HASTEMØTE I LANDSSTYRET
13. MARS 2020
REFERAT

Tid og sted:

Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet, 13.03.2020.
Møtet ble satt kl. 11. og hevet kl. 11:51

Til stede:

Alex Ramstad Døsvik (leder), og Kristian Sløgedal (vara Osloforbundet),
Marianne Meling Kvamsøe (Stavangerforbundet), Lilly Marie Spjelkavik
Hansen (Tromsøforbundet), Solveig Skaugvoll Foss (organisasjonsrådgiver) og
Aurora Marie Nome (generalsekretær).

Meldt forfall: Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder), Ingvil Holthe Enoksen
(Bergensforbundet), Ingrid von Harling Lien (Kristiansandsforbundet), Albert
Andersen Øydvin (Osloforbundet), Marte Holm Simonsen (Osloforbundet),

SAK TIL BEHANDLING:
ENDRING AV LANDSMØTETS FORM OG DAGSORDEN
Alex:
I forbindelse med Coronaviruset og restriksjonene det medfører, ser det svært vanskelig ut å
arrangere landsmøtet på ordinært vis i Universitetsgata 20 med tilreisende fra alle
lokalforbund. Vi må ta en vurdering om det er ansvarlig å avholde landsmøtet i U20 neste
helg.
Diskusjon:
-

-

Solveig: Mange råd, få forbud ovenfra.
Marianne: Uansvarlig å arrangere slik situasjonen er nå.
Kristian: Vi er jo under grensa på antall deltakere på landsmøtet fordi vi blir max. 30.
Alle må reise fra ulike deler av landet og det er risikofylt. Det er viktig at vi tar vår del av
den nasjonale dugnaden.
Alex: Det er viktig å ta ansvar.
Kristian: Man kan bli avskåret fra sine egne hjembyer om man reiser til Oslo.
Aurora: Jeg har fått flere mailer fra bekymrede LM-deltakere.
Alex: Det er klart at vi ikke kan ha fysisk møte
Marianne: Valg er viktig å gjennomføre. Dokumenteter er ikke så viktig.

Aurora la til dette i saken:
Jeg foreslår at landsstyret arrangerer et kortere landsmøtet over nett på lørdag 21. mars, der
noen saker utgår. Det er særlig saker som krever diskusjon som vanskelig lar seg gjennomføre
via nett. Samtidig anser jeg det som nødvendig å vedta budsjett og sammenslåing av
grunnlagsdokumenter, samt en tentativ Treårsplan og tentative etiske retningslinjer. De etiske
retningslinjene kan vedtas at erstatter de gamle retningslinjene mot seksuell trakassering.
Saken om årstemaet burde behandles, men kan være vanskelig da det krever en diskusjon for
å behandles skikkelig. Her er det eventuelt mulig at to ulike personer fra landsstyret
argumenterer for hvert sitt årstema, og at man dermed stemmer basert på det. Det aller
viktigste sakene er valg, slik at det nye landsstyret kan starte sitt arbeid.

Vedlegg:
Forslag til justert dagsorden

Forslag til justert dagsorden lørdag 21. mars
Saksansvarlig
10:00 1. Åpning og 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

Alex
Alex
Alex
Ordstyrer
Ordstyrer
Ordstyrer
Ordstyrer

10:30 2. Referat fra LM 2019
2.1 Referat fra Landsmøtet 2019 til godkjenning

Aurora

10:35 3. Årsmeldinger 2019
3.1 Godkjenning av Landsstyrets årsberetning 2019-2020

Alex

11:00 4. Regnskap 2019
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS

Aurora

11:30 5. Budsjett 2020
5.1 Budsjett for NKS 2020

Aurora

12:00 Pause
13:00 7. Organisasjonssaker
7.1 Treårsplanen 2020-2023 (vedtas som tentativ plan)
7.2 Årstema 2020-2021 (Hvis praktisk mulig)
7.3 Etiske retningslinjer (vedtas som tentative retningslinjer)
7.4 Sammenslåing av grunnlagsdokumenter

Andreas
Ingrid/Lilly Marie
Solveig
Andreas

14:00 8. Valg
8.5 Valg av revisor for NKS for ett år
8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina
8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling
8.8 Valg av leder for Teologismia
8.9 Valg av delegater til General Assembly WSCF
8.1 Valg av leder av NKS for ett år
8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år
8.3 Valg av LS-representanter for ett år
8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2021

Valgkomiteen
Andreas
Andreas
Andreas
Marianne
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen

Diskusjon:
-

-

-

Solveig: Spørsmål:
o Anonym avstemning?
o Ekstern ordstyrer?
o Så lang pause?
Kristian: Avstemming på Kahoot for å være anonym.
Alex: Jeg kan være ordstyrer, så trenger ikke ekstern ordstyrer.
Alex: Trenger ikke så lang pause. Skal vi ha så lang dagsorden?
Kristian: Skeptisk til et langt møte.
Alex: Kan vente med noen saker.
Aurora: Man kan ha landsmøte del 2 som fysisk landsmøte, Forbundshelga eller neste
års landsmøte eller det kan delegeres til landsstyret.
Kristian: Kan få refundert alle avgifter på flybillett, drivstofftillegg.
Aurora: Oppfordrer alle til å få billettutgifter refundert. Forbundet refunderer alle
ekstrautgifter.
Alex: Ting som fører til diskusjon, kan være vanskelig å ta på nettmøte.
Kristian: Alle må lese referatet, årsberetning, regnskap, budsjett på forhånd.
Marianne: Ting tar lenger tid i fysisk forstand, så vi trenger ikke så lang dagsorden.
Aurora: Frist for endringsforslag for budsjett, treårsplan, etiske retningslinjer 3 dager
før landsmøtet starter.
Aurora: Kan ha korte gjennomganger av regnskap og årsberetning landsstyret.
Solveig: Lurt å gi landsstyret fullmakt til å bestemme årstema.
Alex: Etiske retningslinjer og grunnlagsdokumenter burde ikke vedtas nå.
Solveig: Dumt å vedta noe som ikke er i tråd med vedtektene vi har.
Aurora: Tror Treårsplanen og Etiske retningslinjer bør vedtas som tentative for vil
være bestemmende for landsstyrets arbeid. Det er uansett ikke den eneste gang det
skal behandles, for det skal tas opp på neste fysiske landsmøte. Vi kan kutte
grunnlagsdokumenter.
Alex: Vi må stille store krav til folk er forberedt til landmøtet.
Alex: Vi foreslår at årstema, sendes til LS.
Alex: Pause halveres.
Aurora: Folk som bor i samme by, LM-delegater som bor i samme by, oppfordres til å
møtes og stille på whereby sammen.

Oppsummering:
-

-

Fjerne sammenslåing av grunnlagsdokumenter og årstema 2020-2021
Halvere pausen
Korte ned på tidsbruken

Vedtak:
Landsstyret vedtok at landsmøtet 2020, arrangeres på nett den 21. mars på bakgrunn av
coronautbruddet og medfølgende restriksjoner. Landsstyret vedtok justert dagsorden med de
endringene som framkom under møtet. Generalsekretær og leder gis mulighet til å ta endelig
beslutning om hvilke saker som behandles på landsmøtet og hvordan det gjennomføres
praktisk. Landsstyret ser på muligheten for å arrangere et fysisk møte i løpet av 2020.
Enstemmig vedtatt.

Aurora sa også dette om saken:
Det nyvalgte landsstyret møtes kort etter landsmøtet for å vedta en møteplan for det
kommende året. Det er viktig å ta opp saker som Akt-redaktør, utvelgelse av
utvekslingskomitémedlem.
Diskusjon:
- Solveig: Utvelgelse av utvekslingskomitémedlem kan tas før landsmøtet og av
komiteen (Aurora, Solveig og Alex) som innstiller.
- Aurora: Landsstyret bør involveres og ta beslutningen, men komiteen kan innstille og
avstemmingen kan tas på e-post.

Oslo, 13.03.20
Aurora Marie Nome

Godkjent i landsstyret 21.03.20

