Vedlegg 3.1
Landsstyrets gjennomgang av Arbeidsprogrammet 2017-2019
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.
 Dette gjøres på LS-møtene i april og november.

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



Landsstyret oppfordrer styreinstruktører og generalsekretær til å spisse introduksjonskveldene slik at dagens kjernesaker kommer tydeligere frem.

Gjøre grunnlagsdokumentene kjent i organisasjonen.



LS oppfordrer lokalforbundene til å diskutere grunnlagsdokumentene som skal opp på LM i forkant av LM.
Ingvild utarbeider tips til lokalforbundene om hvordan dokumentene kan gjøres kjent.

2.1.4

Avholde styrekurs og instruktørkurs hvert år.
 Generalsekretær og styreinstruktører er ansvarlige.
 Generalsekretær og styreinstruktører diskuterer tidspunkt for sted for del 2 av styreinstruktørkurset etter styreinstruktørkursets del 1.

2.1.5

Arrangere ledersamling hvert år med fokus på lokal organisasjonsbygging og kontinuitet.
 Det er ikke satt av noe budsjett til dette. Foreslås derfor gjennomført som et eget opplegg under deler av Forbundshelga.
 Generalsekretær er ansvarlig for at ledersamlingen gjennomføres.

2.1.6

Arrangere Forbundshelg i 2017 og 2018. Landsstyret er ansvarlig for å koordinere og gjennomføre arrangementet.
 Forbundshelga 2017 arrangeres 6.-8. oktober.
 Arrangementskomité nedsettes på LS i april. LS orienteres i juni før saken behandles igjen på LS i august.

2.1.7

Følge opp ressursbanken på nett for lokalforbund.
 Generalsekretær + evt andre ansatte er ansvarlige.
 Det trengs innspill fra lokalforbund og LSere om den skal fortsette å vokse og oppdateres.

2.1.8

Nedsette en prosjektgruppe som skal jobbe med hvordan vi kan opprette refleksjonsgrupper på videregående skoler.
 Prosjektgruppe nedsettes på LS i april.

2.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund:
2.2.1

Bidra ved opprettelse av nye lokalforbund.
 Høsten 2017 settes det inn en offensiv for å få Bergensforbundet på beina.
 I november avgjør LS hvor det skal settes inn arbeid for vårt neste 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
 Høstens vervekampanje planlegges på LS i juni.

2.2.4

Følge opp nye lokalforbund

2.2.5

Se på alternativer for å innføre ny prosedyre rundt betaling av medlemskontingent i Forbundet.
 Generalsekretær og evt andre ansatte undersøker dette.

2.3 Promotering og ekstern kommunikasjon:
2.3.1

Sørge for at Forbundets rekrutteringsmateriell og nettsider er tilgjengelig på engelsk.
 Generalsekretær er ansvarlig for nettsider.
 LS begynner arbeidet med å utvikle nytt materiell i juni.

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.
 Generalsekretær utarbeider en foreløpig oversikt til LS i juni. Arbeid med videre profileringsplan gjøres etter at ny ansatt er på plass.

2.3.4

Sørge for at lokalforbundene får skolering i promoteringsarbeid (inkludert sosiale medier og studentmedia).
 Dette innarbeides i styrekursene.

2.3.5

Igangsette en prosess med utvikling av ny logo, samt profileringsmateriell med ferdigstillelse i løpet av 2017.
 Prosessen settes i gang på LS i april.

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.
 Per i dag er det leder som er ansvarlig for denne kontakten.
 LS diskuterer evt annen organisering av internasjonal kontakt i august.

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.
 Dette blir en del av diskusjonen rundt 2.4.1 på LS i august.

2.4.3

Delta på Globaliseringskonferansen.
 Neste Globaliseringskonferanse er i 2018.

2.4.4

Utvikle og styrke relasjoner til viktige samarbeidspartnere.
 LS gjennomgår og prioriterer samarbeidspartnere i august.

2.5 Kjønn og likestilling:
2.5.1

Ha en ressursgruppe knyttet til dette fagfeltet
 Landsstyret skal ha denne klar til opprettelse på landsmøtet 2018 (se 2.9.6). Arbeidet begynner på LS i november.

2.5.2

Arrangere formøter før alle nasjonale arrangement, med fokus på roller, makt og god uenighetskultur.
 Gjelder Forbundshelga og landsmøtet. For Forbundshelga er komiteen ansvarlig for dette. Ansvarlig(e) for landsmøtet settes i
november.

2.6 Kirkepolitikk:
2.6.1

Ha en ressursgruppe knyttet til dette fagfeltet.
 Utvalg for kirkepolitikk eksisterer allerede. LS møter utvalget i juni.

2.6.2

Delta på Ungdommens Kirkemøte hvert år
 Avholdes i Tromsø 29.09-03.10. LS velger delegat i juni.

2.6.3

Være en tydelig aktør i det kirkepolitiske landskapet.
 Strategi for dette bør diskuteres med Utvalg for kirkepolitikk i juni.

2.7 Palestina:
2.7.1

Ha en ressursgruppe knyttet til dette fagfeltet.
 LS forsøker å opprette Utvalg for Palestina i april. I så fall møter LS utvalget i juni.

2.7.2

Være en aktør i arbeidet for fred i Israel og Palestina.
 Strategi for dette bør diskuteres med Utvalg for Palestina i juni.
 LS velger medlem av koordineringsgruppa for Kirkeuka for fred i april (per nå er det leder som sitter der).
 LS velger medlem av koordineringsgruppa for 50-årsmarkering av okkupasjonen i april (per nå er det leder som sitter der).
 LS hjelper lokalforbundene med å legge til rette for engasjement for Kirkeuka for fred.

2.7.3

Holde kontakt med vår palestinske søsterorganisasjon, PYEM
 Dette ligger i mandatet til Utvalg for Palestina (se 2.7.1)

2.7.4

Jobbe for å gjennomføre utveksling med PYEM i arbeidsprogrammets periode.
 Dette ligger i mandatet til Utvalg for Palestina (se 2.7.1)

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.
 Redaktør for høstnummeret av AKT velges i juni.

2.9 Organisering og struktur:
2.9.1

Sørge for at Landsstyrets arbeid når ut til lokalstyrene og medlemmer i lokalforbundene.
 Her må de lokale LSerne være sitt ansvar bevisst før og etter LS-møtene.

2.9.2

Arrangere landsstyremøte i et lokalforbund utenfor Oslo en gang i året.
 August-møtet avholdes i Bergen.

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.
 LS holder innledende diskusjoner om temaet, og setter ned en komité som lager forslag til ulike modeller, i august. Så behandles
temaet videre i LS før endelig innstilling til landsmøtet gjøres i februar.

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.



LS holder innledende diskusjoner om eventuelle endringer i Kjønnsrettferdig plattform og Prinsipprogrammet i august. Nedsetter
eventuelt komitéer for endringsforslag. Innstilling til landsmøtet på eventuelle endringer gjøres senest i februar.

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.
 Innledende diskusjoner og nedsettelse av en komité for mandat for likestillingsgruppa i august. Videre diskusjoner i LS, før endelig
innstilling til landsmøtet gjøres senest i februar.

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.
 Til behandling på landsmøtet i 2019.

Vedlegg 3.1
Framdriftsplan for LS-perioden 2017-2018
22.-23. april
Sak

Delegert fra

Ansvarlig Notater

Fastsette tema for høstsemesteret

A.p. 2.1.1

Ingvild

Velge arrangementskomité for Forbundshelga

A.p. 2.1.6

Ingvild

Nedsette en prosjektgruppe for refleksjonsgrupper på videregående skoler.

A.p. 2.1.8

Einar

Igangsette en prosess med utvikling av ny logo og profileringsmateriell

A.p. 2.3.5

Andrine

Velge medlemmer til Utvalg for Palestina
Velge medlemmer til koordineringsgrupper for Kirkeuka og 50-årsmarkering av
okkupasjonen.

A.p. 2.7.1

Andrine

A.p. 2.7.2

Torkil

Utlysning organisasjonsutvikler, nedsette ansettelseskomité

T, kap 3

Torkil

Sak

Delegert fra

Ansvarlig Notater

Planlegge høstens vervekampanje

A.p. 2.2.3

Planlegge offensiv i Bergen

Møte Utvalg for kirkepolitikk

T, kap 1
A.p. 2.3.1 og
2.3.5
A.p. 2.6.1 og
2.6.3

Møte Utvalg for Palestina

A.p. 2.7.1-2.7.4

Velge redaktører for desember-nummeret av AKT

A.p. 2.8.1

Ansettelse, organisasjonsutvikler

T, kap 3

Videre behandling av ny logo og profileringsmateriell

A.p. 2.3.5

Andrine

Gjennomgå oversikt over uttalelsesrett i Forbundet

A.p. 2.3.3

Torkil

Orientering fra Forbundshelg-komiteen

A.p. 2.1.6

Andrine

Velge delegat til Ungdommens Kirkemøte

A.p. 2.6.2

Behandles fortløpende i LS. Ferdig ila 2017.

Ansettelse juni

17.-18. juni

Begynne arbeidet med nye løpesedler

19.-20. august
Sak

Delegert fra

Ansvarlig Notater

Innledende diskusjoner og nedsettelse av et utvalg som skal lage forslag til endret
sammensetning av LS, for LM18

A.p. 2.9.4

Diskutere hvordan kontakten med WSCF skal holdes. (Internasjonalt ansvarlig i LS?
Ansatte? Leder? Annen løsning?)

A.p. 2.4.1 og
2.4.2

Koordinering og mobilisering, Kirkeuka for fred

A.p. 2.7.2

Gjennomgå samarbeidspartnere, evt prioritering og evt nye samarbeidspartnere

A.p. 2.4.4

Praktiske avklaringer og mobilisering til Forbundshelga

A.p. 2.1.6

Andrine

Diskusjon innhold, ledersamling under Forbundshelga

A.p. 2.1.5

Torkil

Videre behandling av ny logo og profileringsmateriell

A.p. 2.3.5

Andrine

Sak

Delegert fra

Ansvarlig Notater

Fastsette tema for vårsemesteret

A.p. 2.1.1

Avgjøre hvor arbeidet med neste lokalforbund begynner, fra våren 2018.

A.p. 2.2.1

Utkast saksliste landsmøtet, fordeling av ansvar

V, kap. II

Innledende diskusjon om Kjønnsrettferdig plattform og nedsettelse av komité for evt
endringsforslag til landsmøtet

A.p. 2.9.5

Videre diskusjon i januar. Endelig innstilling
i februar.

Innledende disusjoner og nedsettelse av komité som kan jobbe med mandat for
likestillingsgruppe, til LM18

A.p. 2.9.6

Videre diskusjon i januar. Endelig innstilling
i februar.

Videre diskusjon, endret sammensetning LS

A.p. 2.9.4

Vedtak, ny logo og profileringsmateriell

A.p. 2.3.5
A.p. 2.3.1 og
2.3.5

Behandles fortløpende på alle LS-møter.
Endelig innstilling februar.

4.-5. november

Vedtak, nye løpesedler

20.-21. januar
Sak

Delegert fra

Behandling av landsmøtesaker

V, kap. II

Videre diskusjon om eventuelle endringer i Kjønnsrettferdig plattform

A.p. 2.9.5

Videre diskusjon om mandat for likestillingsgruppe, til LM18

A.p. 2.9.6

Ansvarlig Notater
Vedtak februar

17. februar
Sak

Delegert fra

Ferdigstillelse av landsmøtesaker

V, kap. II

LS' innstilling på eventuelle endringer i Kjønnsrettferdig plattform

A.p. 2.9.5

LS' innstilling mandat for likestillingsgruppe, til LM18

A.p. 2.9.6

Ansvarlig Notater

