
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til referenter.
Vedtak:
Landsmøtet valgte Lars Heltne og Dag Håvard Engebråten som referenter, med Torkil
Hvidsten som «backup» i tilfelle sykdom.
Enstemmig vedtatt

1.7 Valg av protokollunderskrivere
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til protokollunderskrivere.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
Landsmøtet valgte følgende protokollunderskrivere:
Andreas Eggesvik og Ingvil Enoksen.
Enstemmig vedtatt
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1.8 Valg av tellekorps
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til tellekorps.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
Landsmøtet valgte et tellekorps bestående av Malin Tveterås og Ann-Elén Leithaug.
Enstemmig vedtatt

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til tellekorps.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
Landsmøtet nedsatte følgende komiteer for møtet:
5.1 Budsjett for NKS 2017
Audun Stranden og Trygve Leithaug
7.1 Treårsplan for utvikling av Forbundet:
Andrine Elnes Rabbevåg og Marius Jakobsen
7.2 Arbeidsprogram for NKS 2017-2019:
Andreas Eggesvik og Malin Tveterås
7.4 Revidering av faste sammenslutninger:
Einar Østerhagen og Amalie Kvamme
Valgkomité under landsmøtet:
Einar Østerhagen og Ann-Elén Leithaug
Enstemmig vedtatt

2. Referat fra LM 2016
2.1 Referat fra Landsmøtet 2016 til godkjenning
Torkil Hvidsten presenterte referatet fra landsmøtet 2016.
Ingen tok ordet til saken.
Vedtak:
Landsmøtet godkjente referatet fra landsmøtet 2016.
Enstemmig vedtatt
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3. Årsmeldinger 2016 og rapporteringer
3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2016-2017
Audun Stranden presenterte landsstyrets årsberetning for 2016-2017.
Følgende tok ordet til saken:
Kristina Bjåstad, Torkil Hvidsten, Sophie Pankin, Torkil Hvidsten (r), Kristina Bjåstad (r),
Torkil Hvidsten, Sophie Pankin.
Vedtak:
Landsmøtet godkjente landsstyrets årsberetning for 2016-2017. Se vedlegg.
Enstemmig vedtatt
Protokolltilførsel fra Sophie Panknin, Kristina Bjåstad, Frida Sofie Øyen, Marius
Jakobsen Magnussen:
Vi vil si oss uenig i fremstillingen av aktivitetsnivået i Forbundet i 2013, i kapittelet
Organisasjonsutvikling, avsnitt 4.

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering
Amalie Kvamme presenterte årsberetningen fra Bergen Kristelige Studentforbund.
Marius Jacobsen Magnussen presenterte årsberetningen fra Oslo Kristelige Studentforbund.
Malin Tveterås presenterte årsberetningen fra Stavanger Kristelige Studentforbund.
Lilly Marie S. Hansen presenterte årsberetningen fra Tromsø Kristelige Studentforbund.
Ingvild Yrke presenterte årsberetningen fra Trondheim Kristelige Studentforbund.

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering
Torkil Hvidsten presenterte årsberetningen fra de ansatte. Se vedlegg.
Ingen tok ordet til saken.

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd
Torkil Hvidsten orienterte om at Nordisk-baltisk samarbeidsråd ikke har hatt aktivitet i
perioden.

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa
Audun Stranden orienterte fra WSCF og WSCF-Europa. Se kapittel 7 i landsstyrets
årsberetning.
Følgende tok ordet til saken:
Torun Bjørgo, Audun Stranden (r)
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3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering
Årsberetningen forelå ikke.

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering
Olav Nomeland orienterte fra NSKF.
Følgende tok ordet til saken:
Ingvild Yrke (r), Olav Nomeland (r), Andrine Elnes Rabbevåg, Olav Nomeland (r).

3.8 Godkjenning av årsberetning for AKT
Einar Østerhagen presenterte årsberetningen for AKT.
Vedtak:
Landsmøtet godkjente årsberetningen for AKT. Se vedlegg.

3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering
Det forelå ingen årsberetning fra Palestinagruppa.

3.10 Årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe til orientering
Det forelå ingen årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe.
Einar Østerhagen orienterte muntlig om Kirkepolitisk gruppes arbeid.

3.11 Årsberetning fra Kvinnegruppa til orientering
Det forelå ingen årsberetning fra Kvinnegruppa.
Følgende tok ordet til saken:
Audun Stranden, Frida Sofie Øyen (r), Einar Østerhagen (r).
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4. Regnskap 2016
4.1 Godkjenning av årsregnskap og balanse for NKS
Torkil Hvidsten la fram årsregnskapet for NKS 2016. Regnskapet er ikke ferdig revidert.
Foreløpig resultatregnskap viser et overskudd på 3 029,- kroner.
Følgende tok ordet til saken:
Trygve Leithaug, Einar Østerhagen (r), Trygve Leithaug, Torkil Hvidsten (r), Ingvild Yrke,
Audun Stranden, Torkil Hvidsten, Andrine Elnes Rabbevåg (til dagsorden).
Vedtak:
Landsmøtet godkjente årsregnskap for NKS 2016 med forbehold om at det godkjennes av
revisor. Se vedlegg.

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering
Torkil Hvidsten la fram årsregnskapene for lokalforbundene 2016.
Følgende tok ordet til saken:
Trygve Leithaug (til dagsorden)

4.3 Regnskap BIFFE til orientering
Regnskapet forelå ikke.

4.4 Regnskap NSKF til orientering
Olav Nomeland presenterte NSKFs foreløpige regnskap for 2016.
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5. Budsjett 2017
5.1 Budsjett for NKS 2017
Audun Standen la fram landsstyrets forslag til budsjett for 2017.
Følgende tok ordet til saken:
Sophie Panknin, Einar Østerhagen (r), Frida Sofie Øyen (r), Ingvild Yrke, Frida Sofie Øyen,
Torkil Hvidsten (r), Einar Østerhagen (r), Amalie Kvamme, Trygve Leithaug, Torkil
Hvidsten, Ingvild Yrke (r), Torkil Hvidsten (r), Einar Østerhagen, Torkil Hvidsten (r),
Andrine Elnes Rabbevåg, Torkil Hvidsten (r), Marius Jakobsen Magnussen, Torkil Hvidsten
(r), Kristina Bjåstad, Frida Sofie Øyen, Marius Jakobsen Magnussen, Torkil Hvidsten,
Kristina Bjåstad, Sophie Panknin, Ingvild Yrke, Frida Sofie Øyen, Rebecca Lunde, Torkil
Hvidsten (r), Torkil Hvidsten, Trygve Leithaug, Amalie Kvamme, Torun Bjørgo, Torkil
Hvidsten (r), Frida Sofie Øyen, Andrine Elnes Rabbevåg (r), Einar Østerhagen, Sophie
Panknin (r), Amalie Kvamme.

Følgende endringsforslag kom inn:
Forslag 1 – fra Sophie Panknin:
Øke 3200 Offergaver fra 30 000,- til 40 000,Enstemmig vedtatt.
Forslag 2 – fra Amalie Kvamme
Øke 5011 AU-honorarer fra 32 000,- til 42 000,-. Med fotnote: 1. og 2. nestleiar får 5000,kroner kvar.
Enstemmig avvist.
Forslag 3 – fra Frida Sofie Øyen og Kristina Bjåstad
Øke 5012 Lønn/Honorar AKT fra 10 000,- til 15 000,Enstemmig vedtatt.
Forslag 4 – fra Rebecca Lunde
Øke post 6820 Trykksaker fra 45 000,- til 50 000,Ny fotnote 6820: Til ny logo og grafisk profil, samt andre typer trykksaker som banner og
fane, handlenett, pins..
Øke post 3105 Otto Løvenskiolds legat fra -45 000 til -50 000.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 5 – fra Trygve Leithaug
Redusere post 6860 IT-kostnader fra 25 000,- til 19 200,- ved å legge ned appen.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 6 – fra Frida Sofie Øyen
Øke post 6890 Interne møter/reiser fra 1 500,- til 5 000,- kroner
Enstemmig vedtatt.
Forslag 7 – fra Ingvild Yrke
Øke 7142 Landsstyret fra 60 000,- til 70 000,- kroner.
Enstemmig vedtatt.
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Forslag 8 – fra Ingvild Yrke
Budsjettpost 7147 Styreinstruktørkurs
Forslag a) Endre navn til 7147 Styreinstruktører
Avvist mot 1 stemme.
Forslag b) Øke sum til 25 000,Enstemmig avvist
Forslag c) Fotnote: Inkluderer styreinstruktørkurs og reise for styreinstruktører til
lokalforbund.
Enstemmig vedtatt
Forslag 9 – fra Ingvild Yrke
Øke 7148 Forbundshelga fra 90 000,- til 95 000,- kroner.
Enstemmig vedtatt
Forslag 10 – fra Amalie Kvamme
Øke 7150 Kirken på Pride fra 0,- til 5 000,- kroner. Med fotnote: Fellespott som skal delast
mellom alle lokalforbund som deltek/treng midler for å profilere seg på pride markering.
Enstemmig avvist
Forslag 11 – fra Sophie Panknin
Øke 7154 Ungdommens kirkemøte fra 2 000,- til 5 000,- kroner.
Enstemmig vedtatt
Forslag 12 – fra Sophie Panknin
Ny post under Annen driftskostnad, beløpende til 6 000,- kroner, som skal brukes til
alternative betalingsmåter for medlemskontingent.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Landsmøtet vedtok budsjett for NKS 2017. Se vedlegg.

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering
Torkil Hvidsten la fram lokalforbundenes budsjett for 2017 til orientering.
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6. Lover og vedtekter
6.1 Endringsforslag, NKS’ lover
Andrine Elnes Rabbevåg la fram innkomne forslag til endringer i NKS’ lover.
Forslag 1 – fra landsstyret
§14.2 Arbeidsutvalget
Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av NKS leder, 1. nestleder og 2. nestleder.
Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett.
Endres til:
§14.2 Arbeidsutvalget
Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av NKS leder, 1. nestleder og 2. nestleder.
AUs primæroppgaver er å forberede landsstyremøtene og å følge opp landsstyresakene
mellom møtene, der ansvaret ikke er delegert til andre. AU får sin utfyllende instruks
vedtatt av landsstyret.
Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 2A – fra landsstyrets flertall
Ny § 11.5:
§ 11.5 Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement
Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement fastsetter organisasjonens grunnleggende
forståelse av situasjonen i Palestina og hvilke virkemidler Forbundet vil benytte seg av i
arbeidet for palestinernes sak. Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement er
underordnet lovene og prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med absolutt flertall endre
Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement.
Vedtatt med 14 stemmer.
Forslag 2B – fra landsstyrets mindretall
§8.6 Regler m.v.
Det tilligger Landsmøtet å (…)
d)
gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokumenter
(prinsipprogram, teologisk plattform, kjønnsrettferdig plattform og
grunnlagsdokument for Palestinaengasjement) hvert fjerde år eller oftere.
Endres til:
§8.6 Regler m.v.
Det tilligger Landsmøtet å (…)
d)
gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokumenter
(prinsipprogram, teologisk plattform og kjønnsrettferdig plattform) hvert fjerde år
eller oftere.
Avvist mot 1 stemme.
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Forslag 3 (fra landsstyret):
Ny § 5.5 og 5.6:
§ 5.5
Landsmøtet kan beslutte å opprette eller nedlegge faste sammenslutninger.
§ 5.6
Dersom det ikke lykkes å få valgt en leder av en fast sammenslutning; en fast
sammenslutning ikke har hatt aktivitet i landsmøteperioden; eller en fast sammenslutning
ikke forelegger årsberetning for landsmøtet; regnes den faste sammenslutningen som
inaktiv. Ved gjentagelse påfølgende landsmøte, regnes den faste sammenslutningen som
nedlagt. I begge tilfeller kan § 5.7 [MERK: Nåværende § 5.5] tas i bruk.
Vedtatt med 14 stemmer for. 1 stemme mot.
Forslag 4 – fra landsstyret
Endre benevnelsen «Lover for Norges Kristelige Studentforbund» til «Vedtekter for Norges
Kristelige Studentforbund». Forslaget berører § 8.6 a), § 9, § 10, § 11, § 11.1, § 11.3, § 11.4,
§ 17 og § 18.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 5 – fra Knut Natskår Svihus:
Tilleggsforslag til § 14.1:
Landsstyret kan supplere seg selv dersom styremedlemmer trekker seg eller ved at det
ikke blir valgt nok representanter på Landsmøtet. Suppleringen av LS kan ikke endre
mandatantallet fra de ulike lokalforbundene såfremt ikke et lokalforbund gir LS retten til å
fordele sine mandat. Denne retten kan kun gis av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte
til det respektive lokalforbundet, og mandatene skal fordeles til de lokalforbundene med
færrest representanter i LS.
Forslag 5 B – fra Landsstyret: opp mot originaltekst. For: 9 mot: 6
Tilleggsforslag til § 14.1:
Dersom et lokalforbund blir permanent uten representasjon i landsstyret, kan landsstyret
innvilge fast observatørstatus til en representant fra lokalforbundet fram til første
landsmøte.
Forslag 5a og 5b ble satt opp mot hverandre. 5a fikk 5 stemmer og 5b fikk 10 stemmer.
Forslag 5b ble vedtatt med 9 stemmer for og 6 stemmer mot.

6.2 Godkjenning av vedtekter for Tromsø Kristelige Studentforbund
Torkil Hvidsten la fram Tromsøforbundets vedtekter og landsstyrets innstilling på at de
godkjennes.
Ingen tok ordet til saken:
Vedtak:
Landsmøtet godkjente vedtektene for Tromsø Kristelige Studentforbund.
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7. Organisasjonssaker
7.1 Treårsplan for utvikling av Forbundet
Ann Elen Leithaug la fram Landsstyrets forslag til ny treårsplan for utvikling av Forbundet.
Følgende tok ordet til saken:
Kristina Bjåstad, Sophie Panknin (r), Marius Jakobsen Magnussen, Trygve Leithaug
(saksopplysning), Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke, Torkil Hvidsten (r), Amalie Kvamme,
Louise Bekkelund Hole, Sophie Panknin, Trygve Leithaug, Regine Aspmo Kjærran (r), AnnElén Leithaug, Kristina Bjåstad, Einar Østerhagen, Frida Sofie Øyen, Torkil Hvidsten, Ingvild
Yrke, Torkil Hvidsten, Einar Østerhagen, Andrine Elnes Rabbevåg, Marius Jakobsen
Magnussen, Kristina Bjåstad, Amalie Kvamme.
Følgende endringsforslag kom inn:
Forslag 1 – fra Louise Bekkelund Hole og Ingvild Yrke
Navneforslag: «Make Forbundet Great Again»
Avvist mot 1 stemme.
Forslag 2 – fra Kristina Bjåstad
Navneforslag: «Aktuell kristenradikal treårsplan»
Avvist mot 4 stemmer.
Forslag 3 – fra Louise Bekkelund Hole, Ingvild Yrke, Lilly Marie Hansen og Kristina
Bjåstad
Navneforslag: «Gjør forbundet greit igjen»
Avvist mot 6 stemmer.
Forslag 4 – fra Kristina Bjåstad
Slå sammen kapittel 1 Utvide Forbundet med flere lokalforbund og kapittel 2 Å styrke det
eksisterende lokale arbeidet til ett nytt kapittel:
1. Å styrke forbundet på lokalplan
Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes,
og lokale styrer og medlemmer må fortsette å skoleres. Skoleringsopplegget utviklet i 20142016 må videreføres. Ordningen med styreinstruktører må utvikles og gjøres til en stabil
institusjon i organisasjonen.
Lokalforbundene er sårbare for manglende kontinuitet. Ledere og lederfigurer i
lokalforbundene må bevisstgjøres på å bygge et kompetent styre rundt seg, og å la alle få
slippe til, slik at lokalforbundet ikke blir avhengige av enkeltpersoner. Det er primært ansatte,
med støtte fra LS og AU, som har ansvar for å følge opp nye og sårbare lokalforbund.
Av dagens lokalforbund har de små lokalforbundene et stort vekstpotensial. De største
lokalforbundene vil etter hvert nærme seg et tak for hvor store de kan bli med dagens modell.
Når all aktiviteten er basert rundt fellessamlinger organisert av et styre, som også er et mer
eller mindre nært sosialt fellesskap, er det begrenset hvor stort det kan være.
«Forbundsidentiteten» er grunnleggende tilknyttet det sosiale fellesskapet rundt
fellessamlingene. Det er begrenset hvor stort et sosialt fellesskap kan være. Fellesskapet og
identiteten vil kanskje kjennes sterkt nært «kjernen», mens man ganske raskt nærmer seg en
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randsone der de sosiale båndene ikke føles like tette, og det er lett å falle fra.
Skal lokalforbundene vokse kraftig utover dagens størrelse, kan det være nødvendig å tenke at
lokalforbundene sprer aktiviteten utover flere grupper. Vi må tilby aktiviteter og møtesteder
på flere plattformer enn i dag. Man kan se for seg at det finnes lokale sangkor, liturgigruppe,
studentfotballag, turgruppe, aktivistgrupper, filmklubb, etc, tilknyttet Forbundet.
Slike grupper bør være en del av Forbundets formelle struktur. Alle bør levere årsrapport til
årsmøtet, og gjenfinnes i lokalforbundets budsjett/regnskap. De bør også ha en tydelig
forbundsidentitet, gjennom navn, logo etc. Deltakere bør forventes å være medlemmer av
Forbundet (evt årsavgift bør inkludere medlemskap i Forbundet). De må gjerne arrangere
egne aktiviteter og være mer eller mindre selvgående, med styret i lokalforbundet som nav og
koordinator for de ulike gruppene. De ulike gruppene bør også nyte godt av Forbundets
lokaler, nettsider, promoteringsmuligheter osv.
Det bør tillegges en av de sentrale stillingene å jobbe for å utvide Forbundet på denne måten.
Forbundet skal fortsette å vokse med nye lokalforbund. Dette arbeidet må ikke gå utover
eksisterende lokalforbund. Det er derfor Landsstyret og ansatte som er ansvarlige for, og
forventes å bidra til, opprettelsen av nye lokalforbund.
Det er ikke nødvendig å begrense seg til steder der vi tradisjonelt har hatt lokalforbund. Vi
kan gjerne se til helt nye byer når vi skal lage nye lokalforbund. Eventuelle lokale initiativ
som dukker opp skal følges opp raskt. Når det kommer innmeldinger på steder der vi ikke har
lokalforbund, skal nye medlemmer oppfordres til å starte lokalforbund der. Det er ansatte som
skal oppfordre til å opprette nye lokalforbund og følge opp initiativ som dukker opp. Før det
satses tungt med tid og ressurser et spesifikt sted, skal dette forankres i LS/AU.
Målsetninger:
● 300 betalende medlemmer ved utgangen av 2019.
● Alle som deltar aktivt i Forbundet skal betale medlemskontingent hvert år.
● Minst 20 % av medlemsmassen skal delta på Forbundshelga hvert år.
● Alle som er medlem lokalt skal kjenne til muligheten for å opprette undergrupper i
lokalforbundet.
● Det skal sikres kontinuitet i de lokale styrene og alle lokalforbund skal ha tilstrekkelig
kompetanse for å drive lokalforbundene.
● Det skal være naturlig for lokalforbundene å ta kontakt med hverandre og koordinere felles
aktiviteter.
● Ved utgangen av 2019 bør vi ha 7 fungerende lokalforbund. Med «fungerende
lokalforbund» menes lokalforbund som har et styre på minst tre personer, aktivitet hvert
semester og som er representert i LS/LM.
Avvist med 5 stemmer.
Forslag 4b – fra komitéen
Endre rekkefølgen på kapittel 1 og 2.
Vedtatt med 10 stemmer.
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Forslag 5 – fra Marius Magnussen
Under kulepunkt «Ved utgangen av 2019 skal vi ha 7 fungerende lokalforbund….», legge til:
«Landsstyret skal velge konkrete byer å fokusere på tidlig i løpet, slik at arbeid kan skje mot
konkrete byer. Hvilke byer kan revideres så ofte landsstyret finner det formålstjenlig.»
Avvist med 2 stemmer for og 13 stemmer mot.
Forslag 6 – fra Kristina Bjåstad
Stryke tekst:
«Når det kommer innmeldinger på steder der vi ikke har lokalforbund, skal nye medlemmer
oppfordres til å starte lokalforbund der.»
Avvist med 5 stemmer for og 10 stemmer mot.
Forslag 7 – fra Amalie Kvamme:
Tilleggsforslag, 2. avsnitt, 2.setning: Legge til ordet «tidlig», slik at setningen lyder «Ledere
og lederfigurer i lokalforbundene må bevisstgjøres på å bygge et kompetent styre rundt seg,
og å la alle få slippe til tidlig, slik at lokalforbundet ikke blir avhengige av enkeltpersoner.»
Enstemmig vedtatt.
Forslag 8 – fra Kristina Bjåstad
Nytt avsnitt under kapittel 3 Promotering og ekstern kommunikasjon:
«Arrangement
Promotering av Forbundet skjer også gjennom arrangementer. Arrangementene er for noen et
første møte med organisasjonen. Særlig temamøter, debatter eller andre arrangement i
samarbeid med andre organisasjoner eller profilerte personer kan gjøre nye grupper
oppmerksomme på oss. Slike samarbeid er derfor viktige ressurser som bør søkes og
opprettholdes.»
Enstemmig vedtatt.
Forslag 9b – fra komiteen
Nytt avsnitt under kapittel 3 Promotering og ekstern kommunikasjon:
«Aktivisme
Som studentorganisasjon har vi liten formell representasjon i organer der saker vi brenner for
behandles. Derfor vil aksjonisme, her definert som politiske markeringer, kunne hjelpe oss
med å få mediedekning rundt sakene vi ønsker å påvirke. I tillegg til mediedekning, vil dette
være et godt verktøy til rekruttering.»
Og legge til følgende kulepunkt:
 Vi skal fokusere på aktivisme som plattform for gjennomslag og medlemsvekst
Vedtatt mot 1 stemme.
Forslag 11 – fra Louise Bekkelund Hole
Tilleggsforslag, nytt kulepunkt:
 Nå flere kirkesamfunn for å fremme organisasjonens økumenitet
Enstemmig vedtatt.
Forslag 12 – fra Ingvild Yrke
Nytt kulepunkt kapittel 3. Promotering eller 2. Styrke det eksisterende arbeidet:
 Å være det naturlige valget av organisasjon for alle studenter som ønsker et åpent og
progressivt kristent fellesskap
Enstemmig vedtatt.
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Forslag 13 – fra Marius Magnussen
Slette avsnittet:
«Vedtakslojaliteten i Forbundet bør styrkes. Med det menes en lojalitet til de demokratiske
strukturene i Forbundet: At vi aksepterer å tape avstemninger og valg. At vi ikke kritiserer
Forbundet – eller, enda viktigere, personer i Forbundet – for å gjøre noe vi eventuelt er uenig i
dersom dette er hva flertall i det aktuelle organet har bestemt at skal gjøres. For at det skal
skje, må vi også bedre forståelsen av Forbundets strukturer og prosesser – og hvordan disse
prosessene kan påvirkes – blant medlemmene.»
Avvist mot 6 stemmer.
Forslag 15 – fra Ingvild Yrke, Louise Bekkelund Hole, Rebecca Lunde
Nytt kulepunkt:
 Styrke vår økumeniske bevissthet med mål om å få en mer sammensatt
medlemsmasse.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsmøtet vedtok ny treårsplan for utvikling av Norges Kristelige Studentforbund. Se
vedlegg.

7.2 Arbeidsprogram for NKS 2017-2019
Einar Østerhagen presenterte landsstyrets forslag til arbeidsprogram.
Følgende tok ordet til saken:
Torkil Hvidsten, Malin Tveterås, Marius Jakobsen Magnussen, Einar Østerhagen, Rebecca
Lunde, Louise Bekkelund Hole, Torun Bjørgo, Kristina Bjåstad, Regine Aspmo Kjærran,
Ingvild Yrke, Einar (r), Sophie Panknin, Frida Sofie Øyen, Einar Østerhagen (r), Torkil
Hvidsten, Marius Jakobsen Magnussen, Audun Stranden, Ingvild Yrke (r), Andrine Elnes
Rabbevåg, Einar Østerhagen, Trygve Leithaug, Kristina Bjåstad, Torkil Hvidsten, Ingvil
Enoksen, Torkil Hvidsten (r), Marius Jakobsen Magnussen, Einar Østerhagen, Andrine Elnes
Rabbevåg, Trygve Leithaug (r), Marius Jakobsen Magnussen, Andrine Elnes Rabbevåg (r),
Amalie Kvamme, Marius Jakobsen Magnussen, Trygve Leithaug, Andreas Eggesvik (r),
Kristina Bjåstad, Einar Østerhagen (r), Ingvild Yrke.
Følgende endringsforslag kom inn:
Forslag 1 – fra Trygve Leithaug
Nytt punkt 1.3.x: «Fokusere på et begrenset utvalg sosiale plattformer for å sikre en mest
mulig effektiv kommunikasjon.»
Enstemmig vedtatt
Forslag 2 – fra Marius Magnussen
Nytt punkt 1.3.3: «Være en aktiv og proaktiv aktør som tilstreber å være med i den offentlige
debatten gjennom tradisjonelle massemedia»
Enstemmig vedtatt
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Forslag 3 – fra Kristina Bjåstad
Endre «1.5.2 Jobbe for å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.»
Til «1.5.2 Jobbe for å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnivå»
Enstemmig vedtatt
Forslag 4 – fra Louise Bekkelund Hole, Rebecca Lunde, Ingvild Yrke
Legge til tekst under punkt 2.3 og 3.2:
«Være synlig tilstede i menigheter og menigheters arrangementer for ungdom og studenter i
alle slags kirker i Norge.»
Enstemmig vedtatt
Forslag 5 – fra Ingvild Yrke
Endre punkt 2.3.2 til: «Sørge for at Forbundet er synlig som et reelt alternativ for studenter og
ungdom som snart blir studenter, også utenfor studiesteder. For eksempel i menigheters
ungdomsarbeid, på festivaler og folkehøyskoler.»
Vedtatt med 10 stemmer
Forslag 6 – fra Marius Jakobsen
Endre 2.3.3 fra «Utarbeide en oversikt over hvem i organisasjonen som har anledning til å
uttale seg i media, og hvem som har ansvaret for å profilere Forbundet i media.»
Til «Utarbeide en oversikt over hvem i organisasjonen som har anledning til å uttale seg i
media, og hvem som har ansvaret for å profilere Forbundet sentralt i media. Lokalforbundene
har uttalelsesrett på egne vegne, så lenge de ikke bryter med vedtatt politikk.»
Enstemmig avvist
Forslag 7 – fra Kristina Bjåstad, Torun Bjørgo og Regine Aspmo Kjærran
Flytte punkt «2.5.2 Legge til rett for å delta på markering av Skeive dager, 8. mars og
liknende arrangementer» til delkapittel 1.5. (Fra «Landsstyret skal» til «Hele organisasjonen
skal»)
Enstemmig vedtatt
Forslag 8 – fra Kristina Bjåstad og Torunn Bjørgo
Endre benevnelsen «Skeive dager» til «Pride»
Enstemmig vedtatt
Forslag 9 – fra Marius Magnussen
Nytt punkt 2.8: Utvalg for kvinnespørsmål
2.8.1: Ha en ressursgruppe knyttet til dette fagfeltet
2.8.2: Være en aktør for arbeidet med kvinnespørsmål opp mot de forskjellige kristne
trossamfunnene
2.8.3: Holde kontakten med relevante organisasjoner som jobber med kvinnespørsmål
2.8.4: Arrangere samlinger for å løfte kvinnespørsmål internt i forbundet
Enstemmig avvist
Forslag 10 – fra Andrine Elnes Rabbevåg
Endre
Punkt 2.9.4: Utrede og legge frem forslag til endret sammensetning av landsstyret på
landsmøtet i 2018. Herunder antall representanter fra hvert lokalforbund.
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Til
Utrede og legge frem forslag til endret sammensetning av landsstyret og landsmøtet på
landsmøtet i 2018. Herunder antall representanter fra hvert lokalforbund, sammensetning
Arbeidsutvalget og stemmerett på Landsmøtet.
Enstemmig vedtatt
Forslag 11 – fra Andrine Elnes Rabbevåg og Sophie Panknin
Under 2.2, nytt punkt: «Se på alternativer for å innføre ny prosedyre rundt betaling av
medlemskontingent i Forbundet.»
Enstemmig vedtatt
Forslag 12 – fra komiteen
Legge til «bør» foran punktene 3.1.7, 3.1.8, 3.2.3, 3.2.4, og 3.5.1.
Avvist mot 3 stemmer
Forslag 13 – fra Frida Sofie Øyen
Nytt punkt 3.1.9:
«Avholde styrekurs med styreinstruktør en gang i løpet av styreperioden.»
Enstemmig vedtatt
Forslag 14 – fra landsstyrets mindretall
Endre punkt 2.3.5 til: «Igangsette en prosess med utvikling av ny logo, samt
profileringsmateriell med vedtak på landsmøtet i 2018.»
Avvist mot 3 stemmer.
Vedtak:
Landsmøtet vedtok arbeidsprogram for 2017-2019 (se vedlegg).

7.3 Revidering av Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement
Einar Østerhagen presenterte landsstyrets forslag til endringer i Grunnlagsdokument for
Palestinaengasjement.
Følgende tok ordet til saken:
Ingvil Enoksen, Einar Østerhagen, Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke, Ingvil Enoksen, Torkil
Hvidsten (r), Ann-Elén Leithaug, Einar Østerhagen (r), Trygve Leithaug (r), Andreas
Eggesvik (r), Marius Jakobsen Magnussen, Torkil Hvidsten, Kristina Bjåstad, Ingvil Enoksen,
Andreas Eggesvik (r), Trygve Leithaug, Ingvild Yrke, Ingvil Enoksen, Andrine Elnes
Rabbervåg, Trygve Leithaug (r), Frida Sofie Øyen, Andrine Elnes Rabbevåg, Torkil Hvidsten
(r), Kristina Bjåstad (r), Andreas Eggesvik, Kristina Bjåstad (r), Einar Østerhagen, Amalie
Kvamme, Andreas Eggesvik (r), Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke, Sophie Panknin, Trygve
Leithaug (r), Ingvil Enoksen, Frida Sofie Øyen, Andrine Elnes Rabbevåg, Trygve Leithaug,
Einar Østerhagen.
Følgende forslag kom inn:
Forslag 1 – fra landsstyrets flertall
Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjements kapittel om boikott endres i sin
helhet til:
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Boikott
Vi mener at når diplomatisk press ikke synes å ha noen effekt på Israels politikk kaller dette
på andre former for motstand. Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for full boikott
av Israel. Vi viser til erfaringene fra boikott mot Sør-Afrika, og til Kairosdokumentet som
kaller boikott en kjærlig handling mot Israel.
Vedtatt med 12 stemmer.
Forslag 2 – fra landsstyrets mindretall
Boikott
Vi mener at når diplomatisk press ikke synes å ha noen effekt på Israels politikk, kaller dette
på andre former for motstand. Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for full boikott
av Israel. Vi viser til erfaringene fra boikott mot Sør-Afrika, og til Kairosdokumentet som
kaller boikott en kjærlig handling mot Israel.
Det er ikke et mål i seg selv å boikotte Israel. Boikotten har tvert imot et konkret, praktisk
formål: Å legge press på staten Israel i håp om at det vil føre til endringer i den brutale
okkupasjonspolitikken. Det vil derfor være deler av det israelske samfunnet det vil være
naturlig for Forbundet å samarbeide med, til tross for at utgangspunktet er en boikott-linje.
Dette kan eksempelvis være israelsk fredsbevegelse, og kulturelle arrangement eller
akademiske institusjoner uten statlige eller økonomiske involveringer. Vi vil også vise støtte
til stemmer i Israel, for eksempel B’tselem og Breaking the Silence, som taler mot den urett
som begås mot palestinerne.
Avvist mot 3 stemmer.
Forslag 3 – fra Ingvil Enoksen
Endringsforslag til forslag 1:
Endre «Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for full boikott av Israel.»
Til «Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for økonomisk, kulturell og akademisk
boikott av Israel.»
Vedtatt med 14 stemmer.
Forslag 4 – fra Trygve Leithaug
Endringsforslag til forslag 2:
Endre «Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for full boikott av Israel.»
Til «Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for økonomisk, kulturell og akademisk
boikott av Israel.»
Forslaget falt da forslag 2 falt.

7.4 Revidering faste sammenslutninger
Einar Østerhagen presenterte landsstyrets forslag til endringer i faste sammenslutninger.
Følgende tok ordet i saken:
Ingvild Yrke, Einar Østerhagen, Louise Bekkelund Hole, Ingvil Enoksen, Marius Jakobsen
Magnussen, Trygve Leithaug, Frida Sofie Øyen, Einar Østerhagen, Sophie Panknin, Andrine
Elnes Rabbevåg, Ingvild Yrke, Andrine Elnes Rabbevåg (r), Einar Østerhagen, Sophie
Panknin, Ingvil Enoksen, Audun Stranden, Andrine Elnes Rabbevåg, Torkil Hvidsten (r),
Sophie Panknin, Ingvild Yrke, Einar Østerhagen (r), Andrine Elnes Rabbevåg, Einar
25

Østerhagen, Andrine Elnes Rabbevåg, Torkil Hvidsten, Frida Sofie Øyen, Einar Østerhagen,
Sophie Panknin, Einar Østerhagen, Sophie Panknin, Einar Østerhagen, Marius Jakobsen
Magnussen (r), Torkil Hvidsten, Andrine Elnes Rabbevåg, Ingvild Yrke, Marius Jakobsen
Magnussen, Amalie Kvamme, Sophie Panknin, Kristina Bjåstad, Andrine Elnes Rabbevåg,
Marius Jakobsen Magnussen, Andreas Eggesvik, Marius Jakobsen Magnussen (r), Einar
Østerhagen.
Følgende forslag kom inn til saken:
Forslag 1 – fra landsstyret:
Landsmøtet legger ned Kvinnegruppa
Vedtatt mot 4 stemmer
Forslag 2 – fra landsstyret
Landsmøtet vedtar ny instruks for Palestinagruppa (se vedlegg).
Enstemmig vedtatt
Forslag 3 – fra landsstyret
Landsmøtet vedtar ny instruks for Kirkepolitisk gruppe (se vedlegg).
Enstemmig vedtatt
Forslag 4 – fra Torkil Hvidsten
Endringsforslag til landsstyrets innstilling, alle instrukser:
Beholde navnene «Kvinnegruppa», «Kirkepolitisk gruppe» og «Palestinagruppa» heller enn
det foreslåtte «utvalg».
Forslaget falt mot 5 stemmer.
Forslag 5 – fra Marius Jakobsen
Helhetlig endringsforslag til mandatet for Kirkegruppa:
«**Gjøre den likelydende med de foreslåtte innledningene til de andre gruppene**
Utvalget skal hete utvalg (eller gruppe) for likestillingsspørsmål
Gruppens formål er:
 Å holde seg oppdaterte på relevante spørsmål som angår gruppens politiske område
 Å arbeide for å holde Norges Kristelige Studentforbund en inkluderende og
kjønnsrettferdig organisasjon
 Å arbeide med politikk for kjønnsrettferdighet, også for dem som ikke identifiserer seg
som mann eller kvinne
 Å arbeide med politikk omhandlende rettferdighet for seksuelle minoriteter
Gruppens arbeidsoppgaver er:
 Å holde kontakt med organisasjonens forskjellige ledd for å kunne
 Sørge for lokalgrupper og sentrale ledd har en god praksis for ivaretagelse av kjønnsog seksuelle minoriteter sin rettigheter
 Kunne megle ved eventuelle konflikter angående ivaretagelse av kjønns- og seksuelle
minoriteter
 Oppfordre til å løfte relevante spørsmål både internt og eksternt i lokalforbundene
 Å komme med tiltak under nasjonale, og om ønskelig, lokale arrangement.
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Gruppen kan oppfordre LS til å tilsutte seg forskjellige kampanjer, opprop og andre
offentlige markeringer op vegne av Norges Kristelige Studentforbund. Gruppen har
ikke selvstendig uttalelsesrett på vegne av Norges Kristelige Studentforbund.»
Forslaget falt da forslag 1 ble vedtatt
Forslag 6 – fra Louise Bekkelund Hole
I instruksen for Kirkepolitisk gruppe, under arbeidsoppgaver, legge til:
«8. Rette fokus mot forbundets økumeniske profil»
Enstemmig vedtatt

7.5 Revidering av retningslinjer for AKT
Einar Østerhagen presenterte landsstyrets forslag til revidering av retningslinjer for AKT.
Følgende tok ordet i saken:
Sophie Panknin, Einar Østerhagen, Audun Stranden, Einar Østerhagen, Ingvild Yrke, Torkil
Hvidsten, Andrine Elnes Rabbevåg (r).
Følgende forslag kom inn:
Forslag 1 – fra landsstyrets flertall
Punkt 4 i retningslinjer for AKT: «4. AKT blir utgitt av Norge Kristelige Studentforbund.
Vervet som redaktør går på omgang blant Landsstyrets medlemmer.»
endres til «4. AKT blir utgitt av Norge Kristelige Studentforbund. Vervet som redaktør velges
fortrinnsvis blant landsstyrets medlemmer. Oppnevning til vervet gjelder for ett nummer.»
Enstemmig vedtatt
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8. Valg
Sara Moss presenterte valgkomiteens innstillinger. Det hadde ikke lykkes valgkomiteen å
finne en innstilling på 1. nestleder for NKS. Moss foreslo at landsmøtet satte ned en
midlertidig valgkomité som kunne jobbe gjennom landsmøtet.
Einar Østerhagen foreslo å nedsette en midlertidig valgkomité. Marius Jakobsen Magnussen
foreslo Einar Østerhagen som medlem i denne. Torkil Hvidsten foreslo Ann-Elén Leithaug til
valgkomiteen. Landsmøtet valgte å nedsette en midlertidig valgkomité (se sak 1.9).
Følgende tok ordet til saken:
Andrine Elnes Rabbevåg, Einar Østerhagen, Sara Moss, Einar Østerhagen, Marius Jakobsen
Magnussen, Torkil Hvidsten (r), Sophie Pankin, Torun Bjørgo, Audun Stranden, Sophie
Panknin (r), Ingvil Enoksen (r), Audun Stranden (r), Sophie Panknin (r), Torkil Hvidsten,
Einar Østerhagen, Andrine Elnes Rabbevåg.

8.1 Valg av leder av NKS for ett år
Vedtak:
Audun Stranden ble valgt til leder av NKS for ett år.
Enstemmig vedtatt

8.2 Valg av 1. nestleder for NKS for ett år
Vedtak:
Ingvild Yrke ble valgt til 1. nestleder av NKS for ett år.
Enstemmig vedtatt

8.3 Valg av 2. nestleder for NKS for ett år
Vedtak:
Marius Jakobsen Magnussen ble valgt til 2. nestleder av NKS for ett år.
Enstemmig vedtatt

8.4 Valg av LS-representanter for ett år
Vedtak:
Oslo:
Einar Østerhagen
Frøydis Indgjerdingen
1. vara: Frida Sofie Øyen
2. vara: Marte Holm Simonsen
Stavanger:
Louise Gaard
Andreas Gaard
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1. vara: Malin Tveterås
2. vara: Tone Reinertsen
Tromsø:
Regine Aspmo Kjærran
Trondheim:
Trygve Leithaug
Andrine Elnes Rabbevåg
1. vara: Ann-Elén Leithaug
2. vara: Andreas Eggesvik
Enstemmig vedtatt

8.5 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2017
Vedtak:
Landsmøtet valgte en valgkomité bestående av:
Marte Leberg
Ann-Elén Leithaug
Einar Østerhagen
Enstemmig vedtatt

8.6 Valg av revisor for NKS for ett år
Vedtak:
Landsmøtet valgte Baker Tilly Grimsrud & Co som revisor for årsregnskapet 2017.
Enstemmig vedtatt

8.7 Valg av leder for Kvinnegruppa
Saken utgikk da Kvinnegruppa på dette tidspunktet var vedtatt nedlagt. Se sak 7.4.

8.8 Valg av leder for Utvalg for Palestina
Vedtak:
Landsmøtet delegerer til Landsstyret å oppnevne leder av Utvalg for Palestina.
Enstemmig vedtatt

8.9 Valg av leder for Utvalg for kirkepolitikk
Vedtak:
Landsmøtet valgte Katrine Intelhus Lind-Solstad som leder av Utvalg for kirkepolitikk.
Landsmøtet supplerte Utvalg for kirkepolitikk med Kristina Bjåstad og Einar Østerhagen.
Enstemmig vedtatt
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Protokollunderskrivere:
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