LANDSSTYRET
19.–20. AUGUST 2017
REFERAT

Tid og sted:

Allégaten 40/Steens Hotel, Bergen, 19.08.17-20.08.17.
Møtet ble satt lørdag kl 10:00 og hevet søndag kl. 11:45

Til stede:

Audun Stranden (leder), Ingvild Yrke (1. nestleder), Marius Jakobsen
Magnussen (2. nestleder, ikke til stede under behandling av sak 0.1-0.3, 1.1,
2.1, 3.1, 3.4-3.6 og 3.8), Regine Aspmo Kjærran (Tromsø), Trygve Leithaug
(Trondheim) og Torkil Hvidsten (generalsekretær).
Andrine Elnes Rabbevåg (Trondheim) deltok over Skype på sak 3.2
Forbundshelga, 3.5 Logo og profileringsmateriell og 3.6 AKT.
Frøydis Indgjerdingen og Einar Østerhagen (begge Oslo) deltok over Skype på
sak 3.6 AKT.

SAKER TIL BEHANDLING
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Landsstyret vedtok det utsendte forslaget til saksliste. Det ble vedtatt at landsstyret i tillegg
skulle legge til en bolk med diskusjon/idémyldring rundt sosiale medier, for å gi innspill til ny
organisasjonssekretær
Vedtak:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møte 17.-18. juni
1.2 Orientering fra faste sammenslutninger
2. Økonomi
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2017
2.2 Penger fra Ås-Forbundets gamle kontoer
3. Organisasjonssaker
3.1 Semesterstart og vervekampanje
3.2 Forbundshelga
3.3 Ledersamling under Forbundshelga
3.4 Kirkeuka for fred
3.5 Logo og profileringsmateriell
3.6 AKT
3.7 Gjennomgang av samarbeidspartnere
3.8 Endringer i landsstyrets sammensetning?
3.9 Regional Assembly WSCF-Europe
3.10 Kontaktansvarlig WSCF

0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Audun Stranden ble valgt til ordstyrer
Torkil Hvidsten ble valgt til referent.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møte 17.-18. juni
Vedtak:
Det utsendte referatet fra LS-møtet 17.-18. juni ble godkjent uten endringer.

1.2 Orientering fra faste sammenslutninger
Marius orienterte fra de faste sammenslutningene.
Marius har sendt Utvalg for kirkepolitikk landsstyrets svar på deres henvendelse, og invitert
leder til et AU-møte. Har ikke fått svar.
Marius har ikke fått svar på henvendelse til Marte Leberg og Lars Heltne om hvorvidt de
ønsker å være med i Utvalg for Palestina.
Framover purrer Marius på henvendelsene til potensielle medlemmer til Utvalg for Palestina.
For å få en stabil gruppe som oppleves meningsfull, må utvalget få konkrete oppgaver, heller
enn bare «navn». Det er mer potensiale i utvalget om vi først setter i gang f.eks. utveksling
eller mer aktivt støttearbeid for kvinnesenteret og så inviterer medlemmer til å jobbe med
dette.
Audun tar kontakt med Utvalg for kirkepolitikk og ber om innspill på hvordan Forbundet bør
uttale seg om bispeutnevnelsen i Oslo.

2. Økonomi
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2017
Torkil gjennomgikk regnskap for NKS januar-juli 2017.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.

2.2 Penger fra Ås-Forbundets gamle kontoer
Torkil innledet til saken:
Ås Kristelige Studentforbund ble stiftet i 1982. I 2007 varslet styret i Ås-Forbundet at de ikke
lenger hadde kapasitet til å drive lokalforbundet, og at de ikke hadde funnet noen
styremedlemmer til å overta. Etter det, ble Ås-Forbundet en periode administrert fra
sentralkontoret, og det har etter dette ikke vært egen aktivitet i Ås-Forbundet.

På et avslutningsmøte 20. august 2007, ble det vedtatt at Ås-Forbundet skulle få kontoer i
Sparebanken Pluss (heter nå Sparebanken Sør), som skulle disponeres av generalsekretær
(den samme ordningen som alle lokalforbundene har i dag). Eksisterende kontoer i DnB
skulle nedlegges.
I 2012 vedtok LS formelt å legge ned Ås-Forbundet. Da stod det 27 000,- kroner på ÅsForbundets konto i Sparebanken Sør. Det ble vedtatt at 20 000,- av disse skulle gis til
daværende studentprest i Trondheim, Gyrid Gunnes, for å dekke kostnader knyttet til
utgivelsen av boka «Hellig, sårbar», mens de resterende 7 000,- skulle «overføres til
Forbundet sentralt til generell drift».
I juli 2017 tok tidligere styremedlem i Ås-Forbundet, Anne Lise Koller, kontakt og fortalte at
hun fortsatt satt på de gamle kontoene for Ås-Forbundet, og at det stod til sammen 16 176,78
kroner på disse kontoene.
Vedtak:
Pengene som har tilhørt det nå nedlagte Ås-Forbundet overføres til Norges Kristelige
Studentforbunds konto 3000.17.18602 og inngår i potten som er øremerket oppstart og drift
av nye lokalforbund.
Enstemmig vedtatt.

3. Organisasjonssaker
3.1 Semesterstart og vervekampanje
Ingvild innledet til saken:
LS vedtok på sist møte å ha en vervekampanje med mål om å verve 70 nye medlemmer,
fordelt på:
Bergen: 2
Oslo: 27
Trondheim: 27
Stavanger: 9
Tromsø: 5
(Tallene er basert på lokalforbundenes egne målsetninger i budsjettene vedtatt på årsmøtene.)
Vervekampanjen varer frem til Forbundshelga (6.-8. oktober) der avslutninga vil bli
høytidelig markert.
Landsstyret har overlatt ansvaret for nasjonal oppfølging til en komité bestående av Ingvild,
Audun og Per. De har lagt en plan for hvordan minne lokalforbundene på vervekampanjen
gjennom hele perioden. Lokalforbundene skal få oppdateringer hver måned på hvordan
situasjonen er. Det lokalforbundet som verver flest (prosentvis ifht målet), får en
anerkjennelse (og evt kake) i etterkant av vervekampanjen.
Den enkeltpersonen som verver flest får også en egen premie. Ellers er vervepremiene:
3 nye medlemmer: Forbundet-kopp
5 nye medlemmer: Forbundet-bag
7 nye medlemmer: Bjørneboe-trykk

Landsstyret må bidra med å hause opp stemningen rundt vervekampanjen blant
lokalforbundene hvis vi skal nå målet om 70 nye medlemmer. I tillegg vil det være nødvendig
å følge opp lokalstyrene underveis for å sikre at fokuset på verving bevares gjennom hele
høsten. Det er viktig at LS-representantene rapporterer dette videre til sine lokale styrer og
girer de opp til en skikkelig verveinnsats hele kampanjen.
Landsstyret gjennomgikk status for semesterstartsopplegg i de ulike lokalforbundene:
Bergen:
I Bergen har landsstyret og ansatte vært på stand i hele uke 33. Mange i Bergen har fått med
seg at Forbundet finnes, og vi er fornøyde med oppslutningen fra interesserte og potensielle
medlemmer. Det ble holdt åpningsarrangementet (messe og fest) fredag 18. august. Det kom
seks bergensere, hvorav to er villige til å sitte i et styre. Det blir introduksjonskveld 23.
august. Videre blir det arrangement annenhver uke. I begynnelsen er det AU/ansatte som
holder arrangementene, etter hvert håper vi å ha på plass et styre som kan overta. Målet for
semesteret er å få på plass et styre på minst tre personer.
Oslo:
Osloforbundet har muligens ikke helt innarbeidet rutiner rundt stand og verving, og kom litt
sent i gang med å booke og mobilisere. Men de har kommet godt i gang nå, og har stått på
stand på Høyskolen i Oslo, og skal stå flere steder i løpet av uke 34. Styret i Osloforbundet
har blitt litt redusert ved at ett medlem gikk ut av styret, så de vil få noe drahjelp fra
AU/ansatte.
Stavanger:
Stavangerforbundet fikk tilbud om ekstra bistand dette semesteret. Audun, Per og Torkil har
alle besøkt Stavangerforbundet for å stå på stand. Dessverre var det gjort lite forarbeid lokalt,
og lokalforbundet var også utestengt fra studentprestenes stand på grunn av protester fra
kristne grupper som er teologisk uenige med Forbundet, så effekten ble litt amputert.
Foreningsdagen 29. august blir svært viktig, og styret i Stavangerforbundet jobber fram mot
denne dagen. Den dagen holder Ingvild introduksjonskveld, Audun bidrar på stand, og ansatte
hjelper til i forberedelsene.
Tromsø:
Stod på stand fredag 18. august, og skal stå på stand mandag til torsdag i uke 34. Torkil
kommer på besøk tirsdag-onsdag og Audun og Per kommer torsdag, da det også skal være
introduksjonskveld torsdag. Programmet er snart klart, og de har laget egne lokale løpesedler
med de tre første arrangementene.
Trondheim:
Leder Louise og profileringsansvarlig Erik har gjort en god jobb. Booket standplasser allerede
i mai. Har kontaktet mange både i og utenfor styret om de vil være med på stand. Det har vært
litt tungt å få folk til å være med å stå på stand. Ingvild har hatt stand-kurs med tre fra styret +
en utenfor styret. De har foreløpig stått på stand to dager. Torunn i styret har trykket opp
logoen til Forbundet stort på ryggen på de gamle svarte Forbundet-t-skjortene. Styret er flinke
til å spørre om hjelp når de lurer på noe.
Generelt:
Viktig at lokalstyrene er aktive med å følge opp nye medlemmer og invitere dem til
kommende arrangementer.

3.2 Forbundshelga
Andrine orienterte om komiteens arbeid så langt.
Tema for Forbundshelga er hvilke reformasjoner vi står i i dag. Komiteen har tenkt på å
invitere Gyrid Gunnes, Halvor Moxnes og Andreas Ihlang Berg.
Komiteen har en plan for hvilke verksteder de vil ha. Programmet blir likt som i fjor, der
verksted del 1 er Forbundet-relatert. Del to av verkstedene er uteaktiviteter og andre mer
aktive ting. Om det er noen form for skolering som ønskes fra sentralt hold, kan det gjøres i
denne bolken. Lørdag kveld blir det «Historisk hjørne».
Påmeldingsfrist er satt til 22. september.
Komiteen ba landsstyret om innspill på potensielle gjester. Kristin Asbjørnsen og noen fra
Også vi er kirken ble foreslått.
Arbeidsfordeling videre:
Torkil lager budsjett.
Torkil bestiller buss
Torkil lager nettsidesak og påmeldingsskjema på nettsidene
Torkil tar imot og følger opp påmeldinger
Per lager plakat
Komiteen må ha en plan for mobilisering lokalt og finne ut hvordan de kan få de lokale
styrene til å mobilisere til Forbundshelga.
Komiteen lager Facebook-event
Landsstyrets rolle og oppgaver under Forbundshelga:
Landsstyret diskuterte forventninger til oss selv under Forbundshelga:
Landsstyret har et særlig sosialt ansvar. Må være oppmerksomme på, og følge opp, dem som
eventuelt sitter alene eller har andre behov for lett oppfølging.
Landsstyret må være bevisste på alkoholkultur og hvilke signaler vi sender ut. Noen i
landsstyret bør til enhver tid være edru.
Komiteen kan delegere praktiske oppgaver til landsstyret i løpet av helgen.
Landsstyret skal være forbilder. Da må vi være bevisste på hvordan vi inkluderer hverandre.
LSere må være presise på å møte opp til verksteder etc. Landsstyret skal snakke ting opp –
ikke ned.

3.3 Ledersamling under Forbundshelga
Torkil innledet til saken:
I Arbeidsprogrammet 2017-2019 heter det:
2.1.5 [Landsstyret skal] Arrangere ledersamling hvert år med fokus på lokal
organisasjonsbygging og kontinuitet.
Landsstyret diskuterte innhold og gjennomføring av ledersamlingen.

Samlingen skal holdes i én av verkstedbolkene under Forbundshelga, og vil dermed vare i
halvannen time.
Hensikten er å lage et forum der lederne av lokalforbundene kan utveksle erfaringer,
utfordringer og ideer, og også få litt påfyll. Viktig at samlingen fylles med noe lederne
trenger. Dette er en samling mer enn et kurs, og de lokale lederne har mer å lære av hverandre
enn av den som leder samlingen.
Temaer som kan tas opp:
 Diskusjon om mandat, ansvar, hva det betyr å være leder i et lokalforbund. Hva bør
sitte i ryggraden hos en leder.
 Utveksle erfaringer om «hvordan får du med deg styret ditt?» Hvordan være en leder
som har et styre med eierskap og lyst?
 Hvordan gå av som leder – planlegge og gjennomføre årsmøte. Rekruttere sine
etterfølgere.
Generalsekretær er ansvarlig for gjennomføringen av samlingen, og holder den.

3.4 Kirkeuka for fred
Ingvild innledet til saken:
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en
fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne.
Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, sikkerhet og like rettigheter for alle mennesker
som lever i Palestina og Israel. I Kirkeuka inviteres vi til å be for, opplyse om og være
pådrivere for en rettferdig fred.
Kirkeuka arrangeres i 2017 fra 24. september - 1. oktober og markeres av kirker og kirkelige
organisasjoner i mange land rundt om i verden
I Norge er Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens
Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Norge, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet,
Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner, Stiftelsen Karibu og Svenska kyrkans
menighet i Oslo sammen om å arrangere uka. Representanter for disse utgjør en
koordineringsgruppe som møtes jevnlig.
Tema for i år er: «Unge stemmer mot okkupasjon»
Bergen-, Oslo-, Tromsø- og Trondheimsforbundet skal ha arrangementer tilknyttet Kirkeuka.
Landsstyret diskuterte hva landsstyret kan gjøre for å gjøre Forbundet mer aktive under
Kirkeuka:
Landsstyret minner lokalforbundene på at de må melde inn arrangementene sine til Kirkeuka
for fred.
Vi deler bilder fra arrangementer på NKS’ Facebook og nettsider. Organisasjonsutvikler
legger ut en daglig oppdateringer om Palestina under Kirkeuka. Vi oppfordrer
lokalforbundene til å dele bilder og oppdateringer fra sine arrangement, gjerne «fem på gata»

eller lignende under arrangement, der man spør en eller flere deltakere noen korte spørsmål
om hvorfor de deltar eller engasjerer seg i Kirkeuka(-arrangementet).
De lokalforbundene som ikke har bestemt seg for hva slags arrangement de skal gjøre ennå,
tipses om å ta Forbundets Kairos-opplegg i bruk eller se epost fra Ingvild.

3.5 Logo og profileringsmateriell
Andrine innledet på vegne av komiteen.
De har kontaktet en rekke personer med spørsmål om å lage logo, men har fått lite
tilbakemeldinger. Så langt:


Christoffer Horsfjord Nilsen
Har svart, tar ikke lenger på seg freelancearbeid. Sier også at han i perioden han jobbet
med Akt lekte litt med noen ideer rundt reprofilering, og skal se om han finner igjen
noe av dette om det kunne være av verdi (som vi har svart at han gjerne må gjøre).



Andreas Sagen
Har ikke svart på forespørsel eller påminning om forespørsel



Magnus Osnes
Har svart, er i full jobb og tar ikke på seg freelancearbeid.



Helene Brox
Har svart, skal sende oss tidligere arbeid etc., men har kanskje en litt utradisjonell stil
for denne typen arbeid.



Patrick Wivegh
Har ikke svart på forespørsel eller påminning om forespørsel. Har skjønt at Per
Høyland har hatt kontakt med denne fyren i forb.med logo til
Globaliseringskonferansen, kanskje han har bedre sjans på å få kontakt?

I tillegg har komiteen tidligere vært i kontakt med Petter Bergundhaugen, som på tidspunktet
vi satte i gang med logoarbeidet ikke lenger hadde tid. Vi har gitt han beskjed om at vi
fremdeles leter etter noen, og at han veldig gjerne må si fra dersom han har tid nå.
Tips til nye navn å sjekke opp:
 Helene Moe Slinning (helene@smileull.no )
Illustratør og grafisk designer, har nylig laget logo og ny grafisk profil for NMS U
 Stian Tranung (stranung@gmail.com )
Illustratør og grafisk designer

Det har vært en utfordring for komiteen at det har vært litt uklart hva som er bestillingen fra
landsstyret – skal vi bare «friske opp» eksisterende logo, lage en ny logo, eller lage en helt ny
«grafisk profil» (og hva innebærer i så fall dét?)?
Landsstyret spesifiserte hva vi ønsker å få utviklet:

-

Vi ønsker også en logo som beholder nattverdselementene. Den kan godt designes fra
bunnen av, så lenge den er gjenkjennelig med elementene.
Vi ønsker en logo som kan brukes både med teksten «Forbundet» og «Norges
Kristelige Studentforbund»
Vi ønsker å få designet logo og en helt basic grafisk profil, som inkluderer farger og
fonter og eventuelt grafiske elementer til løpesedler/nettsider som passer til logoen.
Litt glad farge. Kan godt være grønn, som er en politisk nøytral, og liturgisk, farge.
Men i så fall må det være en finere grønn enn den som brukes i dag.
Logoen må fungere på sosiale medier
Fint om vi også kan få logo-varianter med f.eks. Pride/Palestina-bakgrunn

De ansatte følger opp videre og forsøker å få inn forslag/tilbud til LS-møtet i november.

3.6 AKT
Landsstyret gjennomgikk siste nummer av AKT, og kom med innspill til kommende nummer.
Audun:
Denne utgaven ble fire måneder forsinket. Det er en forsinkelse som er lenger enn tiden det er
til neste nummer må være ute. Redaktørene må ha en plan for hvordan vi unngår en lignende
smell til neste nummer.
Frøydis:
Forsinkelsene skyldtes blant annet at vi brukte lang tid på å finne en layout-ansvarlig. AnneLise Brenna Ording er villig til å gjøre AKT på neste nummer også. Det har vært utfordringer
knyttet til å få inn tekster. Redaktørene var kanskje ikke tydelige nok på frister. Må være
tydeligere på dette til neste nummer. Frist for tekst neste nummer er 15. oktober. Fint om alle
i landsstyret er med på å pushe lokalforbundene på å få inn tekster.
Ingvild:
Synes dette nummeret av AKT var veldig fint. Veldig fine tekster, tekster som gav noe, og sa
noe om hva Forbundet er og har vært. Ryddig og fin layout. Kan godt ha flere bilder.
Det kan hende det er en god idé at AKT framover kommer ut i begynnelsen av hvert semester,
som det i praksis gjør nå.
Savner at fristene for å levere er innarbeida i organisasjonen, at det er f.eks. 15.april og 15.
oktober som er frist hvert år. Da kan det lages plakater med datoene som henges opp i
lokalforbundene. Fint om redaksjonen går bredt ut i organisasjonen ved oppstart av nytt blad,
og inviterer inn.
Trygve:
Fin rød tråd med spiritualitet som et gjennomgående tema.
Torkil:
Fint nummer. Særlig intervjuene med Erling Pettersen og Kristin Asbjørnsen, som både er
gode intervjuer og sier mye om Forbundet. Innholdet blir litt «topptungt» og «gammelt».

Ønsker meg et litt yngre perspektiv, og litt mer stoff om Forbundet (eller omegn) av i dag.
Forslår at vi kan intervjue noen fra samarbeidsorganisasjonene våre til hvert nummer. Kan
også legge inn notiser fra andre Forbund rundt i verden.
Audun:
Fint nummer. Ønsker meg enda mer av dagens forbundere.
Einar:
Har gjort drastiske justeringer blant annet på spaltebredde, og skriftbredde. Tidligere var det
veldig vanskelig å lese. Har vært vanskelig å få inn bilder med god nok kvalitet, og som ikke
er veldig kjedelige.
Andrine:
Mangel på bilder gjør layouten blir litt kjedelig, særlig fordi det er få bilder (og svart-hvitt).
Kan muligens løses noe med sitatuttrekk i tekstene.
Ingvild:
Der det er sitatuttrekk, blir det for uklart at det er et sitatuttrekk, og ikke en del av teksten.
Fint om redaksjonen kunne sendt ut en slags guide om hva slags bilder som ønskes og
hvordan man tar gode bilder. Kunne trengt mer «useriøst» småstoff.
Andrine:
Selv om et bilde ikke er så interessant i seg selv, er det ofte bedre med et kjedelig bilde enn
ingen bilder. Og også gøy for lokalforbundere å se bilde av seg selv, eller lokalforbundet sitt.
Også gøy å se hvordan f.eks. møtelokalene i et annet lokalforbund ser ut, selv om bildet ikke
er så spennende i seg selv.
Audun:
Viktig at AKT er en plattform som samler Forbundet, der vi ser at vi er en del av en større
helhet.
Trygve:
Trondheimsforbundet skal f.eks ha «bibel&bål». I forkant av potensielt morsomme aktiviteter
i lokalforbundene, utfordre bestemte personer til å ta bilder.
Ingvild:
Fint med forbundsvenn-spalten. Hadde også vært fint om det var fast innslag at det var
intervju både med en forbundsvenn og en forbunder av i dag.
Redaksjonen ba om innspill på forbundsvenner som kunne intervjues til neste nummer:
Maria Parr og Jostein Gaarder ble foreslått.

3.7 Gjennomgang av samarbeidspartnere
Torkil gjennomgikk organisasjoner og kampanjer vi er medlem av:


World Student Christian Federation (WSCF)
WSCF er vår globale paraplyorganisasjon. Forbundet har vært med helt siden starten i 1895.
Medlemskapet vårt her er regulert i NKS’ lover (§ 2) og grunnlagsdokumenter.
Medlemsavgiften i WSCF er satt til 1% av medlemsorganisasjonens omsetning siste år. NKS
har i en årrekke betalt 1000 USD i årlig medlemsavgift, som er mer enn 1% av omsetningen i
NKS’ årsregnskap, men mindre enn den reelle omsetningen vår (hvis man regner med de
«skjulte overføringene» fra NSKF, som lønninger, kontorlokaler etc).
For tiden er det generalsekretær og leder som holder kontakten med WSCF. På dette møtet er
det også satt opp en egen sak om diskusjon om hvem som skal være ansvarlige for kontakten
med WSCF.



World Student Christian Federation-Europe (WSCF-E)
Er det regionale nivået av WSCF. Vi er automatisk medlem her gjennom medlemskapet i
WSCF.



Nordic-Baltic Cooperation Counsil (NBCC)
Er et samarbeidsorgan mellom forbundene i de nordiske og baltiske landene. Skal ha et eget
styre. Har som hovedoppgave å arrangere «sommermøte» og «vintermøte» (omtrent som en
«forbundshelg») hvert år, på omgang mellom medlemsorganisasjonene. Det har ikke vært
aktivitet eller noe valgt styre i NBCC de siste årene.



Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
LNU er paraplyorganisasjonen for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. De er politisk
interesseorganisasjon for organisasjonene, de tilbyr ulike former for skolering, og de forvalter
statsstøtten til frivillige organisasjoner gjennom ulike støtteordninger.
De siste årene har vi finansiert Palestina-utveksling og Kirken på Pride via støtte fra LNU.
I år var medlemskontingenten for Forbundet 8 100,- kroner.



Hovedorganisasjonen Virke
Virke er næringslivets nest største arbeidsgiverorganisasjon. Forbundet er medlem i Virke
Ideell, som organiserer organisasjoner og bedrifter i ideell sektor.
Virke tilbyr kurs i arbeidsrett og lignende, og gjennom medlemskapet der har våre ansatte
(ikke generalsekretær) rett på de vilkår i tariffavtalen som framforhandles mellom Virke og
arbeidstakerorganisasjonene. Både leder og generalsekretær benytter Virke for juridiske og
arbeidsrettslige spørsmål av større eller mindre art.
Det er NSKF som betaler for medlemskapet i Virke.



Kristelig Studieforbund (K-Stud)
K-Stud er et av 15 studieforbund i Norge. Studieforbundene forvalter statsstøtten til
voksenopplæring. K-Stud fordeler midlene som er satt av til voksenopplæring i og av de
kristelige organisasjonene.
Lokalforbundene får driftsmidler fra K-Stud ved at semesterprogrammene deres godkjennes
som kurs.
I 2016 var kontingenten for å være med i K-Stud 500,- kroner.



Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)
FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på
informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. De forvalter statsstøtte til ulike
kvinne- og utviklingsrelaterte temaer. De lyser ut stipender og tilbyr iblant støtte til
enkeltarrangement i lokalforbundene innenfor temaene FOKUS jobber med.
Forbundet samarbeidet med FOKUS om solidaritetsprosjektet Forbundet i Norge og
Forbundet på Sri Lanka hadde blant kvinnelige plantasjearbeidere på Sri Lanka fra midten av
90-tallet til sent på 2000-tallet.
Tidligere har Kvinnegruppa vært ansvarlig for kontakten med FOKUS. I den grad vi har noe
kontakt med dem i dag, går dette gjennom generalsekretær.
I 2016 var årsavgiften 500,- kroner.



Fellesutvalget for Palestina (FuP)
FuP er paraplyorganisasjonen for norske organisasjoner som er engasjert i Palestinaspørsmålet, både fagforeninger, partier, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner.
Forbundet var med å grunnlegge FuP i 1980.
Medlemskapet koster 1500,- kroner i året.
Tidligere har Palestinagruppa vært ansvarlig for kontakten med FuP. I dag er det leder og
generalsekretær som tar seg av kontakten med FuP.



Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
Kirkenes Verdensråd inviterer hvert år sine medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner
til å delta i markeringen av en uke for solidaritet og aksjoner for rettferdig fred i Palestina og
Israel. I Norge står flere kirker og kirkelig baserte organisasjoner sammen om å planlegge og
arrangere aktiviteter under Kirkeuka. Disse inkluderer KFUK-KFUM Global, Norske
kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Mellomkirkelig råd for
Den norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge og Stiftelsen
Karibu. Representanter for disse utgjør en koordineringsgruppe som møtes jevnlig i Oslo.
Lokalforbundene har tradisjonelt vært relativt aktive i forbindelse med Kirkeuka. Tidligere
har også Forbundshelga vært lagt til den samme uka, sånn at også NKS har vært representert
med et arrangement eller to.



Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd
Flerkulturelt kirkelig nettverk består av kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og
migrantmenigheter som jobber for inkluderende fellesskap i kirken, og bidrar til inkludering i
samfunnet, både lokalt og nasjonalt.
Formål med arbeidet er å systematisere og dele erfaringer fra kirkelig arbeid i det
flerkulturelle Norge; formidle informasjon og skape arena for faglig utvikling og
erfaringsutveksling; og å være pådriver overfor norske myndigheter og synliggjøre det
kirkelige engasjementet for en mer human asylpolitikk.
Nettverket ble opprettet i 2011, og Forbundet var medlem fra starten.
Vi har ikke hatt aktivitet tilknyttet nettverket det siste året.
I 2016 var årsavgiften 3 000,- kroner.
www.norgeskristnerad.no/flerkulturelt



Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep
Dette er et økumenisk nettverk som har som mål å bidra med kunnskap og
kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet. Nettverket er
underlagt Norges Kristne Råd, og arbeidet ledes av Kirkelig Ressurssenter mot vold og
seksuelle overgrep. Nettverket ble opprettet i 2014, og Forbundet var med på stiftelsen.
Nettverket arrangerer seminarer og kurs som vil blir invitert på, men vi har ikke hatt noen
aktivitet tilknyttet nettverket utover å motta invitasjoner.



Norges Fredsråd
Norges Fredsråd ble opprettet i 1945 som et samarbeidsorgan mellom sju norske
fredsorganisasjoner. I dag er Fredsrådet et nettverk av cirka 20 organisasjoner som arbeider
for nedrustning, konflikthåndtering og fredsbygging.
Fredsrådet arrangerer primært seminarer, debatter og åpne møter. De er også aktive på
promotering av relevante arrangementer i regi av medlemsorganisasjonene.
I 2016 var årsavgiften 750,- kroner.
www.norgesfredsrad.no



Norges Sosiale Forum
Norges Sosiale Forum er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for
en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i
dag. Norges Sosiale Forum (NSF) er en norsk avlegger av, og den norske komiteen for, World
Social Forum.
Hvert annet år arrangerer NSF Globaliseringskonferansen. Globaliseringskonferansen er et
møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i
Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran
hensynet til økonomisk profitt. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke
stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I

tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og
bokbad. Bak konferansen står 65 medlemsorganisasjoner som har tilsluttet seg plattformen for
Norges Sosiale Forum, sammen med en lang rekke andre arrangører. Konferansens årsmøte
velger et styre som er ansvarlig for gjennomføringen av Globaliseringskonferansen.
Forbundet ble opptatt som medlem i NSF i januar 2017.
www.globalisering.no


FN-Sambandet
FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Deres
primæraktivitet er foredrag for skoler og kunnskapsformidling til lærere. De har 60
medlemsorganisasjoner.
De kan tilby lokalforbund foredrag eller temakvelder, mot honorar.
I 2016 var årsavgiften 625,- kroner.



International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN Norge)
ICAN er en global kampanje som i flere år har arbeidet for et internasjonalt forbud mot
atomvåpen. ICAN har 42 medlemsorganisasjoner, inkludert fagforeninger, bedrifter, partier
og ulike frivillige organisasjoner. Tidligere i år nådde ICAN sitt viktigste delmål, da FN
vedtok et forbud mot atomvåpen.
Det er ingen medlemskontingent i ICAN. Men i innspurten av forhandlingene om
atomvåpenforbud i FN i år, kom ICAN Norge med en forespørsel til medlemsorganisasjonene
sine om alle kunne donere 1000,- kroner (eller mer). Bakgrunnen var at norske myndigheter
har snudd helt i atomvåpen-politikken, og både gikk imot forbudet, og hadde trukket
statsstøtten til ICAN, slik at ICAN Norge ikke lenger hadde midler til å følge
sluttforhandlingene. AU vedtok da å støtte ICAN med 1000,- kroner (hvorav cirka 500 var
penger som var kommet inn som gave til NKS i forbindelse med 40-årslaget til forbundsvenn
Ellen Aasland Reinertsen).
www.icanw.no



SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
SLUG het tidligere «Slett u-landsgjelda». Det ble startet i et forbundsmiljø i Tromsø i 1992,
og ble en landsdekkende organisasjon i 1994. De jobber for en mer rettferdig finansarkitektur
og for at rike land skal slette gjelden fattige land har til dem. SLUG har i dag 44
medlemsorganisasjoner, de mest aktive er Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Redd Barna.
I 2016 var årsavgiften 800,- kroner



Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS)
SKVS er en medlemsorganisasjon som sprer informasjon om den marokkanske okkupasjonen
av Vest-Sahara. De viktigste kampanjeområdene har vært å stanse de utenlandske selskapene
som jobber for marokkanske myndigheter inne i de okkuperte områdene, og å legge press på
Marokko når overgrep blir begått overfor den saharawiske sivilbefolkningen.

Forbundet meldte seg inn i SKVS i 2015. Det ble forsøkt mobilisert til en markering i Vest
Sahara i januar 2016, men ingen forbundere endte opp med å delta. Leder i SKVS, Erik
Hagen, besøkte et landsstyremøte for å fortelle om situasjonen i Vest Sahara og den
kommende markeringen.
Medlemskapet i SKVS koster 1 000,- kroner i året.
Det var LS-representant Jan Arne Bosnes som tok initiativet til Forbundets Vest-Saharaengasjement, og han var også ansvarlig for kontakten med SKVS. Etter at han gikk ut av
landsstyret i 2016, har vi ikke hatt kontakt med organisasjonen.


A21/Frihet21
Frihet 21 er det norske avleggeren av den internasjonale kampanjen A21 («Abolish slavery in
the 21. century»), som jobber for å avskaffe menneskehandel og slaveri.
Forbundet meldte seg inn i A21/Frihet21 i 2015. Kvinnegruppa arrangerte i 2016 et møte der
Marte Vilmingsom fra Frihet21 orienterte om temaet. Vilmingsom ble også intervjuet i AKT
#3-4 2015.
Det var Sara Marie Grimstad (leder i NKS/medlem av Kvinnegruppa) som tok initiativ til at
Forbundet skulle melde seg inn i Frihet21, og var ansvarlig for kontakten med dem. Etter at
hun gikk ut av LS og Kvinnegruppa ble nedlagt, har vi ikke hatt kontakt med A21.
Det er ingen årsavgift i Frihet21/A21.



Klimavalgalliansen
Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse med over 50 organisasjoner som
mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden, spesielt i forbindelse med
valg.
Forbundet har i perioden vært tilsluttet en serie med demonstrasjoner under parolen
"Vendepunkt – for en ny klimapolitikk.

Landsstyret diskuterte hvilke organisasjoner som bør prioriteres framover, og hvordan vi
eventuelt kan gjøre det lettere for Forbundet nasjonalt og lokalt å ta nettverkene våre i bruke.
Landsstyret ønsker at kontakt med Flerkulturelt Kirkelig Nettverk prioriteres framover.
Vi kvalifiserer ikke lenger formelt for medlemskap i FOKUS (siden vi ikke har en
kvinnegruppe). Den nye likestillingsgruppa kan imidlertid komme til å oppfylle kriteriene. Vi
forblir foreløpig medlem.
Støttekomiteen for Vest-Sahara – vi har ikke kapasitet til å arbeide mot to okkupasjoner, og
Palestinaarbeidet har prioritet. Landsstyret ønsker fortsatt å stå som (passivt) medlem, da det
gir et litt rart signal å melde seg ut.
Vedtak:
Generalsekretær bes utarbeide et «årshjul» med merkedager der samarbeidsorganisasjoner
gjør noe spesielt, eller lokalforbund kan gjøre noe i samarbeid med dem.

Ingvild undersøker litt rundt Frihet21 og når de har kampanjer/makeringer, og gir eventuelt
lokalforbundene beskjed.
Torkil tar kontakt med Flerkulturelt Kirkelig Nettverk for å finne en dato for et møte med
tanke på å se hvordan lokalforbundene eventuelt kan engasjere seg.

3.8 Endringer i landsstyrets sammensetning?
Torkil innledet til saken:
I Arbeidsprogrammet for 2017-2019 heter det at 2.9.4 [Landsstyret skal] 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.
Per i dag er sammensetningen av landsstyret som følger:
Landsstyret består av lederen i NKS, 1.nestleder, 2. nestleder og minst 4 styremedlemmer.
Alle aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. Ingen lokalforbund
skal være representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret. (NKS’ vedtekter § 14.1)
Dagens sammensetning av landsstyret ble innført i 2014. Fram til da hadde lokalforbundene
ett medlem hver i landsstyret. Hensikten bak å utvide landsstyret, var å sikre at landsstyret
reelt sett var lokalforbundenes organ. Med få lokalforbund med én representant hver, hadde
AU ofte rent flertall i landsstyret. I tillegg var det et ønske om å styrke landsstyret som organ
for utvikling av Forbundet, rett og slett ved å få flere stemmer og synspunkter inn i styret.
Landsstyret om tre år
I den nye treårsplanen, har vi et mål om å ha 7 aktive lokalforbund. Med dagens modell, vil
det innebære opptil 17 LS-medlemmer (inkl. AU). Da oppstår det et behov for å avgrense
størrelsen på landsstyret. Spørsmålet er hvordan det skal gjøres.
Foreløpige ideer/forslag til endringer
Det har i løpet av de to siste LS-periodene blitt luftet flere forslag til hvordan dette kan gjøres.
Forslag som har vært luftet har vært:
1. Én LS-representant fra hvert lokalforbund
1a) LS består av én representant fra hvert lokalforbund (pluss AU).
1b) LS består av 1-2 representanter fra hvert lokalforbund – med et tak på maksimalt antall
medlemmer av LS. En naturlig avgrensning vil da være at det lokalforbundene med størst
medlemstall vil først få fylt opp kvoten på to representanter.
1c) LS består av én representant fra hvert lokalforbund – i tillegg til noen representanter som
skal representere et arbeidsområde heller enn et bestemt lokalforbund, f.eks. internasjonalt
ansvarlig eller AKT-redaktør (pluss AU).
1d) LS består av én representant fra hvert lokalforbund, i tillegg til ledere av faste
sammenslutninger.

2. AU kan reduseres
2a) Landsmøtet velger et AU bestående av leder og én nestleder (i stedet for to, som i dag).
2b) Landsmøtet velger et landsstyre, og deretter velger landsmøtet leder og to nestledere blant
landsstyrets medlemmer.
2c) Landsmøtet velger et landsstyre, og så en leder og en nestleder («leders vara») som er
leder for det kommende året og samarbeider tett med generalsekretær og evt andre ansatte.
Stemmerett på landsmøtet
Den andre delen av mandatet fra Arbeidsprogrammet innebærer at landsstyret skal vurdere
om LS/AU bør ha stemmerett på landsmøtet.
Landsstyrerepresentanter (inkludert AU) har i dag ikke stemmerett på landsmøtet. Det er det
kun lokale representanter som har. LS-representanter kan imidlertid velges som en del av
delegasjonen fra et lokalforbund. Da vil de ha stemmerett i kraft av å representere
lokalforbundet – ikke landsstyret. Medlemmer av AU kan ikke velges som lokale delegater.
Argumentasjonen for denne ordningen har vært å sikre at det er «grasrota» som bestemmer på
landsmøtet, og at det skal være landsmøtet som styrer landsstyret, og ikke omvendt. Siden det
er landsstyret som forbereder sakene til landsmøtet, har tanken vært at de allerede har
tilstrekkelig innflytelse på utfallet av landsmøtet gjennom dette arbeidet.
I forrige periode tok noen av medlemmene i AU/LS opp at de syntes det var rart at de var
valgt til å lede Forbundet gjennom året, men så ikke hadde stemmerett på landsmøtet, og ba
derfor om en diskusjon om hvorvidt AU/LS-medlemmer bør ha stemmerett på landsmøtet.
Landsstyrets diskusjon:
Landsstyret innledet sonderende diskusjoner omkring forslagene og eventuelt andre måter å
organisere landsstyret på i fremtiden.
Stemmerett for LS/AU:
I spørsmålet om stemmerett på landsmøtet, ble det påpekt at det på én måte er rart at LS ikke
har stemmerett. På den annen side er landsmøtet i dag helt tydelig lokalforbundenes organ.
Det vil endres med en stor LS-blokk. LS-medlemmer kan også velges som lokale delegater, er
dermed ikke personlig forhindret i å ha stemmerett.
Om LS-medlemmer skal gis stemmerett som LS-delegater, bør det diskuteres om også f.eks.
faste sammenslutninger skal ha stemmerett på landsmøtet. Da vil landsmøtet i mindre grad
være lokalforbundenes organ, og mer av en møteplass for alle ulike grupper i Forbundet.
Sammensetning av LS/AU:
Det er enighet i landsstyret om at det må settes et annet tak på antallet LS-representanter enn
det som er tilfellet i dag. Landsstyret diskuterte hvordan reduksjonen kan gjøres.
På den ene siden er det fint med én representant uansett størrelse på lokalforbundet, for å vise
at alle lokalforbundene er likestilte i landsstyret. På den annen side er det et annet
demokratisk aspekt ved dette, i at et medlem i et stort lokalforbund per i dag har
forholdsmessig svært liten representasjon i LM/LS enn et medlem i et lite lokalforbund.

Et alternativ til 1 lokalforbund = 1 LS-representant, er å sette et maks-tak på antallet LSmedlemmer. I så fall vil det være naturlig at alle lokalforbund får minst ett medlem, og at de
største lokalforbundene får to representanter.
Det kan være lettere for lokalforbundet å ha én LS-representant å forholde seg til.
Med redusert LS – og dagens AU-modell – blir LS et veldig AU-tungt organ. Det er ikke
ønskelig. Dagens AU-modell henger igjen fra den gangen dette var den reelle, arbeidende,
studentledelsen mellom landsmøtene. Nå er det LS som bør være den viktigste arbeidende
studentledelsen mellom landsmøtene.
Folk har ulik motivasjon for å stille til LS. Noen er veldig opptatt av å gi lokalforbundet en
stemme inn i nasjonalleddet, andre har spesielle temaer/oppgaver de gjerne vil jobbe med.
Ett mulig alternativ for å gjøre LS mindre AU-dominert er en modell der LS har én
representant fra hvert lokalforbund i tillegg til andre roller – f.eks. en fra hver faste
sammenslutning, eller representanter med spesialiserte oppgaver, eksempelvis AKT-redaktør
eller internasjonalt ansvarlig.
Et mindre landsstyre vil ikke nødvendigvis gi mindre arbeidskapasitet. Det handler blant
annet om hva man delegerer til LS og hva man delegerer til AU, hvilke forventninger som
settes til LS-representantene, og hvorvidt vi har en kultur for at LS-representantene også har
lokale verv eller ikke. Det er uansett viktig for de i LS at de har tydeligere oppgaver, og ikke
bare kommer på møter uten noe tydelig å gjøre.
Med én representant fra hvert lokalforbund, kan det kanskje være enklere å bygge en «LSidentitet» i landsstyret. Å være den ene representanten for lokalforbundet gjør noe med
ansvarsfølelsen – man kan ikke lene seg på/gjemme seg bak andre. Én representant heller enn
to vil også trekke færre ressurser ut av lokalforbundet, og øke sjansen for at LS-representanten
ikke også har tunge lokale verv. På den annen side er det noe mindre trygghet ved å være én.
Med et mer arbeidende landsstyre, kan det være en modell å at vi har tydelige
ansvarsområder, f.eks. AKT-redaktør, internasjonalt ansvarlig, kontakt med faste
sammenslutninger etc. Det kan også være en idé å velge inn «ressurspersoner» med egne
arbeidsområder på LM, i tillegg til lokale representanter. Eventuelt kan f.eks. representant for
faste sammenslutninger og AKT-redaktør velges inn i LS. Da blir landsstyret et organ der hele
organisasjonen møtes, mer enn i dag.
En ny LS-modell kan også ta høyde for endrete arbeidsformer. Landsstyret ønsker å tenke
videre rundt en idé om et LS (potensielt uten et AU) som møtes (ganske kort) på Skype hver
måned, og har fysiske møter for eksempel fire helger i året.
Skype-møter er litt skummelt med tanke på teknikk og problemer. Krever også tilgang på
utstyr. I så fall må det vurderes å kjøpe inn arbeidstelefoner (med datapakke) til LSerne
(telefonene må tilhøre vervet og leveres videre etter endt verv).
Det er en viss fare for at et mindre og tettere arbeidende styre svekker kontakten med
lokalforbundene. Men det kan også ha motsatt effekt. Om LSerne forventes å gi en kort,
månedlig oppdatering fra lokalforbundet, kan det styrke båndet lokalforbund/LS.

AUs sammensetning og rolle i fremtiden:
Dagens LS-/AU-struktur gjør ledelsen av Forbundet mindre effektiv, fordi det blir for mange
ledd på nasjonalt nivå. Tre person i AU gjør AU til et eget styre i seg selv. Og dermed blir LS
skjøvet litt mer ut i «periferien». Det hadde vært en fordel å fått mindre skiller mellom AU og
LS. En leder og nestleder, som møter med de ansatte, vil ikke være nok til å være et styre i seg
selv. De vil tydeligere utgjøre «ledelsen i landsstyret».
At faste sammenslutninger er så «på utsiden» av organisasjonen som i dag, er et godt
eksempel på hvordan dagens AU/LS-modell gjør landsstyret til en periferi. I dag er det én i
AU som har kontakt med faste sammenslutninger, som rapporterer til AU, som orienterer LS,
som ikke har så mye å gjøre med den lille informasjonen de får.
Det er en klar erfaring at 2. nestleder i AU blir litt femte hjul på vogna, og må finne seg egne
prosjekter og arbeidsoppgaver å fylle tiden med. Ofte er dette ting som kunne vært gjort i
landsstyret.
Det ble foreslått å fjerne AU som vi kjenner det i dag, men heller velge en leder og nestleder
som har ukentlige stabsmøter med de ansatte. Det er uansett viktig at studentledelsen jobber
tett med de ansatte.
Det er lettere å jobbe og motivere seg når man har ofte møter med de man jobber med. Og
man må være mer enn to som møtes jevnlig for å jobbe. Enten må det være jevnlige
stabsmøter med leder og nestleder, og/eller så må det finnes arbeidsformer som gjør
landsstyret i stand til å arbeide jevnt.
Oppsummert forslag:
Landsstyret samlet seg om et forslag som tas med i videre diskusjoner:
Landsstyret består av 1 person fra hvert lokalforbund i tillegg til leder og nestleder, som
velges separat på landsmøtet. Leder og nestleder har jevnlige stabsmøter med de ansatte. AU
legges ned. LS møtes minst én gang i måneden over Skype (møtetid cirka to-tre timer), og
møtes fysisk fire ganger i året der større saker kan drøftes.
Alle i landsstyret får en smarttelefon som de kan bruke i perioden.
Landsstyret vil diskutere videre om landsmøtet skal velge representanter til LS fra faste
sammenslutninger og AKT.
Veien videre:
Det nye forslaget fra landsstyret tas med i videre diskusjoner på LS-møtet i november. Der må
det konkretiseres tydelig hvilke forslag landsstyret ønsker å arbeide videre med.
Generalsekretær er foreløpig saksansvarlig.

3.10 Regional Assembly WSCF-Europe
AU har tidligere nominert Audun Stranden og Marius Jakobsen Magnussen til WSCF-Es
European Assembly som avholdes i Dublin 13.-16. oktober. Vedtaket har blitt godkjent over
epost av landsstyret.
Viktig for NKS er å arbeide for mer åpenhet, ryddigere organisasjonskultur og edruelig
økonomi.
Vi følger opp tradisjonen med å be om innsyn i regnskap og sakspapirer i forkant av møtet.

3.10 Kontaktansvarlig WSCF
Marius innledet til saken. AU har tidligere drøftet om det bør være en internasjonalt ansvarlig
i landsstyret, med ansvar for å holde kontakt med søsterforbund. Landsstyret opplevde at
diskusjonen glir over i diskusjonen om sammensetning/roller i LS, og bør drøftes videre på
neste LS-møte.
Inntil neste møte sender Audun en epost til LS med spørsmål om det er noen av dem som ikke
er til stede på møtet i dag som kunne tenke seg denne rollen.

Bergen 19.-20. august / Oslo 24. august

Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 04.11.17

