LANDSSTYRET
21. – 22. JANUAR 2017
REFERAT

Tid og sted: Salen i Universitetsgata 20. Lørdag 21. - søndag 22. januar 2017.
Til stede:

Audun Stranden (leder), Einar Østerhagen (1. nestleder), Andrine Elnes
Rabbevåg (2. nestleder), Amalie Kvamme (Bergensforbundet), Frøydis
Indgjerdingen (Osloforbundet) Frida Sofie Øyen (Osloforbundet), Malin
Tveterås (Stavangerforbundet), Andreas Eggesvik (Trondheimsforbundet) og
Torkil Hvidsten (generalsekretær).

Meldt forfall: Rasmus Rustad (Osloforbundet), Sophie Panknin (Osloforbundet), Andreas
Gaard (Stavangerforbundet), Tone Reinertsen (Stavangerforbundet), Shanawar
Ali Khan (Stavangerforbundet), Ann-Elén Leithaug (Trondheimsforbundet),
Maria Regine Johannessen (Trondheimsforbundet) og Anders Såstad
(Trondheimsforbundet).
Ikke møtt:

Anders Møller-Stray.

Frøydis Indgjerdingen meldte forfall til deler av møtet og var ikke til stede under behandling
av 0.1-0.3, 1.1-1.4, 3.1.1-3.1.4, 2.1, 3.4, 3.5 og 3.6
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Det utsendte forslaget til dagsorden ble godkjent.
0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Audun Stranden ble valgt til ordstyrer.

Torkil Hvidsten og Einar Østerhagen ble valgt til referenter.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 5.-6. november
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent med en mindre endring i referatet om Ungdommens
Kirkemøte som Ann-Elén spilte inn over epost.

1.2 Orientering fra lokalforbundene
Orientering fra Bergensforbundet:
Orientering frå Bergensforbundet
Har i samarbeid med AU lagt en plan for å revitalisere Bergensforbundet.
Sidan sist LS har mellom anna Einar vore i Bergen og stått på stand samt arrangert bibel og
børst.
På vårparten har opna vi semesteret med å vise filmen ”Luther” i høve 500-årsjubileumet. På
dette arrangementet hadde var Audun med oss frå oss sentralt. Vi stod på stand på
studentsenteret på dagtid. Søndag 15. var det semesterstartsgudsteneste med Forbundet
tilstades. Vi kom i snakk med to damer som hadde vore perfekt for forbundet, derav eine var
67 år gammal og andre 17. Har hatt stand på NLA, arrangert ”tesekveld” der vi har fått
innleiarar, og skal sjølv utarbeide ”nye teser” til prosjektet som pågår i Bergen byrom dette
året.

Orientering fra Stavangerforbundet
Vi i Stavanger har dette semesteret satser på et enda mer variert semesterplan enn i fjor.
Studentprest har sagt ja til å være med på en temakveld i februar. I mars har vi fått til et
samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening som skal ha en temakveld om
”Skjønnhetstyraniet”. Vi har også tenkt å kontakte en forbundsvenn (Kian) i Stavanger for å
se om vi kan få til noe sammen her. Det har vært noen travle uker i forkant av semesterstart,
og vi er heldigvis kommet i mål. Vi ønsker å takke AU og Generalsekretær for den hjelpen vi
har fått. Vi i styret gleder oss til det kommende året, og er spent på og håper at noen andre
medlemmer fra Stavanger ønsker å være med i styret og som LS-representanter.
Orientering fra Osloforbundet
Begynner semesteret 27. januar. Har kjøpt seg projektor. Jobber fram mot årsmøtet. Det virker
greit å få tak i styremedlemmer, men en utfordring å finne leder og nestleder.
Orientering fra Trondheimsforbundet
Har hatt kakaokveld. Hadde opprinnelig planlagt å hatt den sammen med det lokale
flyktningmottaket, men fikk aldri respons derfra. Temakveld sekularisering. Bibel&børst.
Semesteret er klart. Det ligger an til at ingen av de som sitter i styret nå, fortsetter. Det jobbes
med å finne gode overgangsordninger for dette.

1.3 Orientering fra AU
Audun orienterte fra AU-arbeidet.
Siden sist har AU primært jobbet med to ting: Å forberede LS-møtet, og oppfølging av
lokalforbund. Både AU og generalsekretær har reist en del rundt til lokalforbundene.
Har fått en ny kontorassistent, Dag Håvard Engebråten, i en midlertidig 20 % stilling. Han tar
seg av oppdatering av medlemsregisteret og utleie i Universitetsgata 20.
Audun holder kontakt med WSCF i Asia, særlig Hong Kong, som er ivrige tilhengere av våre
reformforslag.

1.4 Orientering fra faste sammenslutninger
Einar Østerhagen orienterte fra de faste sammenslutningene.
Palestinagruppa
Palestinagruppa har siden forrige LS-møte ikke hatt noen aktivitet.
Orientering fra Kirkepolitisk gruppe
Kirkepolitisk gruppe har hatt sitt første møte.
Orientering fra Kvinnegruppa
Kvinnegruppa har siden forrige LS-møte ikke hatt noen aktivitet. Leder av Kvinnegruppa,
Tonje Catharina Eide, har nylig fått barn, og har derfor ikke stor kapasitet til å drive gruppa.
Hun har varslet at dersom noen skulle ønske å overta lederrollen, er hun veldig åpen for det.

2. Økonomi
2.1 Regnskap NKS 2016
Torkil la fram det foreløpige regnskapet for 2016.
Vedtak:
Landsstyret tar det foreløpige regnskapet for NKS 2016 til orientering.
Landsstyret ber om at ubetalte renter på lån til Norske Studenters Kristelige Forbund, til
sammen kr. 181 642,- legges til eksisterende lån.

2.2 Budsjett NKS 2017
Torkil la fram AUs forslag til tentativt budsjett for NKS 2017.
Landsstyret diskuterte budsjettforslaget og leverte endringsforslag.

Forslag fra Frøydis:
Øke 3102 Prosjekt Palestina fra 0,- til 5 000,Vedtatt med 7 stemmer for og 1 stemme mot.
Forslag fra Andrine:
Øke 6890 Interne møter/reiser fra 0,- til 1500,- kroner (øremerket Kirkemøtet)
Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Einar:
Oppjustere 3105 Otto Løvenskiolds legat - årets uttak fra 25 000,- til 45 000,Oppjustere 6820 Trykksaker fra 25 000,- til 45 000,Fotnote: Sette i gang forprosjekt for ny logo/grafisk profil. Trykke opp nye løpesedler,
inkludert engelskspråklig.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyret vedtok et tentativt budsjett for NKS 2017, som skal opp til endelig behandling på
landsmøtet. Se vedlegg.

2.3 Fordeling av leieinntekter U20 til lokalforbundene
Landsstyret fordeler årlig forventede leieinntekter fra U20 til lokalforbundene.
Torkil la fram en vurdering av forventede leieinntekter for 2017:
Netto leieinntekter fra U20 i 2016 utgjorde 85 584,- kroner. Dette var 568,- kroner bedre enn
i 2015, og 5 584,- kroner bedre enn budsjettert. Vi har bygget opp en stabil utleievirksomhet,
der tre faste leietakere (Norsk Musikkskole, Det oromiske samband og Norsk Arkivråd) står
for cirka halvparten av inntektene, mens ulike former for fester og tilstelninger står for resten.
For 2016 er det usikkert om Norsk Musikkskole vil fortsette som leietaker. De har leid salen
til gitarkurs tre ganger i uka, men i høst hadde de ikke nok elever til å opprettholde gitarkurs.
Det samme gjelder første kvartal i 2017. Men de har lagt en rekrutteringsplan og er
optimistiske med tanke på å komme i gang fra andre kvartal. Leieprisene er også justert noe
opp for minimere risikoen for fall i inntekter. Det er derfor rimelig å forvente at leieinntektene
vil være omtrent de samme i 2017 som i 2016.
Anslag for netto leieinntekter for 2017 til er foreslått satt 86 000,- kroner i 2017.
Vedtak:
LS vedtar følgende fordeling av leieinntekter fra U20 for 2017:
Bergen :
12 000,Oslo (anslag): 25 000,Stavanger:
12 000,Tromsø:
12 000,Trondheim: 25 000,Enstemmig vedtatt.

2.4 Fordeling av lokale midler til nye lokalforbund
Når vi har startet lokalforbund de siste tre årene, har vi gjort det i byer der vi har hatt
lokalforbund tidligere, så det har vært penger tilgjengelig i oppstartsfasen. Men med unntak
av Kristiansand, vil alle nye lokalforbund framover starte helt på bar bakke. Det er en
utfordring, siden det er nødvendig med noe startkapital for nye lokalforbund. Det gjelder
utgifter f.eks. til mobiliseringsmateriell og til løpende utgifter i oppstartsfasen.
Det er ikke rom for store overføringer til lokalforbundene i budsjettet til NKS. Men alle
lokalforbundene sitter med mye penger på bok. Dette er delvis midler som er oppspart
gjennom år med inaktivitet og/eller midler som har blitt overført via leieinntekter fra U20 de
senere årene. Til sammen har lokalforbundene over 300.000 kroner på konto. Dette er mer
enn nok «buffer» for hvert lokalforbund til å håndtere løpende utgifter gjennom året. Det vil
derfor være en praktisk løsning å gjøre noe av dette til «arbeidende kapital» ved å bruke dem
til oppstartmidler for nye lokalforbund.
Generalsekretær hadde derfor tatt initiativ til å oppfordre lokalforbundene til en liten
økonomisk dugnad til støtte for nye lokalforbund.
Vedtak:
Landsstyret oppfordrer lokalforbundene ved årsmøtene i 2017 til å donere minst 1/5 av sin
egenkapital til en konto hos NKS, øremerket oppstart av nye lokalforbund. Landsstyret vil ha
fullmakt til å disponere disse midlene ved oppstart av nye lokalforbund.
Enstemmig vedtatt.

3. Organisasjonssaker
3.1 Landsmøtet 2017
3.1.1 Saksliste og dagsorden
Landsstyret gjennomgikk det utsendte forslaget til saksliste og dagsorden.
Praktiske ting rundt programmet:
Formøte
Vi må finne en hensiktsmessig måte å dele inn deltakerne på, på tvers av kjønn, fartstid og
lokalforbund.
Vi spør Dag Håvard om impro-teater. Eventuelt har vi andre former for bli-kjent-leker.
Gruppesamtale om hva som er skummelt og hva man gleder seg til.
«Landsmøtet på 1-2-3»

Morgen-/kveldsbønn:
Lokalforbundene holder disse.
Gudstjenesten:
Frida spør Oslostyret om de kan ta ansvar for gudstjenesten.
Kafédialog:
Arbeidsprogram
Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement:
Treårsplan
Lovendringsforslag
Budsjett 2017
Bord med idéutveksling, lokalforbund
AU kommer med forslag til «bordsjefer» til neste LS-møte.
Vedtak:
Se vedlegg.

3.1.2 Årsberetning NKS
Audun Stranden la fram utkast til landsstyrets årsberetning for 2016-2017. Landsstyret kom
med innspill og endringsforslag:
Kapittel 1. Landsstyret
Legge til at Malin Kleppe er 1. vara for Bergen.
Legge til noe om at Andrine har sittet i AU fra Trondheim og vurdering av dette. Andrine
sender Torkil noen linjer om dette.
I avsnittet om LS-kulturen: Legge til at det ikke har vært fastlåste posisjoner, men at LSrepresentantene har kunnet beveget seg gjennom diskusjoner.
Kapittel 2. Organisasjonsutvikling
Under «Historikk»:
Her står det at Ingvild Yrke er instruktør for Oslo. Legge til hvor de to andre er fra.
Under «Organisasjonskultur»:
Den siste setningen («ikke manglende bevissthet, men heller manglende kompetanse…») er
lett uforståelig. Få fram at poenget er at det er bevissthet, men at utfordringen rundt verving
heller er at man ikke vet helt hvor man skal begynne eller hvordan man skal gå fram.
Kapittel 3. Arrangementer i regi av Landsstyret
Skrive inn hvem som satt i Forbundshelg-komiteen. Andrine sender Torkil noen linjer om
komiteens vurdering av arbeidet og organiseringa.
Kapittel 4. Ansatte

Legge til at vi lyste ut en stilling uten å ansette noen.
Legge til at vi har hatt Dag Håvard Engebråten i 20 % kontorassistent-stilling.
Legge til at vi har redusert kapasitet på kontoret gjennom perioden.
Kapittel 8. NSKF
Legge til at Olav Nomeland deltok på Forbundshelga.
Kapittel 9. Medlemskap i andre organisasjoner og kampanjer
Skrive noe under hvert punkt om hva vi eventuelt har gjort her.
LNU: Kristine Nørtoft Sørensen deltok på BUT (og sendte en rapport i etterkant)
Vedtak:
Generalsekretær lager ferdig forslag til årsberetning til LS-møtet i februar, basert på de
innspill som kom i dette møtet.

3.1.3 Årsberetning AKT
Einar sender utkast til årsberetning til Torkil. Momenter fra dette tas med i Årsberetningen til
LS. Problemstillingen om AKT redaktør i/utenfor LS, bør belyses.

3.1.4 Treårsplan for utvikling av Forbundet
Audun la fram komiteens siste utkast til ny treårsplan for Forbundet.
Landsstyret ble oppfordret til å komme på et mer fengende navn på denne treårsplanen enn
«Treårsplan for utvikling av Forbundet». Malin foreslo «Mot fremtiden». Det tas med videre,
og alle oppfordres til å komme med navneforslag til neste LS-møte.
Endringsforslag fra Einar:
Kapittel 2, Målsetning #1:
Endre «400 betalende medlemmer ved utgangen av 2019» til «300 betalende medlemmer ved
utgangen av 2019»
Vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
Kapittel 2, Målsetning #3:
Forslaget fra komiteen:
«Minst 75 deltakere på Forbundshelga hvert år.»
Endringsforslag fra Andreas:
«80 deltakere på Forbundshelga hvert år»
Endringsforslag fra Frøydis:
«Minst 80 deltakere på Forbundshelga i 2019.»
Endringsforslag fra Frida:
«Minst 20 % av medlemsmassen skal delta på Forbundshelga hvert år»
Endringsforslag fra Torkil:
«Antallet deltakere på Forbundshelga skal økes hvert år»

Forslag fra Frida vedtatt med 7 stemmer.

Redaksjonelle endringer:
Kapittel 2: Å styrke det eksisterende lokale arbeidet:
Legge til «liturgigruppe» i eksemplene på temagrupper som kan dannes.
Legge til en setning om at ansatte og LS har ansvaret for å utvikle dette tiltaket.
Målsetning #2: «Alle som deltar aktivt i Forbundet skal betale medlemskontingent hvert år.»
Vedtak:
Komiteen legger fram endelig innstilling på treårsplan, med de momentene som framkom i
dette møtet, på LS-møtet i februar.

3.1.5 Arbeidsprogram 2017-2019
Einar la fram komiteens utkast til Arbeidsprogram for NKS 2017-2019. Landsstyret diskuterte
utkastet.
Torkil: Arbeidsprogrammet og 3-årsplanen må samkjøres. Kulepunktene for tiltak bør bare stå
i ett av dokumentene, fortrinnsvis i arbeidsprogrammet.
Andrine: Mange av kulepunktene uten overskrift henger sammen med struktur/skolering. Kan
finne en samleoverskrift.
Torkil: Vi trenger ikke føle oss bundet av tidligere arbeidsprogram. Oppfordrer komiteen til å
aktivt fjerne gamle punkter, dersom de ikke oppleves som veldig relevante fortsatt.
Malin: Foreslår å dele programmet inn i en nasjonal og en lokal bolk – og så en bolk som
gjelder alle. For å unngå at samme punkt står flere steder (eksempelvis «bevissthet rundt
alkoholkultur).
Torkil: Programmet bør strammes inn og kortes ned. Dette innebærer å fjerne noen punkter
som ivaretas i andre dokumenter (f.eks. sette ned sammenslutninger, gjennomføre landsmøte
osv).
Frida: Delt med tanke på et arbeidsprogram som også instruerer lokalforbundet. Det er ryddig,
men det kan også være motstand mot det lokalt, fordi det oppleves som overstyring.
Frøydis:
Støtter å ha en liste med «påminnelser» til lokalforbundene. Opplever ingen av punktene som
«overstyring».
Andreas:
Opplever det heller ikke som overstyring å ha med punkter om lokalforbundenes oppgaver.
Frøydis:
Strekpunkt «stand på campus» er litt lite konkret.

Strekpunkt 3 og 4 kan samkjøres
De to siste strekpunktene kan høre hjemme under «Må de alle være ett»
Punktet om de faste sammenslutningene hører kanskje ikke hjemme i Arbeidsprogrammet.
Endre «feiring» av 8.mars etc til «markering».
Under kirkepolitikk – «Være en tydelig aktør i det kirkepolitiske landskapet…»: sette
punktum før punktet om å være et korrektiv til Åpen Folkekirke.
Torkil: Vil fjerne punktet om revidering av Arbeidsprogrammet i 2018. Heller frigjøre tid på
dette landsmøtet til å diskutere grunnlagsdokumenter.
Andrine:
Punktet om å arbeide mot religiøs ekstremisme kan fjernes.
Landsstyret, kjønn og likestilling, punkt 4 – fjerne «klimaendringer»
Fjerne «8. mai» fra feiring/markering
Stryke punkt om utarbeide en helhetlig profil på nettsider under «Promotering og ekstern
kommunikasjon»
Stryke de to siste punktene uten overskrift (åpne for nye prosjekter og
Globaliseringskonferansen)
Torkil og Frøydis:
Ønsker å beholde «Delta på Globaliseringskonferansen».
Frida: Under lokalforbund. Kirkepolitikk, kjønn og likestilling, Palestina: Alt dette bør
komme inn i fellesbolken lokalt/nasjonalt.
Torkil: Legge inn i programmet at LS skal utarbeide forslag til endret sammensetning av
landsstyret til LM18.
Torkil: Punktene i arbeidsprogrammet bør nummereres (som i tidligere program), for å lette
arbeidet under landsmøtet.
Vedtak:
Einar, Andreas, Frøydis og Andrine tar med seg innspillende fra dette møtet, og legger fram
ferdig forslag til Arbeidsprogram på LS-møtet i februar.

3.1.6 Faste sammenslutninger
Einar la fram komiteens utredning av faste sammenslutninger.
Amalie: Jeg ville i utgangspunktet innstilt på forslag 2, men er enig i intensjonen i forslag 3.
Frida: I utgangspunktet for forslag 3, men forslag 4 kan gi lokalforbundene mulighet til å
opprette grupper innenfor de ulike saksfeltene.
Andrine: Det ligger 3 rele forslag på bordet. Samkjøre forslag 2 med lovendringsforslaget. Vi
bør legge frem forslag 2, 3 og 4, men vil innstille på forslag 3.
Einar: Forslag 2 ligger innbakt i lovforslaget.

Vedtak:
Komiteen jobber videre med forslag til nye navn og mandater for utvalgene til LS-møtet i
februar. På bakgrunn av denne diskusjonen legges det evt. fram forslag til nye navn og
mandater for gruppene på LM 2017. Forslaget om nedleggelse av de faste
sammenslutningene legges også fram for landsmøtet. Endelige innstilling fra landsstyret
foretas på møtet i februar.
3.1.7 Lovendringer
Generalsekretær presenterte forslag til endringer i NKS’ lover, etter bestilling fra forrige LSmøte. (Se vedlegg).
Torkil varslet at han ønsket å fremme et eget lovendringsforslag som sier at LS-perioden
begynner 1. august – uavhengig av om LS-perioden blir for ett eller to år.
Knut Natskår Svihus’ har fremmet et forslag om at LS i gitte situasjoner kan supplere seg
selv. Torkil argumenterte mot dette fordi det bryter med organisasjonshierarkiet. Foreslo et
alternativt forslag om å åpne for at et lokalforbund uten LS-representant kan gis fast
observatør-status i LS.
Forslag 4.
Andrine: Fordel med august, at det blir overlappingsperiode.
Amalie: Lite gunstig med tanke på planlegging av blant annet Forbundshelg.
Frøydis: Merkelig å skulle vente med å begynne å jobbe med landsstyresakene.
Malin: Godt når det er ferskt i minne, det som ble vedtatt på landsmøtet.
Andrine: Usikker på hva som er best, men heller nok mot å beholde dagens løsning.
Forslag 6:
Knut må sende inn et revidert forslag, hvor det klargjøres. Torkil lager et alternativt forslag.
Vedtak:
Alle forslagene stemmes over på LS-møtet i februar, og oversendes dermed landsmøtet med
LS’ innstillinger.

3.2 Oppsummering vervekampanjen 2016
Landsstyret oppsummerte vervekampanjen høsten 2016. Vervekampanjen var også
avslutningen av den treårige «Plan for organisasjonsutvikling» vedtatt av landsmøtet i 2014.
Torkil oppsummerte tallene fra kampanjen:








Landsstyret vedtok i juni å ha en vervekampanje høsten 2016. Målet var å verve 59
medlemmer.
Vi vervet 56 nye medlemmer – som er 95 % av målet vi satte opp på forhånd.
Trondheimsforbundet som har vervet flest – med 23 nye medlemmer.
Prosentvis i forhold til målet er Tromsøforbundet suveren vinner. 6 nye medlemmer er
dobbelt så mange som målet som ble satt på forhånd. Tromsø er imidlertid i en litt
spesiell situasjon, siden landsstyret og ansatte har hatt verveoffensiv der.
Av «normale» lokalforbund vinner Stavangerforbundet. 5 nye medlemmer er 125 %
måloppnåelse.
Vi har en utfordring i å få folk til å betale kontingent. Både Bergensforbundet og
Osloforbundet ville nådd vervemålene sine om alle som ble vervet denne høsten hadde
betalt kontingenten.

Resultater fra vervekampanjen, per lokalforbund:
Prosentvis
Mål Antall oppnåelse
Tromsø
3
6
200 %
Stavanger
4
5
125 %
Trondheim
20
23
115 %
Bergen
7
5
71 %
Oslo
25
16
64 %
Kristiansand
1
Ås
1
Totalt nasjonalt
59
56
95 %
Vervetoppen:
Til sammen 13 forbundere vervet 1 eller flere medlemmer denne høsten. Fire stykker gjorde
seg fortjent til vervepremie:
1 Ann-Elén Leithaug

11

2 Einar Østerhagen

7

3 Ingvild Yrke

5

4 Anders Såstad

3

Medlemsutvikling i lengre perspektiv
Vervekampanjen sist høst var en siste innspurt i forsøket på å nå målet om 200 medlemmer
ved utgangen av 2016, et mål som ble satt av landsmøtet i 2013, som et ledd i en treårig "Plan
for organisasjonsutvikling". I 2013 hadde vi nådd et historisk bunnivå med 88 medlemmer, og
noe måtte gjøres. Siden den gang har vi jobbet systematisk med å rekruttere medlemmer,
opprette nye lokalforbund, og å skolere aktivister lokalt til å drive lokalforbund.


Ved utgangen av 2016 hadde vi 173 betalende medlemmer. Selv om vi ikke nådde helt
til 200, er dette svært nær en dobling av medlemsmassen på tre år!



Vi økte medlemstallet med 22 medlemmer fra 2015 til 2016. Dette er litt lavere,
både i rene tall og i prosent fra 2014 og 2015, og medflere lokalforbund enn før, bør vi
ha potensiale til å løfte oss enda litt mer i 2017.



Tilsiget av medlemmer er ganske bra. Vi fikk 65 nye medlemmer i fjor, mot 63 i 2015
og 78 i rekordåret 2014. 27 av de nye medlemmene kom i Trondheim, 22 i de små
lokalforbundene og 16 i Oslo.



Vi har hatt medlemsoppgang hvert år, og vi har nye lokalforbund som er i ferd med å
etablere seg. 200 medlemmer er definitivt innen rekkevidde neste år!



Vi har en utfordring i å skape en kultur der folk faktisk betaler kontingenten sin. Vi
har 87 medlemmer som ikke betalte kontingent i fjor. Halvparten av medlemsmassen
vår betaler altså ikke kontingent. De regnes dermed heller ikke med som medlemmer i
noen statistikker. Dette er folk som betalte i 2015 eller som meldte seg inn i 2016.
Noen av disse er nok folk som er ferdig studerte, eller som av andre årsaker ikke vil
være medlemmer mer. Men det er også folk som er aktive eller har verv i
organisasjonen – og folk som meldte seg inn i 2016 – som ikke har betalt. Så det er
mye å hente her. Osloforbundet er tyngst rammet av denne tendensen. 53 av de 87
ikke-betalende "medlemmene" tilhører Osloforbundet.



Osloforbundet er fortsatt det største lokalforbundet, med 70 medlemmer. Men
Osloforbundet hadde en liten medlemsnedgang i fjor (fra 74 medlemmer i 2015), og
det er nå historisk jevnt mellom Trondheim og Oslo om posisjonen som største
lokalforbund. Bergen, Stavanger og Tromsø er alle en liten medlemsoffensiv unna
medlemstall som bør være store nok til at de kan regne med å være stabile
lokalforbund i årene framover. Det er veldig oppløftende at alle har stadig
medlemsvekst!

Medlemsutviklingen:
Lokalforbund
Bergen
Kristiansand
Oslo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40

23

16

10

8

19

20

16

10

6

1

1

0

1

136

105

66

59

70

74

70

Stavanger

11

9

5

0

0

2

9

Tromsø

18

16

4

2

3

3

8

Trondheim

21

19

21

16

40

53

63

7

4

0

0

0

0

3

249

186

118

88

122

151

173

Ås
Total

Rekrutteringen av nye medlemmer:
Lokalforbund
Bergen
Kristiansand
Oslo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
17

0

2

4

4

12

7

1

0

0

1

1

0

1

46

20

12

14

40

25

16

Stavanger

7

0

0

0

1

2

7

Tromsø

1

2

0

0

0

1

6

Trondheim

2

4

10

2

31

23

28

Ås

2

0

0

1

1

0

1

76

26

24

22

78

63

65

Total

Andreas: Smart med utvidet vervekampanje. Satte inn et støt både rundt semesterstart og i
desember. Hadde ikke vervet flere med kortere kampanje. Opplyste om vervekampanjen på
arrangementene.
Malin: I Stavanger har de gitt generell informasjon om at «de som ikke har betalt, kan vipse
til person X nå»
Amalie: Positivt med vervekampanje hele høsten. Når flere da. I Bergen skyldes manglende
fornyelse av kontingent at det er «Larsbu-medlemmer» og ikke aktive medlemmer.
Einar: Lurt å ta kontant betaling ved verving.
Torkil: Så lang vervekampanje hvert år kan føre til en viss «kampanje-slitasje»?
Malin: Hva med å ha vervekampanje annet hvert år?
Andreas: Er vervemotivasjon i å ha vervekampanje, selv om det er hver høst. Gjennomtrekken
av medlemmer er såpass stor at det ikke gir for stor slitasje.
Andrine: Bedre vervepremier ville gitt mer verving. Handlenett ble nevnt.
Frida Sofie: Verving bør bli en større del av styrekurset.

3.3 Semesterstart
Landsstyret oppsummerte semesterstarten i lokalforbundene så langt, og utvekslet tips og
erfaringer.
Oslo: Har fått mindre respons på mail til studiestedene. Skal stå på stand på to foreningsdager
og på et fakultet. Skal starte semesteret med messe og fest. Kommer sannsynligvis til å
redusere til arrangement annenhver uke etter årsmøtet. Lager flyers for semesteret, og henger
opp plakater i forkant av arrangementene.
Trondheim: Startet opp med arrangement tidlig. Har samarbeid med studentmenigheten.
Programmet er ferdig, og vil være greit å kunne gå inn i for det nye styret. Lurt å ha litt åpne
temaer slik at det nye styret kan være med å påvirke hvordan arrangementene skal være.
Bergen: Stått på stand 2 ganger, og har hatt flere arrangement. Skal ha introduksjonskveld
som første arrangement etter årsmøtet.
Stavanger: Har kommet i kontakt med en svensk studentprest, blir spennende å se hva som
kan komme ut av dette. Har lagd ferdig alle facebook arrangementene på forhånd, slik at de
kommer i appen.
3.4 AKT
Landsstyret oppsummerte siste nummer av AKT og diskuterte henvendelse fra Andreas
Sagen, som har laget layout på de to siste numrene av AKT og ønsker en mer formalisert
avtale for å fortsette samarbeidet.

Andrine: Noen har fått dobbelt i posten av AKT.
Positivt: Bra forside, den var kul. Mye bra stoff, ting som er spennende å lese. Godt at det er
mye bilder.
Konstruktiv kritikk: Litt kjedelig med lokalstoffet. Litt for lite bilder på lokalstoffet. Litt liten
skrift til tider. Skulle gjerne vært noe mer farge.
Frida: Litt mye Oslo stoff, skulle gjerne vært mer stoff fra de andre lokalforbundene.
Likevekt.
Amalie: Min egen tekst burde vært på nynorsk. Spennende tekster å lese. Skulle egentlig vært
en tekst til fra Bergen.
Audun: Et bra magasin. Gode bilder. Krevende å få inn tekster.
Andreas: Har ikke fått bladet i posten. Kul forside, og spenstig bildebruk på midtsiden.
Malin: Vil gjerne bidra mer til bladet. Fint med sort/hvitt.
Andrine: Gjerne refleksjonsnotat om noe spennende fra lokalforbundet.
Frida: Informere om AKT på introduksjonskveld.
Andreas: Har ikke brydd seg om AKT før dette semesteret. Hvordan få medlemmene til å få
interesse for magasinet?
Andrine: Bør det være faste spalter? Bibelquiz. 5 forbundere om et spesifikt tema. Noe som er
litt morsomt å lese. Bidra til å senke terskelen.
Malin: Kryssord, konkurranser.
Einar: SENDE REFERAT TIL TORKIL.
Layoutansvarlig: AU følger dette opp. Vi ønsker ikke å i møte komme forespørselen fra
Andreas Sagen, men ber AU drøftet dette videre.
Vedtak:
Landsstyret ønsker ikke å ha en fast avtale med Andreas Sagen om å lage layout for AKT.
Landsstyret ber AU drøfte videre forespørsel fra Andreas Sagen om en fast avtale om å lage
layout for AKT.
Vedtatt mot én avholdende stemme.

3.5 Diskusjon: Boikott av Israel
Gjennom «Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement», vedtatt på landsmøtet,
har Forbundet vedtatt at vi støtter en økonomisk boikott av Israel – men ikke en akademisk og
kulturell boikott.

I november Forbundet invitert til å delta på en markering mot et samarbeid mellom NTNU og
det israelske universitetet Technion. Siden samarbeidet foregår på universitetsnivå, vil en
boikott i utgangspunktet falle inn under kategorien «akademisk boikott». Samtidig har saken
klare økonomiske og politiske implikasjoner på statsnivå: Samarbeidet handler om å utvikle
kompetanse på olje- og gassutvinning, som Israel ønsker å iverksette i Middelhavet.
AU opplevde i denne anledningen at skillet mellom «akademisk» og «økonomisk» boikott ble
noe kunstig, og spurte landsstyret og lokalstyrene om:
1. Mener dere vi kan tilslutte oss denne markeringen?
2. Bør vi ta en generell diskusjon rundet dette i landsstyret og eventuelt ta det opp på landsmøtet, slik at vi kan
få avklart hvordan vi forholder oss til saker som ligger i grenseland mellom akademisk, kulturelt og økonomisk
boikott?

Tilbakemeldingene var at dagens ordlyd ikke åpnet for at Forbundet kunne tilslutte seg
markeringen. Tilbakemeldingene var noe delt om hvorvidt vi uten denne ordlyden burde
tilsluttet oss. Det var tydelig enighet rundt forslaget om å ta saken opp til diskusjon i
landsstyret og på landsmøtet.
Landsstyret fikk derfor boikott-standpunktet opp til diskusjon på dette møtet, med
utgangspunkt i den konkrete saken om samarbeid mellom NTNU og Technion om olje- og
gass-teknologi.
Diskusjonen:
Amalie: Bra vi tar opp denne diskusjonen, fordi det ligger i gråsonen. Boikott er naturlig i
denne saken, fordi det har økonomiske konsekvenser. Boikott er det mest effektive for å få
Israel til å slutt med ulovlige bosetninger.
Frida: Har medlemmer lokalt som reagerer på at vi ikke har gått inn for full boikott.
Audun: Vi var tidligere tidlig ute, men så har vi ikke endret standpunkt i etterkant.
Frida: Det er ikke i Forbundets natur å ligge i en gråsone.
Andrine: Vil gå inn for forslag 2 (å fjerne skillet mellom økonomisk», «kulturell» og
«akademisk» boikott av Israel fra Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement, men
tydeliggjør hvilke tiltak/hendelser som faller utenfor det vi ønsker å boikotte (eksempelvis
samarbeid med israelsk fredsbevegelse, kulturelle/akademiske arrangement uten økonomiske
eller statlige involveringer, e.l.). Vi bør legge frem flere alternativer for landsmøtet.
Amalie: Er også for forslag 2.
Audun: Vi kan legge frem et mer moderat forslag og et mer radikalt forslag.
Andrine: Vi legger frem alle tre forslagene, men innstiller på det forslaget som vi mener vi er
best.
Einar: Vi bør legge frem alle 3 forslagene.
Andrine: Forslag 2 bør tydeliggjøres.

Andreas: Det som er uklart det som står i parentes. Det må tydeliggjøres hva som menes. Vi
skal endre på forslag 2. Vi kan ikke innstille på noe før det endelige forslaget foreligger.
Amalie: Heller mot forslag 3, pga usikkerheten ved unntakene i forslag 2.
Audun: Forslag 2 låser ikke, mens forslag 3 låser hvem vi kan samarbeide med.
Andreas: Forslag 2 har flere gråsoner, mens forslag 3 ikke har det.
Amalie: Hvor aktuelt blir det å skulle delta på arrangement i regi av Israelsk fredsbevegelse?
Frida: Ser ikke problemet med at man kan gå inn for full boikott, samtidig som man kan
samarbeide med israelsk fredsbevegelse. Trenger ikke å ha boikott i navnet, for at man kan
samarbeide med de.
Andreas: Man så kanskje ikke for seg at NTNU ville samarbeide med Israel om oljeboring.
Andrine: Vil fortsatt ha med det om at vi har tro på at akademia kan være løsningen. Vi bør
fortsette å jobbe med forslag 2 og 3.
Audun: Vi ønsker å ta med forslag 2 og 3, og at disse konkretiseres.
Vedtak:
Landsstyret fremmer to forslag til endringer av Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement
for landsmøtet:
Forslag A:
Fjerne skillet mellom økonomisk», «kulturell» og «akademisk» boikott av Israel fra
Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement. Samtidig tydeliggjør vi hvilke tiltak/hendelser
som faller utenfor det vi ønsker å boikotte (eksempelvis samarbeid med israelsk
fredsbevegelse, kulturelle/akademiske arrangement uten økonomiske eller statlige
involveringer, e.l.)
Forslag B:
Vi går inn for full boikott av Israel, ved å fjerne skillet mellom «økonomisk», «kulturell» og
«akademisk» boikott av Israel fra Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement.
Generalsekretær skriver endringsforslag basert på disse to posisjonene. På LS-møtet i
februar stemmes det over forslagene. Deretter presenteres begge for landsmøtet som hhv
landsstyrets flertalls- og mindretallsinnstilling.
Enstemmig vedtatt

3.6 Valg av medlemmer til styret i NSKF
Vedtak:
Landsstyret velger Olav Nomeland og Sindre Stabell-Kulø som styremedlemmer i NSKF.
Landsstyret velger hhv Svein Taksdal (Nomeland) og Andreas Hilmo Grandy-Teig (StabellKulø) som deres personlige varaer.

Landsstyret velger Torkil Hvidsten som NKS’ representant i NSKFs AU, t.o.m. 1. september
2019, eller til Hvidsten skulle fratre stillingen som generalsekretær i Norges Kristelige
Studentforbund.
Einar spør Kjersti Wernø om hun ønsker å være vara for Hanne Cecilie Widnes. Hun velges i
tilfelle på LS-møtet i februar.
Enstemmig vedtatt

Fellesmøte LS og NSKF


Audun Stranden innledet om NKS’ hovedprioriteringer:

Hovedprioritet har vært organisasjonsutvikling. Akkurat ferdig med en treårig plan for
organisasjonsutvikling.
Har lokalforbund i Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Fire av de er representert
i landsstyret nå, Tromsø kommer etter på landsmøtet i mars. Oslo og Trondheim er de to
største lokalforbundene.
Har jobbet med kompetanseheving, både nasjonalt og lokalt. Lokalforbundene driftes på en
god måte. Har hatt en utfordring med knappe ressurser på kontoret. Landsstyret, og særlig
AU, har prøvd å avlaste generalsekretær, og det fører til slitasje i organisasjonen.
Jobber nå med en ny treårsplan for Forbundet, som skal opp til behandling på landsmøtet i
mars. Viderefører mye av arbeidet som er gjort de siste tre årene, men vil bli noe mer
utadrettet.
Reformarbeidet i Verdensforbundet går sin skjeve gang framover. Nå har vi fått god kontakt
med Forbundet i Asia, som forhåpentligvis stiller seg samlet bak våre forslag.


De lokale LS-representantene orienterte fra arbeidet i sine lokalforbund.



Olav Nomeland orienterte om NSKFs organisering og virke

Ønske om å finne et Forbundskollektiv i Tromsø, men vanskelig å finne egnet eiendom.
 Henry Elter orienterte om BIFFE sin drift

Oslo, 21.-23. januar 2017
Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 18.02.17

VEDLEGG
2.2 Tentativt budsjett NKS 2017
INNTEKTER
Kontingenter og egenandeler
3100 Forbundshelg - egenandel
3105 Otto Løvenskiolds legat - årets uttak
3130 Medlemskontingent
3150 Forbundsvenner
Ofringer og gaver
3200 Offergaver
3210 Interne gaver/ofringer
3211 Støtte fra OKSF til Skoleringshelg
AKT
3300 Reklameinntekter AKT
3301 Abonnement AKT
Øvrige inntekter
3120 Salg av hefter og materiell
3302 Annonseinntekter, nettsider
3310 Diverse inntekter
3320 Reisedekning ansatte, fra NSKF
Støtte til Forbundshelga, fra NSKF
3220 MVA-refusjon
Ekstern støtte
3101 Infostøtte, Forbundshelg
3102 Prosjekt Palestina
3103 Støtte fra K-Stud
3104 Kirken på Pride
Sum inntekter

KOSTNADER
Lønnskostnader
5011 AU-honorarer
5190 Påløpne feriepenger
5410 Arbeidsgiveravgift
5411 Feriepenger
5960 Gaver til ansatte
5990 Andre personalkostnader
Lønnskostnader

Regnskap 2016

Budsjett 2017

-5 100
-47 226
-15 851
-56 900

-5 000
-45 000
-15 000
-60 000

-29 307
-22 250

-40 000
-5 000

-30 000
-250

-30 000
0

0
-12 000
0
-40 600
0
0

0
-12 000
0
-25 000
-35 000
-40 000

0
0
0

0
0
-2 000

0

0

-259 483

-294 000

64 485

74 000

0
9 540
0
0

0
0
0
1 000

1 480

1 000

75 505

76 000

1

2

3

Kontor og administrasjon
6705 Regnskap
6740 Revisjon
6755 Lisenser
6860 IT-kostnader
6950 Porto
6791 Offersøknader
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker
Kontor og administrasjon
Organisasjon
6720 Overføringer lokalforbund
6721 Organisasjonsutvikling
6750 Kontingenter
6795 Gave WSCF
6820 Trykksaker
6890 Interne møter/reiser
6900 Telefongodtgjørelse, leder
7141 Landsmøtet
7142 Landsstyremøtene
7149 AU diverse
7146 Møter i andre utvalg
7148 Forbundshelga
7147 Skoleringshelg (instruktørkurs)
Organisasjon
AKT
5012
6715
6821
6822
6760

Lønn/honorar AKT
AKT layout osv
AKT trykk
AKT annet
AKT til medlemmene

AKT
Prosjekter og internasjonalt arbeid
7143 Internasjonale reiser
7151 Nordisk samarbeid
7145 Prosjekt Sri Lanka
7152 Prosjekt Palestina
7150 Kirken på Pride
7153 Ungdommens Kirkemøte
Prosjekter og internasjonalt arbeid

28 648
38 000
5 158
34 177
571
9 815
0

28 000
44 000
8 000
25 000
1 500
10 000
500

116 367

117 000

3 400
0
25 353
0
0
6 005
1 800
21 858
47 835
5 322
339
72 185
19 790

5 000 6
0
25 000
0
45 000 7
1 500 8
2 000
35 000 9
60 000
15 000 10
2 500
85 000
20 000 11

203 887

274 500

15 000
10 000
43 259
286
7 070

10 000
20 000
25 000
3 000
17 000

75 615

75 000

1 056

3 000
0
0
5 000

0
0
12 800
5 000

4
5

0

1 298

2 000

20 154

5 000

Annen driftskostnad
7140 Tjenestereiser, sekr.
7160 Diettkostnader
7500 Utgående kollekt
7770 Bank- og kortgebyrer
7790 Annen kostnad

34 595
0
0
1 691

25 000
0
5 000
1 500

1 078

2 000

37 364

33 500

Driftskostnader

528 892

581 000

DRIFTSRESULTAT

269 409

287 000

Annen driftskostnad

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
8050 Annen renteinntekt
8051 Renteinntekter fra NSKF

-2 298

-2 000

-281 642

-295 000

Finansinntekter og finanskostnader

-283 940

-297 000

-14 532

-3 500

ÅRSRESULTAT

NOTER:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Se 6820
Årlige overføringer etter salg av Haugtun
6000/mnd, 72000 i året
Filmlisens
Vedlikehold nettsider 14400, app 7800 kroner, domener 300, programvare 300
100 nye medlemmer
Sette i gang forprosjekt for ny logo/grafisk profil. Trykke opp nye løpesedler, inkludert
engelskspråklig.
Stand under Kirkemøtet 2017
NB: Inkluderer reiseutjevning fra lokalforbund 1000 kr/delegat. Deltakere fra 5 lokalforbund
Inkluderer besøk til lokalforbund. Bør vurderes igjen når geografisk plassering AU blir klart
Inkluderer reise til lokalforbund for styreinstruktører

3.1.1 Landsstyrets forslag til saksliste og dagsorden LM17
1. Konstituering
1.1 Åpning og opprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Valg av dirigenter
1.4 Godkjenning av forretningsorden
1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden

Torkil
Torkil
Torkil

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

Torkil

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

Audun
Lokale styrer
Astri og Torkil

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
3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt
3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering

Torkil
AU
BIFFE
NSKF
Einar og Frøydis
Ann-Elen

3.10 Årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe til orientering
3.11 Årsberetning fra Kvinnegruppa til orientering

Katrine
Tonje

4. Regnskap for 2016
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS
4.2 Regnskap lokalforbund til orientering

Torkil
Lokale styrer

4.3 Regnskap BIFFE til orientering
4.4 Regnskap NSKF til orientering

BIFFE
NSKF

5. Budsjett 2017
5.1 Budsjett for NKS 2017
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering

AU
Lokale styrer

6. Lover og vedtekter
6.1 Endringsforslag, NKS’ lover
6.2 Godkjenning av vedtekter for TøKSF

Torkil
Torkil

7. Organisasjonssaker
7.1 Treårsplan for utvikling av Forbundet
7.2 Arbeidsprogram for NKS 2017-2019

Audun
Einar, Rasmus, Andreas

7.3 Evaluering av Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement
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

FREDAG
11:00
12:00
13:00
14:00

14:30
14:45
15:00
15:30

17:00

Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
AU
AU
AU

Innsjekk
Lunsj
Formøter
Åpning og konstituering
1.1 Åpning og opprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Valg av dirigenter
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
Referat fra LM 2016
2.1 Referat fra Landsmøtet 2016 til godkjenning
Leders tale
Pause, lett servering
Årsmeldinger og rapporter
3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS
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
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
Økonomi
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
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering
18:00 Kveldsbønn
18:10 Middag
19:00 Sosialt opplegg

LØRDAG
09:00 Frokost
09:45 Morgenbønn
10:00 "Kafédialog"
Arbeidsprogram
Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement
Treårsplan for organisasjonsutvikling
Lovendringsforslag
Budsjett 2017
Idéutveksling, lokalforbund
12:30 Presentasjon av innstillinger til valg
13:00 Lunsj
14:00 Første plenumsbehandling, Treårsplan og arbeidsprogram
16:00 Plenumsbehandling andre saker
5.1 Budsjett for NKS 2016
7.3 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement
18:00 Pause. Lett mat og tid til å skrive ned endringsforslag
19:00 NB: FRIST FOR LEVERING AV ENDRINGSFORSLAG*
19:00 Gudstjeneste
20:00 Festmiddag
* Til valg (sakene 8.1-8.9) er det mulig å levere endringsforslag helt fram til saken behandles.

SØNDAG
09:30
10:15
10:30
11:30

13:00
14:00

15:30

16:30
17:00

Frokost
Morgenbønn
Andre plenumsbehandling: Treårsplan og arbeidsplan 2015-2017
Plenumsbehandling: Lover og vedtekter
6.1 Endringsforslag, NKS’ lover
6.2 Godkjenning av vedtekter for Tromsø Kristelige Studentforbund
Lunsj
Vedtak
5.1 Budsjett NKS 2017
6.1 Endringsforslag, NKS’ lover
6.2 Godkjenning av vedtekter for Tromsø Kristelige Studentforbund
7.1 Treårsplan
7.2 Arbeidsprogram 2015-2017
7.3 Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement
Valg
8.1 Valg av leder
8.2 Valg av 1. nestleder
8.3 Valg av 2. nestleder
8.4 Valg av LS-representanter
8.5 Valg av ny valgkomité
8.6 Valg av revisor
8.7 Valg av leder for Kvinnegruppa
8.8 Valg av leder for Palestinagruppa
8.9 Valg av leder for Kirkepolitisk gruppe
Møtekritikk og avslutning
Kort møte for gammelt og nytt Landsstyre

