Arbeidsprogram NKS
2017-2019

Om arbeidsprogrammet:




Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for
hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere i perioden.
Arbeidsprogrammet inneholder også satsningsområder for lokalforbundene og skal
være en hjelp i det lokale arbeidet.
Arbeidsprogrammet for denne perioden er strukturert slik at man først finner
satsningsområder som gjelder for hele organisasjonen, deretter spesifikt for landsstyret
og til slutt spesifikt for lokalforbundene.

1. Hele organisasjonen skal:
1.1 Styrke det eksisterende lokale arbeidet:
1.1.1 Sørge for at Forbundet er et attraktivt sted for engasjerte studenter som vil bidra til å
forandre verden og skape gode fellesskap.
1.1.2 Sørge for at Forbundet er en organisasjon med rom for kreativitet og nytenkning, og
etterstrebe en organisasjonskultur som ønsker nye initiativ velkommen.
1.1.3 Etterstrebe at minst 20 % av medlemsmassen deltar på Forbundshelga hvert år.
1.1.4 Jobbe for at forbundere betaler medlemskontingenten.
1.1.5 Ha minst én sosialt ansvarlig ved alle arrangement.
1.1.6 Være en organisasjon med bevissthet rundt alkoholkultur.
1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund:
1.2.1 Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.
1.3 Promotering og ekstern kommunikasjon:
1.3.1 Være en synlig aktør på studiesteder og presentere Forbundet som et godt sted å være.
1.3.2 Aktivt benytte studentmedier til å synliggjøre Forbundet.
1.3.3 Fokusere på et begrenset utvalg sosiale plattformer for å sikre en mest mulig effektiv
kommunikasjon.
1.3.4 Være en aktiv og proaktiv aktør som tilstreber å være med i den offentlige debatten
gjennom tradisjonelle massemedia.
1.4 Ut omned unum sint – må de alle være ett:
1.4.1 Være bevisst på at vi er en del av en økumenisk internasjonal bevegelse.
1.5 Kjønn og likestilling:
1.5.1 Etterstrebe jevn kjønnsfordeling og kjønnsrettferdig praksis.
1.5.2 Legge til rette for å delta på markering av Pride, 8. mars og liknende arrangementer.
1.5.3 Jobbe for å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnivå.
1.5.4 Etterstrebe etnisk mangfold og flerkulturell representasjon blant medlemmene i
organisasjonen.

2. Landsstyret skal:
2.1 Styrke det eksisterende lokale arbeidet:
2.1.1 Fastsette et tema i forkant av hvert semester, og utvikle programmateriell til dette
temaet for bruk i lokalforbundene.
2.1.2 Jobbe for at forbundets kjernesaker gjøres kjent i hele organisasjonen, slik at
medlemmene lokalt kan engasjere seg i disse.
2.1.3 Gjøre grunnlagsdokumentene kjent i organisasjonen.
2.1.4 Avholde styrekurs og instruktørkurs hvert år.
2.1.5 Arrangere ledersamling hvert år med fokus på lokal organisasjonsbygging og
kontinuitet.
2.1.6 Arrangere Forbundshelg i 2017 og 2018. Landsstyret er ansvarlig for å koordinere og
gjennomføre arrangementet.
2.1.7 Følge opp ressursbanken på nett for lokalforbund.
2.1.8 Nedsette en prosjektgruppe som skal jobbe med hvordan vi kan opprette
refleksjonsgrupper på videregående skoler.
2.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund:
2.2.1 Bidra ved opprettelse av nye lokalforbund.
2.2.2 Sørge for at Forbundet er tilstede med stand på større studiesteder hvor vi mener
forbundet har et potensiale.
2.2.3 Ha en offensiv vervekampanje ved semesterstart og utover semesteret ved nye
satsningssteder. Dette skjer i samarbeid med de ansatte.
2.2.4 Følge opp nye lokalforbund.
2.2.5 Se på alternativer for å innføre ny prosedyre rundt betaling av medlemskontingent i
Forbundet.
2.3 Promotering og ekstern kommunikasjon:
2.3.1 Sørge for at Forbundets rekrutteringsmateriell og nettsider er tilgjengelig på engelsk.
2.3.2 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.
2.3.3 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.
2.3.4 Sørge for at lokalforbundene får skolering i promoteringsarbeid (inkludert sosiale
medier og studentmedia).
2.3.5 Igangsette en prosess med utvikling av ny logo, samt profileringsmateriell med
ferdigstillelse i løpet av 2017.
2.3.6 Være synlig til stede i menigheter og menigheters arrangementer for ungdom og
studenter i alle slags kirker i Norge.
2.4 Ut omned unum sint – må de alle være ett:
2.4.1 Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner.
2.4.2 Legge aktivt til rette for at forbundere hvert år reiser på internasjonale konferanser o.l.
i regi av WSCF og våre søsterforbund.
2.4.3 Delta på Globaliseringskonferansen.
2.4.4 Utvikle og styrke relasjoner til viktige samarbeidspartnere.
2.5 Kjønn og likestilling:
2.5.1 Ha en ressursgruppe knyttet til dette fagfeltet.

2.5.2 Arrangere formøter før alle nasjonale arrangement, med fokus på roller, makt og god
uenighetskultur.
2.5 Kirkepolitikk:
2.6.1 Ha en ressursgruppe knyttet til dette fagfeltet.
2.6.2 Delta på Ungdommens Kirkemøte hvert år.
2.6.3 Være en tydelig aktør i det kirkepolitiske landskapet.
2.7 Palestina:
2.7.1 Ha en ressursgruppe knyttet til dette fagfeltet.
2.7.2 Være en aktør i arbeidet for fred i Israel og Palestina.
2.7.3 Holde kontakt med vår palestinske søsterorganisasjon, PYEM.
2.7.4 Jobbe for å gjennomføre utveksling med PYEM i arbeidsprogrammets periode.
2.8 AKT:
2.8.1 Gi ut et nummer av AKT hvert semester, og ha en AKT-redaktør i Landsstyret.
Landsstyrets medlemmer forventes å bidra med stoff til AKT.
2.9 Organisering og struktur:
2.9.1 Sørge for at Landsstyrets arbeid når ut til lokalstyrene og medlemmer i
lokalforbundene.
2.9.2 Arrangere landsstyremøte i et lokalforbund utenfor Oslo en gang i året.
2.9.3 Arrangere overlappingsdag(er) ved valg av nye styrer og utvalg, for å overføre
kunnskap og erfaringer til nye styre-/utvalgsmedlemmer.
2.9.4 Utrede og legge frem forslag til endret sammensetning av landsstyret på landsmøtet i
2018. Herunder antall representanter fra hvert lokalforbund, sammensetning av
Arbeidsutvalget og stemmerett på landsmøtet.
2.9.5 Gjennomgå grunnlagsdokumentene regelmessig på Landsmøtet. I 2018 skal
Kjønnsrettferdig plattform og Prinsipprogrammet behandles. I 2019 skal Teologisk
plattform og grunnlagsdokument for Palestina behandles.
2.9.6 Utrede og foreslå mandat for en likestillingsgruppe (fast sammenslutning) til
landsmøtet 2018. Likestillingsgruppa skal arbeide med likestillings- og
inkluderingsspørsmål i et bredt perspektiv.
2.9.7 Landsstyret skal i løpet av perioden foreta en grundig evaluering av AKT, herunder
om bladet skal fortsette å eksistere som i dag, og hvordan produksjon og utgivelse i så
fall skal organiseres.

3. Lokalforbundene skal:
3.1 Promotering og ekstern kommunikasjon
3.1.1 Være synlig tilstede i sine lokale studentmiljøer.
3.1.2 Ha minst én stand hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet.
3.1.3 Gjennomføre verveoffensiv ved semesterstart.
3.1.4 Aktivt bruke studentprestene og andre aktuelle samarbeidspartnere, og legge til rette
for samarbeid med disse.
3.2 Styrke det eksisterende lokale arbeidet:
3.2.1 Ha regelmessig aktivitet og valgt lokalstyre i lokalforbundene.
3.2.2 Ved alle Forbundsarrangement skal det ønskes velkommen og informeres kort om
Forbundet og/eller arrangementet.
3.2.3 Arrangere introduksjonskveld én gang i semesteret.
3.2.4 Ha et inkluderende sosialt miljø, der det skal være lett å komme som ny.
3.2.5 Ha en sosialt ansvarlig ved hvert arrangement.
3.2.6 Lokalforbundene oppfordres til å jobbe med tematikk knyttet opp mot kirkepolitikk,
kjønn og likestilling og Palestina.
3.2.7 Ha oversikt over tilgjengelige ressurspersoner tilknyttet sitt lokalforbund.
3.2.8 Bidra til å bygge opp ressursbanken på nett for lokalforbund.
3.2.9 Være synlig til stede i menigheter og menigheters arrangementer for ungdom og
studenter i alle slags kirker i Norge.
3.2.10 Avholde styrekurs med styreinstruktører en gang i løpet av styreperioden.
3.3 Ut omned unum sint – må de alle være ett
3.3.1 Lokalforbundene oppfordres til å subsidiere reise og deltakelse for lokale medlemmer
på konferanser og lignende i regi av WSCF og våre søsterforbund.
3.4 Kirkepolitikk:
3.4.1 Lokalforbundene oppfordres til å delta på ungdomstingene i det bispedømmet de
tilhører.
3.5 AKT:
3.5.1 Bidra med stoff til hvert nummer av AKT og ha en lokal AKT-ansvarlig i
lokalforbundet.

