LANDSSTYRET
10.-11. NOVEMBER 2018
REFERAT

Tid og sted:

Singsakerbakken 13, Trondheim. Lørdag 10.11.18, kl. 10:00-søndag 11.11.18,
kl. 15:15.

Til stede:

Ingvild Yrke (leder), Andreas T. Eggesvik (nestleder), Marianne Meling
Kvamsøe (Stavanger), Merete Endresen (Trondheim), Torkil Hvidsten
(generalsekretær) og Per Høyland (organisasjonsutvikler).

Meldt forfall: Edel Marie Haukland (Bergen), Elisabeth Arnevik (1. vara, Bergen), Per
Skram (2. vara, Bergen), Eilif Tanberg (Oslo), Ingvil H. Enoksen (Oslo), Marte
H. Simonsen (1. vara, Oslo), Aleksandros Johnsen (2. vara, Oslo), Sissel A.
Øygarden (3. vara, Oslo), Regine A. Kjærran (Tromsø).

Saker til behandling:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
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 22. oktober
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
1.3 Invitasjoner etc siden sist
2. Økonomi
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018
3. Organisasjonssaker
3.1 Forbundets målgruppe
3.2 AKTs framtid
3.3 Forbundshelga 2019 - tid og sted
3.4 Landsstyrets årsberetning 2018-2019
3.5 Tema for vårsemesteret 2019
3.6 Semesterstart våren 2019 – offensiv for nytt lokalforbund?
3.7 Gjennomgang av Forbundets samarbeidspartnere
3.8 Profileringsplan, inkl. grafisk profil og forskrift logo
3.9 Komité for nytt profileringsmateriell
3.10 Forbundets Arbeidsprogram 2019-2021
3.11 Forbundets grunnlagsdokumenter
3.12 Evaluering av vervekampanjen
3.13 Endret organisering av Utvalg for Palestina
3.14 Saksliste og ansvar, landsmøtet 2019

0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Ingvild Yrke ble valgt som ordstyrer.
Torkil Hvidsten ble valgt som referent.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 22. oktober
Vedtak:
Det utsendte referatet fra LS 22. oktober ble godkjent uten endringer.
Enstemmig vedtatt
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Det ble orientert muntlig om tilstanden i ulike lokalforbund i forbindelse med sak 3.6.

1.3 Invitasjoner etc siden sist
Torkil gjennomgikk invitasjoner og initiativ vi har mottatt siden sist:
Palestina-konferansen 2018 (Fellesutvalget for Palestina)
Oslo, 31. oktober – Vi mobiliserte på Facebook
Åpent: Atomvåpen på norsk jord (Norges Fredsråd og Nei til atomvåpen)
Trondheim 8. november – Oversendt styret i Trondheimsforbundet
Rettferdskonferansen 2018 (Diverse kirkelige organisasjoner)
Oslo, 9. november – Ansatte deltok som en «fagdag», og inviterte via Facebook forbundere til
å delta sammen med dem.
Norge, verden og atombomben (ICAN)
Oslo, 13. november – Oversendt styret i Osloforbundet
Frokostseminar: Norway and the Nuclear Weapons Ban: What Comes Next? (ICAN)
Oslo, 14. november – Oversendt styret i Osloforbundet
Invitasjon til å nominere til Ikkevoldsprisen 2019 (Norges kristne råd og Det Norske
Baptistsamfunn)
Frist 20. november – Vi har foreløpig ikke funnet noen kandidater å nominere
Fakkeltog for Nobels fredspris, Denis Mukwege og Nadia Murad (Norges Fredsråd)
Oslo, 10. desember – Vi tilsluttet oss, mobiliserte på Facebook og oppfordret Osloforbundet
om å delta/mobilisere til fakkeltoget.

Innspillsmøte om vedtekter (LNU)

Oslo, tirsdag 30. oktober – Ikke prioritert
Frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon (Statens pensjonskasse)
Oslo, 1., 6. og 13. november – Ikke prioritert
Frokostmøte: Fra arabisk vår til en vinter av misnøye (Norsk Folkehjelp)
Oslo, 14. november – Ikke prioritert
Frokostseminar: Migrasjon og sårbarhet (Flerkulturelt kirkelig nettverk)
Oslo, 15. november – Ikke prioritert
Temamøte: FNs arbeid med internasjonale kvinnespørsmål (FOKUS)
Lillehammer, 19. november – Ikke prioritert
MIKS integreringskonferanse 2018
Bergen 29. november, Oslo 6. desember – Ikke prioritert

Annet:
Kontoret i U20 hadde besøk av tre elever fra vgs på OD-dagen 1. november. De fikk overta
sosiale medier for en dag (de opprettet blant annet en Snapchat-konto) og ble brukt som
referansegruppe for profileringsplanen som er under utarbeidelse, i tillegg til at de ryddet ned
bøker fra hyllene i Biblioteket. De var en veldig fin gruppe. To av dem meldte seg inn, og alle
tre vil være med som referansegruppe på vgs-prosjektet Eilif er ansvarlig for.
Vi har søkt til sammen 268 867,- kroner til skolering og teologisk-pedagogisk arbeid i 2019
og 2020 fra K-Stud. Om vi får noen penger håper å kunne få støtte til å trykke veldig fine
skoleringshefter og kanskje ha noe aktivitet i form av konferanser etc.

2. Økonomi
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018
Torkil gjennomgikk regnskap for NKS t.o.m. september 2018. Landsstyret tok regnskapet til
orientering.

3. Organisasjonssaker
3.1 Forbundets målgruppe
Ingvild innledet til saken:
Saken har bakgrunn i et behov Forbundet har for å ta stilling til hvilken målgruppe vi skal nå.
Her forstås målgruppe i videst forstand, det vil si alders-, sosial-, religiøs- og interessegruppe.
Vedtektene og prinsipprogrammet vårt angir noe om hvem vi i bredest forstand er åpne for. I
formålsparagrafen vår (vedtektene §1) heter det at vi skal «vekke og styrke kristen tro og

identitet blant studenter, barn og unge». I §3, som regulerer medlemskap, heter det at «Alle
som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er under 34 år kan tegne ordinært
medlemskap i organisasjonen.»
Innenfor dette brede feltet fra barn til 33-åringer, er det hensiktsmessig å tydeliggjøre hvem vi
primært henvender oss til når vi verver, lager materiell, gjør medieutspill og så videre. Det er
det denne saken handler om. Retningsvalgene vi gjør her bør også implementeres i
profileringsplanen, arbeidsprogrammet og en eventuelt kommende treårsplan.
Arbeid for kommende studenter
Forbundet bør forsøke å etablere seg på videregående skoler (VGS) og folkehøgskoler (FHS).
Vi bør ta sikte på å ha noen få, engasjerte grupper med høy kvalitet på aktivitet. Disse
gruppene skal ta minst mulig ressurser fra kontoret og det øvrige studentarbeidet, ved at de
gjennomfører et studie-/diskusjonsopplegg som er ferdig utformet.
Dette følges opp av en frivillig ansvarsperson (en elev) på skolen. Denne har kontakt med
komité bestående av ansvarspersonene, én LSer og organisasjonsutvikler. Komiteens
oppgaver er å følge opp/fornye studieopplegg, samt oppfølging av VGS/FHS-gruppene.
Når vi har noen VGS/FHS-grupper oppe og går, bør det defineres hvordan disse skal tilpasses
organisasjonsstrukturen i NKS. Noen forslag kan være:
1. "Komité for FHS og VGS" gis status som en fast sammenslutning. Da har de nasjonal
status, komiteen må ha en leder (naturlig en av de lokale ansvarspersonene), de får én delegat
med møte/talerett på landsmøtet og skal møte LS minst én gang i året.
2. Hver enkelt gruppe legges inn under sitt lokalforbund, som en lokal sammenslutning. Da
kan det også åpnes opp lokalt for at styret skal ha minst én VGS-representant i styret for å
sikre litt samkjøring.
3. Hver FHS/VGS-gruppe blir som et eget lokalforbund, med egne medlemslister,
representanter til LM og delegat(er) til LS basert på medlemstall.
4. FHS/VGS-gruppene som fellesskap legges til som et eget nivå i organisasjonsstrukturen. Vi
kan fortsatt ha f.eks. medlemslister for hver enkelt gruppe, men innad i
organisasjonshierarkiet er de som fellesskap omtrent som et lokalforbund å regne, og de får
delegater til landsmøtet basert på medlemstall og en representant til LS.
Denne typen aktivitet kan bli svært verdifull for oss, hvis vi tenker langsiktig. Vi er nødt til å
få unge folk til å ha en tanke om hvem vi er og hva vi gjør før vi prøver å verve dem på
studiested. Da kan det være nok å bare ha vært til stede på deres FHS/VGS, for å senke
terskelen for videre og varig aktivitet i organisasjonen.
Dette vil ha utslag for hvordan vi profilerer oss. Det bør nevnes eksplisitt i profileringsplanen
at vi skal ha standvirksomhet og plakater på utvalgte VGS og FHS.
Hvem vil vi rekruttere?
Videre bør det i profileringsplan, Arbeidsprogram og eventuelt neste treårsplan understreke at
vi retter oss mot studenter og unge voksne, primært aldersgruppa 16-30 år, som er en
målgruppe vi har gode forutsetninger for å nå slik «Forbundets profileringsplan» legger opp
til promotering og ekstern kommunikasjon.
Hva vil vi rekruttere til?
Det er også verdt å tenke gjennom hva vi rekrutterer hvem til. I dag rekrutterer vi veldig

"åpent", og i stor grad sier vi at det betyr ikke noe hva du tror på eller mener, og at nye
medlemmer bare kan få "være en del av vårt inkluderende studentmiljø". Som organisasjon
kan vi tjene på å rekruttere nye medlemmer til et tydeligere prosjekt, der det ligger i kortene at
de skal engasjere seg i noe viktig, heller enn bare å være "passasjerer".
I rekrutteringsarbeidet framover ønsker vi derfor å profilere oss som et tydelig
kristenprogressivt alternativ som appellerer til studenter og unge voksne som lar seg engasjere
og utfordre av kristen tro og aktuelle samfunnsforhold. Vi bør rette oss mot unge voksne med
interesse for ikke bare kristen tro og religion, men hvordan dette er relevant i et moderne
samfunn med moderne problemstillinger.
Landsstyrets diskusjon:
Ingvild: FHS/VGS-arbeidet betyr at vi tenker større om målgruppe enn før – vi er ikke lenger
bare for studenter. Også veldig viktig at vi begynner å bli tydelige på hva vi rekrutterer til.
Tror at det også kan gi økt rekruttering.
Torkil: Vi har i dag en passiviserende rekrutteringskultur. Vi sier at «her kan du komme og
bare være til stede». Justeringen her sier at vi vil rekruttere folk til å engasjere seg aktivt i noe.
Da må vi også ha i bakhodet når vi lager arbeidsprogram etc at vi må komme opp med
konkrete aktiviteter som folk kan engasjere seg i.
Ingvild: Min erfaring er at det som er overraskende trekker folk. Utydelighet trekker ingen.
Ingvild: Ikke nødvendig å rekruttere flest mulig. Heller rekruttere færre, som vet hva de er
med i.
Torkil: Vil advare litt mot å ønske å bare rekruttere de som mener de riktige tingene. Denne
saken handler om hvordan vi vil framstå og profilere oss – ikke om hvem vi ikke vil ha med.
Ingvild: Handler ikke om å bare rekruttere de som mener de rette tingene, men å vri
rekrutteringen vår fra å være helt «åpne» – i betydningen utydelige – til å bli tydelige og
rekruttere til et prosjekt.
Andreas: Vedtaket sier ikke at vi bare skal rekruttere kristenprogressive, men nysgjerrige. Det
kan man være om man er progressiv eller konservativ. Kanskje er «kristenprogressiv» noe
annet i Stavanger enn i Oslo?
Per: Veldig for at vi styrker vår profil og skaper et tydelig prosjekt. Det gir oss et
eksistensgrunnlag også. Vi har hittil jobbet etter en tydelig målstyring, med mål om 300
medlemmer, for eksempel. Men vi kan ha andre former for målstyring også. Aktivitet må for
eksempel også være en viktig målsetning for oss.
Marianne: Mange steder, f.eks der jeg kommer fra, kan det framstå som veldig uvant for folk
om vi skal være et «tydelig kristenprogressivt alternativ». Kan være lurere å få folk med først,
uten å skremme dem bort. Jeg var veldig lei av miljøene jeg fant i Stavanger, og søkte meg
derfor til Forbundet. Men jeg er ikke noen gjennomsnittlig kristen i Stavanger.
Andreas: Det finnes mange flere som Marianne. Det er de vi må søke å nå.

Ingvild: Vi stiller ofte spørsmålet «Hvor finner vi forbunderne?» Men vi må heller stille
spørsmålet «Hvordan skal de finne oss?» Det gjør vi lettere ved å være tydeligere.
Ingvild: Styrekursene kan også endres til å handle om hvordan skaper man aktive,
kristenprogressive lokalforbund.
Marianne: Viktig at vi ikke bruker så mye tid på VGS/FHS-gruppene at det går utover lokalt
arbeid.
Ingvild: Foreslås å legges inn i arbeidsprogrammet at neste LS tar en vurdering av hvordan
disse gruppene skal organiseres. Men vi gir jo noen føringer her.
Andreas: Til diskusjonen om organisering av FHS/VGS-grupper, mener jeg forslag 1 og 4 fra
sakspapiret er de beste.

Vedtak:
Landsstyret skal inkludere satsning på VGS og FHS i sitt forslag til arbeidsprogram på
landsmøtet 2019. Satsingen skal være lite ressurskrevende, og styres av en komite tilknyttet
LS.
Denne satsningen skal nevnes i profileringsplanen, under «Målsetninger og virkemidler for
promotering og ekstern kommunikasjon». Det legges inn i forslag til arbeidsprogram at LS
skal avklare statusen for VGS/FHS-gruppene.
Forbundets primære aldersmålgruppe er 16-30 år. Dette bør gjenspeiles i profileringsplan,
arbeidsprogram og eventuelt kommende treårsplan.
I rekrutteringsarbeidet ønsker vi å profilere oss som et tydelig kristenprogressivt alternativ
som appellerer til studenter og unge voksne som lar seg engasjere og utfordre av kristen tro
og aktuelle samfunnsforhold. Samtidig må vi hele tiden arbeide for en bærekraftig og positiv
medlemsvekst.
Enstemmig vedtatt

3.2 AKTs framtid
Ingvild innledet til saken:
I arbeidsprogrammet for 2017-2019 heter det:
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.

I dag utgir vi to nummer av AKT i året, i desember og mai. Bladet sendes til medlemmer,
forbundsvenner og et fåtall abonnenter (inkl. biblioteker). Bladet har samme tema som det
semesteret det kommer ut i. I tillegg til temastoff, er det forbundsstoff (nasjonalt og lokalt).
Forslag til ny organisering:
Akt kommer ut én gang i året, før jul, og fungerer som en slags årbok. Bladet trykkes i farger.
Gjennom året drives bloggen KristenOgProgressiv.no av en redaktør som jobber aktivt for å
få medlemmer og venner til å skrive tekster til bloggen om temaet Kristenprogressiv. AKT

trykker et utvalg av disse tekstene som gjennom året ble publisert på bloggen + noen nye
tekster. Redaktøren for bloggen er også redaktør for AKT, sammen med landsstyret.
Nåværende redaktør for KristenOgProgressiv.no, Birte Nordahl, er positiv til at Forbundet tar
over stafettpinnen og driver bloggen videre.
Lokalstoff av sosial art publiseres fortløpende på forbundet.no.
Nyhetsbrevene som sendes fra hvert kvartal overtar AKTs funksjon som formidler av aktuelt
stoff.
Ansvar og økonomi
Hvis nyhetsbrevene skal være kanalen for å sende ut nyhetsstoff fra nasjonalt og lokalt, vil
kontoret ta over denne funksjonen, slik nyhetsbrevene fungerer i dag.
Å drive en blogg krever en redaktør som kontinuerlig jobber med å samle inn stoff til
bloggen. En slik redaktør vil kanskje kreve et større honorar enn det akt-redaksjonen får i dag.
Vi vil spare penger på å trykke og sende ut AKT bare én gang i året, men hvis det skal trykkes
i farger og gjøres mer stas på layout, vil totalsummen kanskje gå opp i opp.
Veien videre
I fremdriftsplanen til landsstyret står det at dette skal diskuteres i november og januar, og at vi
skal vedta en innstilling til landsmøtet på møtet vårt i februar. Landsstyret bes diskutere om vi
trenger så lang tid. Vi kan gjøre vedtak i november eller januar i stedet.
Landsstyret må også diskutere når eventuelle endringer skal tre i kraft.
Endringene landsstyret gjør må sendes inn som innstilling til vedtak på landsmøtet 2019.
Eventuelle endringer skjer i
- Retningslinjer for AKT
- Budsjett 2019
Landsstyrets diskusjon:
Marianne: Har vi inntrykk av at folk leser AKT?
Torkil: Har inntrykk av at forbundsvenner leser AKT.
Andreas: Jeg blar alltid gjennom, litt kjedelig å lese når det er i svart-hvitt. Moren min synes
bladet er veldig bra.
Torkil: Den viktigste funksjonen til AKT er at folk får en fysisk påminnelse om at de er
medlem i Forbundet. Også at alle lokalforbund får bidra til et nasjonalt dugnadsprosjekt som
samler oss.
Ingvild: AKT tilhører en tid der medlemsbladet var den viktigste kommunikasjonsformen.
Per: Jeg er veldig fan av å ha en flott årbok med spennende tekster, og ikke tekster om
lokalforbundsaktivitet som jeg kjenner til fra før. Skal boka bli bra, må vi ha en redaktør som
har et tydelig prosjekt.

Ingvild: Bør redaktøren lønnes?
Torkil: For årboka, eventuelt et honorar i desember. Så er det et spørsmål om redaktøren for
bloggen og årboka er samme person. Da kan vi i så fall vurdere å lage en liten stilling med
avlønning gjennom året. Men det vil innebære at vi enten gjøre bloggen til en temmelig stor
del av Forbundet/Forbundsøkonomien, eller at vi lønner så lavt at månedslønna ikke er særlig
merkbar.
Ingvild: Må stå i retningslinjene hva en redaktør skal være. Redaktøren skal først og fremst få
andre til å skrive. Vi tilhører en akademisk tradisjon og har mange skrive- og meningsglade
medlemmer. Fint å gi dem en plattform.
Torkil: Skal bloggen/bladet først og fremst ha skribenter fra Forbundet, eller kan hvem som
helst skrive noe kristenprogressivt? Skal det være Forbundets tanker eller tanker Forbundet
synes er spennende?
Andreas: Litt av begge deler, men viktigere at det er spennende og gode tekster enn at det er
forbundere som har skrevet dem.
Per: Når tekstene blir gode nok, kan det også bli litt kult å skrive for AKT/bloggen.
Ingvild: Forbundet tjener på å hekte seg på et bredere miljø. Samtidig er Forbundet et sted der
studenter og unge voksne skal ta steget ut i verden. Da er det viktig at vi har lavterskel
aktivitetstilbud. Det er mange ting som har sprunget ut av Forbundet – Åpen folkekirke,
Kirken på Pride etc – og så sendes dette videre til andre. Da blir Forbundet stadig et sted der
vi ikke lenger utvikler tankene.
Merete: Hvordan blir det med semestertemaer? Skal dette tas opp i bloggen/AKT?
Torkil: Jeg ville tenkt at bloggen ikke er så tett knyttet opp til gangen i Forbundsåret at den er
bundet til tematikk osv. Men kanskje noen «spesialbestillinger» ila året, f.eks. at hvis vi har
«rasisme» som tema på Forbundshelga, kan vi ha en god tekst om dette på bloggen i
mobiliseringsperioden, med en henvisning til at dette kan man lære mer om på Forbundshelga
Torkil: Bloggen trenger en redaksjon, gjerne på tre personer, med en redaktør. Disse bør være
lokalisert i samme by.
Ingvild: Ville kalt det en fast sammenslutning
Torkil: Skal bloggen og bladet heter forskjellige ting? Eller skal begge hete «AKT – Aktuelt
Kristenprogressivt Tidsskrift?»
Andreas: Bloggen og boka bør hete det samme. Hva med PK – Progressive Kristne?
Ingvild: Hvis årboka skal være tekster fra bloggen – pluss noe annet (f.eks. forbundsstoff),
kan årboka og bloggen ha ulike navn.
Torkil: I så fall bør det kanskje være noen andre enn redaksjonen som lager årboka, f.eks.
ansatte og leder av NKS (med leder av NKS som ansvarlig redaktør).
Per: Redaktøren bør følges opp av leder i NKS som ansvarlig redaktør.

Ingvild: Skeptisk til at leder skal være ansvarlig redaktør. Kan være en verdi i at bloggen ikke
uttaler seg på vegne av Forbundet.
Torkil: Enig i at bloggen bør være uavhengig. Men samtidig eier Forbundet den (og stoffet).
Kan komme fram at den driftes av Forbundet, men at innholdet står for
redaksjonens/skribentens regning, og at den opererer uavhengig av Forbundet.
Ingvild: Det er fint om det er landsstyret som utgir AKT dersom det er en årbok med
bilder/reportasjer for hele organisasjonen.

Forslag 1 (fra Ingvild):
Landsstyret ønsker at AKT kommer heretter ut én gang i året, før jul, og fungerer som en
slags årbok, med fint design.
Gjennom året drives bloggen KristenOgProgressiv.no av en redaktør som jobber aktivt for å
få medlemmer, forbundsvenner og andre til å skrive tekster til bloggen om temaet
Kristenprogressiv. AKT trykker et utvalg av tekstene fra bloggen samt eventuelt nye tekster.
Lokalstoff av sosial art publiseres fortløpende på forbundet.no. Nyhetsbrevene som sendes fra
sekretariatet hvert kvartal overtar akts funksjon som formidler av aktuelt stoff.
Ingvild lager forslag til reviderte retningslinjer for AKT, basert på dette vedtaket, og
innspillene fra LS i dette møtet, og legger disse fram for LS i januar.

Vedtak:
Landsstyret ønsker at AKT kommer heretter ut én gang i året, før jul, og fungerer som en
slags årbok, med fint design.
Gjennom året drives bloggen KristenOgProgressiv.no av en redaktør som jobber aktivt for å
få medlemmer, forbundsvenner og andre til å skrive tekster til bloggen om temaet
Kristenprogressiv. AKT trykker et utvalg av tekstene fra bloggen samt eventuelt nye tekster.
Lokalstoff av sosial art publiseres fortløpende på forbundet.no. Nyhetsbrevene som sendes fra
sekretariatet hvert kvartal overtar akts funksjon som formidler av aktuelt stoff.
Ingvild lager forslag til reviderte retningslinjer for AKT, basert på dette vedtaket, og
innspillene fra LS i dette møtet, og legger disse fram for LS i januar.
Enstemmig vedtatt

3.3 Forbundshelga 2019 - tid og sted
Marianne innledet til saken:
Hvor skal Forbundshelga arrangeres?
Forbundshelg har blitt arrangert i flere år, og det har vært mange deltakere spesielt de to siste
årene. Dette er en trend vi gjerne ønsker skal fortsette. Tidligere har Forbundshelga blitt
arrangert på Haugtun, som for et par år siden fikk nye eiere. Det er mange fordeler med å ha
Forbundshelga på Haugtun, som for eksempel at Forbundet har en lang historie med stedet,
tunet har en «hyttekoselig» atmosfære, det er mange senger inkl. sengetøy, og det er mulig å
få all mat servert og oppvasken ordnet av eierne. Ved Forbundshelga 2017 var det eierne som
laget alt av mat og vasket opp etterpå, mens ved Forbundshelga 2018 var det deltakerne selv
som serverte mat og vasket opp. Dette gikk forholdsvis veldig bra, med rom for litt
forbedringer i organisering og fordeling av oppgaver.
Det er selvfølgelig mulig å fortsette tradisjonen med å holde Forbundshelga på Haugtun, men
det går også an å vende nesen mot andre leirsteder.
Når vi skal velge hvor vi vil arrangere Forbundshelga 2019 har vi noen ting vi må ta hensyn
til. Hvor mye skal helgen koste? Hvor langt kan vi reise? Hvor mange deltakere ønsker vi å ha
plass til? Vi må også bestemme hvor viktig det er for oss å få lov til å ha med alkohol.
Vedlagt i sakspapirene finnes det en oversikt over fire forskjellige leirsteder (Haugtun, Utøya,
Studenterhytta Oslo, Lunde leirsted og Strandheim kristelige leirsted), med reisetid fra
Universitetsgata 20, antall sengeplasser og pris. Det er også oppført om leirstedene tillater
nyting av alkohol. De tre siste leirstedene er billigst, men har et par ulemper (Sudenterhytta
Oslo krever at man drar dit til fots, Lunde leirsted og Strandheim kristelige leirsted tillater
ikke alkohol).
Saksansvarlig foreslår at Forbundshelga 2019 skal arrangeres på Utøya. Kostnadene for å
arrangere Forbundshelga 2019 på Utøya er en del høyere enn tre av de andre leirstedene, men
her blir det servert mat. Det er også billigere enn Haugtun inkl. mat og oppvask. Utøya har
flest sengeplasser av alle leirstedene, som betyr at vi praktisk talt ikke må sette noe tak over
hvor mange deltakere som får være med. Å arrangere Forbundshelga på Utøya åpner også opp
for en innholdsrik helg. Det går for eksempel an å besøke minnesmerket for 22. juli og knytte
dette opp til temaet for helgen. Temaet for helgen kan for eksempel handle om hatprat,
ekstremisme, og/eller rasisme.
Når skal Forbundshelga arrangeres?
Tidligere år har Forbundshelga blitt arrangert i september men ble for et par år siden flyttet til
midten av oktober. Dette ble gjort for å gi lokalforbundene tid til mobilisering og promotering
av arrangementet. Det har ikke vist seg å være like effektivt som det ble håpet på. Med tanke
på at det også er rundt disse tider Oslo-området har høstferie er det lite gunstig å legge
Forbundshelga til de to første helgene i oktober da det fort blir mye dyrere.
Landsstyrets diskusjon:
Andreas: Haugtun har en historisk verdi for oss. Vi må finne ut hvor mye vi synes den er
verdt:
Marianne: Jeg som bare har vært på Haugtun etter at det ble solgt, har ikke den samme
følelsen av at dette er «vårt sted» som de som var der før det ble solgt.

Merete: Med tanke på reiseveien til Utøya – vil Trondheimsforbundet fortsatt ta tog, eller blir
det fly?
Torkil: Mest realistisk med fly.
Torkil: Vi har også undersøkt Studenterhytta Trondheim og en 15-20 andre steder. Det viser
seg at Haugtun er mer praktisk enn vi hadde tenkt over – de har mange rom, fint uteområde,
det er lov med medbragt alkohol og vi er veldig «frie» i løpet av helga.
Andreas: Studenterhytta i Oslo er kanskje upraktisk – men de har et utstoppa elghode der!!
Ingvild: Det er fint å komme seg bort fra ett av studentmiljøene, sånn at alle har like mye (lite)
eierskap.
Andreas: Plassmangelen er en utfordring på Haugtun: Hvis du blir over 42 må du lage maten
selv, og eierne er veldig lite fleksible hvis vi blir mange.
Per: Enklere logistikk med eksterne innledere etc på Utøya enn på Haugtun.
Torkil: Vi kan være oppmerksomme på at Utøya eies av AUF og kan gi inntrykk av at vi har
en kobling til dem. Det kan også bety at forbundere som har vært med i AUF vil ha et ekstra
eierforhold til stedet under helga.
Ingvild: Om vi skal oppgi Haugtun, som vi har lang historie med, hadde det vært spennende å
ha den et sted som også har en historie. Veldig spennende om vi har tema hatprat, rasisme etc
på Haugtun.
Merete: Er det for sent å ha det etter høstferien?
Marianne: Etter høstferien kolliderer det fort med eksamensinnspurten. I rekrutteringsøyemed
kan det være mer nyttig å kunne invitere til Forbundshelga på stand ved semesterstart.
Merete: Vi kan ha stand med konkurranser, der man kan vinne gratis deltakelse på
Forbundshelga.

Innkommende forslag:
Forslag 1 (fra Andreas):
Endre «Forbundshelga 2019 arrangeres på Utøya, Krokkleiva 20.-22. september.»
til
«Forbundshelga 2019 arrangeres på Haugtun 20.-22. september.»
For: 0 stemmer
Mot: 4 stemmer
Forslaget avvist
Forslag 2 (fra Torkil):
Tilleggsforslag: «Sekundær dato er 13.-15. september. Deretter 27.-29. september.»
Enstemmig vedtatt
Forslag 3 (fra Ingvild):

Tilleggsforslag: «Om Utøya ikke er tilgjengelig noen av de aktuelle helgene, holdes
Forbundshelga på Haugtun.»
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Forbundshelga 2019 arrangeres på Utøya, Krokkleiva, 20.-22. september. Sekundær dato er
13.-15. september. Deretter 27.-29. september. Om Utøya ikke er tilgjengelig noen av de
aktuelle helgene, holdes Forbundshelga på Haugtun.
Enstemmig vedtatt

3.4 Landsstyrets årsberetning 2018-2019
Ingvild innledet til saken:
Landsstyret står ansvarlig for det det har utrettet i sin periode og må legge frem en
årsberetning for landsmøtet 2019. Da skal landsstyret skrive om det som har skjedd og
kommentere hva som er gjort i forhold til Arbeidsprogrammet for perioden.
Dette er en innledende behandling hvor landsstyret gir innspill på
hva som må være med. Et ferdig utkast til diskusjon kommer på møtet i januar.
Nytt for vår periode er at landsstyret ikke har et AU, og noen lokalforbund har færre
landsstyrerepresentanter enn de har hatt før. Vi må evaluere hvordan dette har fungert.
Ellers ønsker jeg innspill på hva det er viktig å ha med i årsberetningen, og hvorvidt vi skal
legge alle lokalforbundenes årsberetninger inn i landsstyrets årsberetning.
Landsstyrets diskusjon:
Torkil: Ønsker et kort, innledende kapittel med beskrivelse og vurdering av situasjonen i NKS
som helhet.
Andreas: Møtestrukturen har vært litt annerledes i år, med flere internett-møter og litt færre
fysiske møter. Det har fungert bra. Men nå er oppmøtet dårlig – har det noe noen
sammenheng med den nye møtestrukturen?
Torkil: Planen var å ha flere nett-møter, der vi oppdaterte hverandre på statusen lokalt, og så
fysiske møter der vi hadde de store diskusjonene. Nå har dette sklidd litt over i hverandre,
sånn at nett-møtene og de fysiske møtene har blitt veldig like.
Marianne: Kan det være at dersom det er for mange møter, er det lettere å hoppe over ett?
Ingvild: Bildet er mer sammensatt. Det er ulike grunner til at folk ikke møter opp. Tror også at
det hadde vært en fordel å få til at vi har ulike nett- og fysiske møter. Dette vil også
understreke at LSerne har to oppgaver. Kanskje det hadde vært bra med én fysisk samling til
før sommeren.
Per: Jobbe litt med holdningsskapende arbeid. Særlig under nett-møter har folk ofte gått før
møtet er slutt.

Torkil: Ellers synes jeg kulturen i landsstyret er veldig bra nå. Det er rom for
meningsutveksling samtidig som det alltid er god stemning.
Ingvild: Har fått til et arbeidende landsstyre som gjør ting AU gjorde før, f.eks.
saksforberedelser. Saksforberedelsene har vært veldig gode, med grundig forarbeid og
tydelige forslag til vedtak. Det har gjort diskusjonene bedre.
Ingvild: Linken lokalt og nasjonalt fungerer ikke godt nok.
Torkil: Det handler også om å bevisstgjøre lokalstyrene (særlig leder) om ansvaret for å
oppdatere seg på hva som skjer i LS.

Vedtak:
Ingvild og Torkil lager ferdig forslag til årsberetning til landsmøtet i januar. De tar med seg
innspillene fra dette møtet i arbeidet. Endelig vedtak skjer på LS i februar.
Enstemmig vedtatt

3.5 Tema for vårsemesteret 2019
Merete innledet til saken:
I Arbeidsprogrammet står det at vi skal “Fastsette et tema i forkant av hvert semester, og
utvikle programmateriell til dette temaet for bruk i lokalforbundene.” (2.1.1)
Temaet for vårsemesteret vil også bli temaet for AKT #1 2019.
Semestertema ble ikke valgt forrige styremøte, det er foretatt endringer av tilbakemeldingene
som kom inn, til et endelig forslag for semestertema 2019.
Innstilling til vedtak:
Landsstyret velger “#kristenprogressiv2019” som semestertema våren 2019.
Alle lokale landsstyrerepresentanter kontakter sitt lokalstyre og formidler temaet for våren,
før lokalstyrene planlegger vårsemesteret.
Landsstyret ber utvalgene om å utvikle en tekst i AKT fra sitt perspektiv.
Den nåværende redaksjonen i AKT, finner noen som vil skrive en kort presentasjon om vårens
semestertema som kan publiseres i AKT #2 2018.
Forslag 1 (fra Andreas):
Endre teksten «Landsstyret velger “#kristenprogressiv2019” som semestertema våren 2019.»
til
«Landsstyret velger “Kristenprogressiv i 2019” som semestertema våren 2019.
For: 2 stemmer
Mot: 2 stemmer

Ny avstemning:
For: 3 stemmer
Mot: 1 stemmer
Forslaget vedtatt
Forslag 2 (fra Torkil):
Endre teksten «Landsstyret ber utvalgene om å utvikle en tekst i AKT fra sitt perspektiv.»
til
«Landsstyret ber utvalgene om å utvikle en tekst om kristenprogressivitet fra sitt perspektiv,
som publiseres i AKT, blogg og/eller forbundet.no.»
Enstemmig vedtatt
Forslag 3 (fra Torkil):
Endre teksten «Den nåværende redaksjonen i AKT, finner noen som vil skrive en kort
presentasjon om vårens semestertema som kan publiseres i AKT #2 2018.»
til
«Ingvild Yrke skriver en kort presentasjon om vårens semestertema som publiseres i AKT #2
2018.»
Enstemmig vedtatt
Forslag 4 (fra Torkil):
Tilleggsforslag:
Teksten [fra Ingvild Yrke] sendes til lokalforbundene sammen med forslag til
spørsmål/problemstillinger som de kan ta i bruk for å holde lokale temamøter eller
diskusjonskvelder.
Enstemmig vedtatt
Forslag 5 (fra Ingvild):
Tilleggsforslag:
«Vi promoterer temaet med en plakat i hvert lokalforbund som viser temaet, og et festet
innlegg eller forsidebilde på Facebook. Vi oppfordrer lokalforbund til å skrive om temaet på
arrangementbeskrivelser, og til å orientere om det på alle arrangement på starten av
semestrene.»
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Landsstyret velger “Kristenprogressiv i 2019” som semestertema våren 2019.
Alle lokale landsstyrerepresentanter kontakter sitt lokalstyre og formidler temaet for våren,
før lokalstyrene planlegger vårsemesteret.
Landsstyret ber utvalgene om å utvikle en tekst om kristenprogressivitet fra sitt perspektiv,
som publiseres i AKT, blogg og/eller forbundet.no.

Ingvild Yrke skriver en kort presentasjon om vårens semestertema som kan publiseres i AKT
#2 2018. Teksten sendes til lokalforbundene sammen med forslag til
spørsmål/problemstillinger som de kan ta i bruk for å holde lokale temamøter eller
diskusjonskvelder.
Vi promoterer temaet med en plakat i hvert lokalforbund som viser temaet, og et festet innlegg
eller forsidebilde på Facebook. Vi oppfordrer lokalforbund til å skrive om temaet på
arrangementbeskrivelser, og til å orientere om det på alle arrangement på starten av
semestrene.
Enstemmig vedtatt
3.6 Semesterstart våren 2019 – offensiv for nytt lokalforbund?
Per Høyland innledet til saken:
Treårsplanen for utvikling av forbundet gir oss flere viktige – og utfordrende – målsetninger
for 2019. Innen utgangen av året skal vi ha:
- 300 betalende medlemmer
- 7 fungerende lokalforbund
Per november 2018 har vi 192 betalende medlemmer og 5 lokalforbund, i tillegg til et
nyoppstartet Kristiansandsforbund med et styre bestående av LS-representanter inntil vi får
arrangert et årsmøte. På landsbasis har vi 45 medlemmer som ikke har betalt kontingenten for
2018 som vi kommer til å sende purring til, men samtidig vil mange som har betalt i 2018
ikke fortsette som medlemmer til neste år. Bunnlinja er derfor at vi har en stor vervejobb
foran oss i 2019. Enkelte lokalforbund har litt problemer med å skaffe kandidater til
lokalstyrene som skal velges på årsmøtene i februar, noe som også vil kreve oppfølging fra
sentralt hold.
Sekretariatet anbefaler at vi venter med å etablere et lokalforbund på Ås til semesterstart
høsten 2019. Ansatte- og LS-ressurser bør heller brukes til å styrke eksisterende lokalforbund
og -arbeid.
Det er lokalforbundene som er spydspissen i semesterstartsrekrutteringen. I
Arbeidsprogrammet 2017-2019 heter det at lokalforbundene blant annet skal:
- 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 en verveoffensiv ved semesterstart
Sekretariatet anbefaler at brorparten av LS-ressursene ved semesterstart brukes til å bygge
Kristiansandsforbundet. LS bes om å:
- Oppfordre lokalforbundene til å stå på stand minst to (2) ganger i løpet av
semesterstarten.
- Oppfordre lokalforbundene til å arrangere en semesterstartfest og introduksjonskveld i
slutten av januar
- Sende representanter til Kristiansandsforbundet for å hjelpe til med å stå på stand og
gjennomføre arrangementer i oppstarten

Landsstyret hadde etter innledningen en gjennomgang av situasjonen i de ulike
lokalforbundene.
Innstilling til vedtak:
Landsstyret prioriterer å støtte eksisterende lokalforbund ved semesterstart våren 2019, med
særlig fokus på Kristiansandsforbundet, i stedet for å forsøke å etablere et nytt lokalforbund i
Ås. Etableringen av et nytt lokalforbund forskyves dermed til neste landsstyreperiode.

Forslag 1 (fra Torkil):
«Landsstyret prioriterer å støtte eksisterende lokalforbund ved semesterstart våren 2019, med
særlig fokus på Kristiansandsforbundet, i stedet for å forsøke å etablere et nytt lokalforbund i
Ås.»
endres til
«Landsstyret prioriterer å støtte eksisterende lokalforbund ved semesterstart våren 2019, med
særlig fokus på Bergen, Stavanger og Kristiansand, i stedet for å forsøke å etablere et nytt
lokalforbund i Ås.»
Enstemmig vedtatt

Forslag 2 (fra Ingvild):
Lokalforbundene oppfordres til å ha en semesterstartsfest/-kickoff e.l., der foredraget fra
introkvelden inkorporeres i dette arrangementet.
Enstemmig vedtatt

Forslag 3 (fra Torkil):
Alle lokalforbund tilbys, og forventes å gjennomføre, et standkurs/vervekveld med ansatte i
forkant av semesterstart. Per utarbeider en semi-offentlig digital oversikt over hva som må
planlegges før semesterstart (booke standplass, sette dato for standkurs osv), med checkliste
for hvert lokalforbund. Ingvild følger opp semesterstart med alle lokale ledere.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Landsstyret prioriterer å støtte eksisterende lokalforbund ved semesterstart våren 2019, med
særlig fokus på Bergen, Stavanger og Kristiansand, i stedet for å forsøke å etablere et nytt
lokalforbund i Ås. Etableringen av et nytt lokalforbund forskyves dermed til neste
landsstyreperiode.
Lokalforbundene oppfordres til å ha en semesterstartsfest/-kickoff e.l., der foredraget fra
introkvelden inkorporeres i dette arrangementet.
Alle lokalforbund tilbys, og forventes å gjennomføre, et standkurs/vervekveld med ansatte i
forkant av semesterstart. Per utarbeider en semi-offentlig digital oversikt over hva som må
planlegges før semesterstart (booke standplass, sette dato for standkurs osv), med checkliste
for hvert lokalforbund. Ingvild følger opp semesterstart med alle lokale ledere.
Enstemmig vedtatt

3.7 Gjennomgang av Forbundets samarbeidspartnere
Torkil gjennomgikk organisasjoner, kampanjer og bevegelser som NKS er en del av:
1: Moderorganisasjonen
1.1 World Student Christian Federation (WSCF)
WSCF er Forbundets internasjonale paraplyorganisasjon, med medlemsorganisasjoner i over
100 land. Gjennom WSCF er vi også medlem i de regionale nettverkene World Student
Christian Federation Europe (WSCF-E) og Nordic-Baltic Cooperation Council (NBCC).
Sistnevnte har ikke hatt aktivitet eller et valgt styre på flere år. Vår tilslutning til WSCF er
regulert i NKS’ vedtekter, der det heter (§ 2): NKS er tilknyttet World Student Christian
Federation (WSCF), og identifiserer seg med dens økumeniske profil.
Aktivitet:
Vi blir hvert år invitert til flere møter og arrangementer i WSCF og WSCF-E. Vi deltar årlig
på WSCF-Es Staff & Officers Meeting. Vi deltar også på «landsmøtene» i henholdsvis WSCF
og WSCF-E. Vi har også bilaterale samarbeid med andre medlemsorganisasjoner i WSCF –
viktigst blant disse er utvekslingsprogrammet med PYEM. Vi har også i flere år vært en
sentral intern kritiker av organiseringen av og økonomistyringen i WSCF. Det siste året har vi
jobbet for å få med oss flere andre medlemsforbund i en mer samkjørt kritikk. Vår viktigste
samarbeidspartner her har vært SCM Hong-Kong. Vi arrangerte tidligere i år den første
konferansen i det som er tenkt å bli en årlig samling av likesinnede forbund internasjonalt.
Kontingent:
1 % av årlig omsetning. Vi legger på noe, siden vår reelle omsetning er vesentlig høyere enn
den som framkommer i NKS budsjetter. Vi betaler sedvanlig 1000 USD (cirka 8-9000 kroner)
i året.
Nettside:
www.wscfglobal.org

2: Praktiske og økonomiske støttespillere
2.1 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
LNU er paraply- og interesseorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. De
forvalter også statsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom ulike
støtteordninger. LNU tilbyr også kurs og opplæring i organisasjonsarbeid.
Aktivitet:
I denne perioden har vi fått tildelt 75 000,- kroner til utveksling med PYEM fra LNU. Vi
deltar vanligvis på LNUs årsmøte, det såkalte «Barne- og Ungdomstinget», og vi har
sporadisk brukt LNU til kursing og lånt ordstyrere etc derfra.
Kontingent:
8100,- kroner
Nettside:
www.lnu.no

2.2 Kristelig Studieforbund
K-Stud er et studieforbund, en ideell organisasjon som har voksenopplæring som
hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. I Norge finnes det 19
slike studieforbund, og det er disse som forvalter statsstøtten til voksenopplæring. K-Stud er
studieforbund for de kristelige organisasjonene i Norge. K-Stud ble opprettet i 2012 som en
fusjon av studieforbundene for hhv Den norske kirke og frikirkene i Norge.
Aktivitet:
K-Stud gir pengestøtte til lokalforbundene basert på aktivitet. I 2018 har vi også søkt om
relativt mye pengestøtte til hhv styreinstruktørkurs/styrekurs og teologisk-pedagogisk arbeid.
I 2017 mottok fem lokalforbund til sammen 7 721,- kroner fordelt på fem lokalforbund. I
2016 mottok tre lokalforbundene til sammen 13 400,- kroner.
Kontingent:
550,- kroner
Nettside:
www-k-stud.no

2.3 Hovedorganisasjonen Virke
Virke er Norges nest største arbeidsgiverorganisasjon. Forbundet er medlem her fordi det er
de som organiserer virksomheter innen frivillighetsfeltet. Vi bruker Virke til kursing av
ansatte, til rådgivning innen jus og personalpolitikk, og vi er tilsluttet den tariffavtalen de
fremforhandler med arbeidstakerorganisasjonene.
Kontingent:
Det er NSKF som betaler medlemskontingenten i Virke.
Nettside:
www.virke.no

3. Politiske og teologiske partnere:
3.1 Fellesutvalget for Palestina (FuP)
FuP er en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som støtter palestinernes sak. I
underkant av 30 organisasjoner er medlemmer. Forbundet var blant stifterne av FuP i 1980.
Fellesutvalget er primært viktig for oss som nettverk og «kunnskapsbank» om Palestina.
Aktivitet:
Vi er relativt aktive i å tilslutte oss markeringer og kampanjer fra FuP. Vi deltar vanligvis på
årsmøtet deres, og vi brukte f.eks. lederen deres, Tora Systad Tyssen, som appellant under
utvekslingen med PYEM.
Kontingent:
1500,- kroner
Nettside:
www.palestina.no

3.2 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.
Aktivitet:
Medlemsskapet i Kirkeuka for fred er av de få medlemskapene som det jobbes med lokalt i de
fleste lokalforbundene. Det blir vanligvis holdt temakvelder i lokalforbundene i tilknytning til
Kirkeuka for fred.
Kontingent:
Ingen
Nettside:
www.kirkeukaforfred.no

3.3 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. NSFs primære formål er å arrangerer Globaliseringskonferansen annen hvert
år. Dette 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.
Det er til sammen 65 medlemsorganisasjoner i NSF. Forbundet ble opptatt som medlem i
NSF i januar 2017.
Aktivitet:
Forbundet bidro på årets konferanse med et temamøte om de kristne palestinernes situasjon og
motstandsarbeid, i samarbeid med PYEM, og vi hadde dessuten en stand under hele
konferansen. I tillegg låner NSF lokaler av oss til styremøter, årsmøter og allmøter.
Kontingent:
1000,- kroner. Men medlemsorganisasjonene blir sterkt oppfordret til å betale mer. I år betalte
vi 2500,- kroner. I tillegg stiller vi med gratis møtelokaler for NSF.
Nettside:
www.globalisering.no

3.4 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.
Aktivitet:
Forbundet var i forrige periode tilsluttet en serie med demonstrasjoner under parolen
"Vendepunkt – for en ny klimapolitikk. Denne perioden har det vært stille fra alliansen, men
den er ventet å bli mer aktiv når det nærmer seg nytt valg neste år.
Kontingent:
Ingen.
Nettside:
www.klimavalgalliansen.no

3.5 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.
Aktiviteter:
Vi har iblant promotert arrangementer de står bak, men har ikke hatt noe mer aktiv kontakt
enn dét. Vi tok i forrige periode kontakt med nettverket for å få til et møte med dem om
hvordan lokalforbundene våre kan engasjere seg i arbeidet. Det møtet ble ikke noe av på
grunn av kapasitetsproblemer fra deres side.
Kontingent:
3000,- kroner.
Nettside:
www.norgeskristnerad.no/flerkulturelt

3.6 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.
Aktiviteter:
Vi promoterer ofte arrangementer fra Fredsrådet, og vi deltar med ujevne mellomrom på deres
medlemsmøter o.l.

Fredsrådet har inntil nå hatt kontor sammen med flere andre fredsorganisasjoner på det såkalte
«Fredshuset» i Oslo. Fordi fredsorganisasjonen har opplevd stort bortfall av statsstøtte de
senere årene, legges dette kontorfellesskapet nå ned. Vi har tatt kontakt med Fredsrådet for å
høre om de (og andre fredsorganisasjoner) er interesserte i å leie rimelige lokaler i
Universitetsgata 20 fra sommeren 2019.
Kontingent:
1500,- kroner
Nettside:
www.norgesfredsrad.no

3.7 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN Norge)
ICAN Norge er den norske grenen av en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i
alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en
avtale som forbyr atomvåpen. ICANs største og viktigste seier så langt kom 7. juli 2017. Da
sluttet 122 av FNs medlemsland seg til en Traktat om Forbund mot Atomvåpen. (Norge var
blant landene som ikke tilsluttet seg.)
Aktivitet:
Vi hadde et relativt aktivt samarbeid med ICAN i 2017, da de ble tildelt Nobels fredspris.
Utover dét har vi tidvis promotert noen av deres arrangementer og kampanjer, men primært
vært støttemedlemmer.
Kontingent:
1000,- kroner
Nettside:
www.icanw.no

3.8 Skaperverk og bærekraft
Skaperverk og bærekraft er et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd,
Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke. I dette samarbeidet vil kirkene være pådrivere for
bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt; bidra til å sikre en forpliktende
internasjonal klimaavtale; demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd; og
skape håp og fremtidstro med ord og handling
Aktivitet:
Vi var relativt aktive i både interne møter og kampanjer i regi av nettverket for 4-5 år siden.
Vi har ikke hatt aktivitet tilknyttet Skaperverk og bærekraft de senere årene.
Kontingent:
Ingen
Nettside:
www.gronnkirke.no

3.9 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.
Aktivitet:
Vi har siden stiftelsen hatt et passivt støttemedlemskap i nettverket.
Kontingent:
Ingen
Nettside:
Ingen

3.10 Frihet 21
Frihet 21 er den norske avleggeren av den internasjonale A21-kampanjen («Abolish Injustice
in the 21st Century»). Kampanjen jobber mot trafficking, menneskehandel og moderne
slavearbeid. Forbundet ble med i Frihet21 i 2015.
Aktivitet:
Deres viktigste aktivitet er en årlig Walk for Freedom som avholdes i oktober. Vi har tidligere
år oppfordret medlemmer og lokalforbund til å engasjere seg her. I år gjorde vi ikke det.
Kontingent:
Ingen
Nettside:
www.frihet21.no

3.11 Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG)
SLUG er en nettverksorganisasjon som jobber for sletting av illegitim gjeld, og all gjeld som
ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. SLUG
ble startet av studenter i Tromsø. Forbundet har vært tilknyttet, og/eller medlem av, SLUG
siden nettverket ble opprettet i 1992.
Aktivitet:
Vi har over flere år hatt et passivt støttemedlemskap i SLUG.
Kontingent:
1200,- kroner
Nettside:
www.slettgjelda.no

3.12 Støttekomiteen for Vest-Sahara
Støttekomiteen for Vest-Sahara arbeider mot den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara,
og for at det saharawiske folk skal få lov til å avgjøre sin egen framtid gjennom en
folkeavstemning. Forbundet ble med i Støttekomiteen i 2015.
Aktivitet:
I 2015 hadde landsstyret besøk av lederen i Støttekomiteen, Erik Hagen, som orienterte
landsstyret om situasjonen i Vest-Sahara og komiteens arbeid. I 2016 forsøkte vi å rekruttere
forbundere til en solidaritetstur til Vest-Sahara, men det lyktes ikke å rekruttere noen. Siden
hadde vi ikke noe aktivitet eller kontakt med støttekomiteen. Erik Hagen tok kontakt igjen
sommeren 2018 og ønsket å tilby seg å holde foredrag e.l. Vi ble da enige om at han skulle ta
kontakt direkte med lokalforbundene på senhøsten, når Palestina-perioden var over og
lokalforbundene skulle planlegge neste års program.
Kontingent:
Ingen.
Nettside:
www.vest-sahara.no

3.13 Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)
FOKUS består av kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund,
solidaritets- og bistandsorganisasjoner. De er et kompetanse- og ressurssenter for
internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet
utviklingssamarbeid. FOKUS' overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale,
økonomiske og politiske situasjon internasjonalt. Vi meldte oss inn i FOKUS i forbindelse
med solidaritetsprosjektet vi drev på Sri Lanka fra 2001-2011, og FOKUS var
samarbeidspartner på dette prosjektet gjennom hele den perioden.
Aktivitet:
De senere årene har vi ikke hatt aktivitet tilknyttet FOKUS.
NB:
FOKUS er i utgangspunktet en paraplyorganisasjon for kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg
i partier og organisasjoner. Derfor er det formelt Internasjonalt kvinneutvalg, senere
Kvinnegruppa, som har vært medlem i FOKUS. Dette er den viktigste grunnen at det foreslås
å avslutte medlemskapet i FOKUS.
Kontingent:
500,- kroner
Nettside:
www.fokuskvinner.no

3.14 FN-Sambandet
FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som
arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. FNsambandet tilbyr blant annet kurs og foredrag for medlemsorganisasjonene. Disse kunne vært

aktuelle for lokalforbundene, men de koster penger (cirka 500-3000 kroner for et foredrag).
Primærmålgruppa til FN-Sambandet er skoler.
Aktiviteter:
Vi har aldri hatt særlig aktivitet tilknyttet FN-Sambandet.
Kontingent:
625,- kroner
Nettside:
www.fn.no

4. Samarbeidspartnere uten formel tilknytning
4.1 Kvinnesenteret i Abu Dis
Vi har kjøpt flere varer fra kvinnesenteret i Abu Dis og solgt videre under forbundshelga.
Varene har også blitt promotert på sosiale medier.
4.2 Kirken på Pride
Kirken på Pride er en bevegelse som startet av og i Forbundet i 2014, og som nå er en
selvstendig bevegelse som jobber med å synliggjøre kirka (primært Den norske kirke) på ulike
Pride-arrangement rundt om i landet. Forbundet har gjennom årene bidratt med økonomisk
støtte, aktivister, lokaler og praktisk hjelp (f.eks. regnskapsføring) for Kirken på Pride.
4.3 Palestinakomiteen
Palestinakomiteen er den største organisasjonen av Palestina-aktivister i Norge. Der
Fellesutvalget for Palestina er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner, er
Palestinakomiteen en vanlig medlemsorganisasjon. Vi gjør sporadiske fellesarrangementer
med Palestinakomiteen. I forbindelse
4.4 Kvekersamfunnet i Stavanger og Rogaland
Vennenes samfunn/Kvekerne er et radikalt protestantisk kirkesamfunn med cirka 200
medlemmer i Norge. I Stavanger er kvekerne og Forbundet i ferd med å bygge opp et
samarbeid som blant annet innebærer at Stavangerforbundet fritt får disponere kvekernes
møtelokaler.
4.5 Den norske kirke
Den norske kirke er den kirken/trossamfunnet vi har klart mest kontakt med, selv om vi ikke
har noen formell tilknytning til Dnk. Vi deltar blant annet på Ungdommens kirkemøte
(UKM). UKM samler ungdom fra bispedømmene og de kristne barne- og
ungdomsorganisasjonene og er rådgivende organ for Kirkemøtet. I år representerte Marianne
Meling Kvamsøe Forbundet på UKM, som ble avholdt i Stavanger 28.09-02.10. Flere
lokalforbund har også et godt samarbeid med studentprestene som er tilknyttet Dnk.
Vedtak:
Landsstyret melder NKS ut av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og FNSambandet, da medlemskapene over tid har vært passive og vi ikke treffer på målgruppen til
disse organisasjonene.
Enstemmig vedtatt

3.8 Profileringsplan, inkl. grafisk profil og forskrift logo
Per innledet til saken:
LS 17.-18. august innledet diskusjonen om retningslinjer for bruk av Forbundets logo.
Innspillene er tatt i betraktning og en forbedret versjon av retningslinjene er lagt inn i
profileringsplanen. Marianne Kvamsøe og Eilif Tanberg ble utnevnt til å bidra i en
ressursgruppe som skulle bistå Per i arbeidet med å lage en profileringsplan. Dette arbeidet
har foregått i uke 43 og 44. I tillegg har tre VGS-elever som jobbet for Forbundet under
Operasjon Dagsverk gitt innspill til profileringsplanen.
Den vedlagte profileringsplanen er en konsekvens av Treårsplan for utvikling av Forbundet
2017-2020 som definerer et todelt mål for strategien: Forbundets profil skal styrkes
samtidig som studentledelsen skal utrustes til å drive kommunikasjonsarbeidet videre
uten støtte fra ansatte. For å oppnå begge målene legger profileringsplanen opp til klart
definerte rutiner og rollefordeling. Profileringsplanen kommuniseres til lokalstyrene gjennom
Forbundets skoleringsopplegg («styrekursene»).
For å sikre kontinuitet i kommunikasjonsarbeidet er det viktig å ikke legge opp til en for
omfattende strategi, samtidig som den må være omfattende nok til å ha bruksverdi.
Ressursgruppen og Per har lagt en slik avveining til grunn for strategien, som definerer:
- Formål
- Kanaler
- Budskap
- Rollefordeling
- Grafisk profil m/retningslinjer for bruk av Forbundets logo
Landsstyrets diskusjon:
Ingvild: Skal alle lokalforbund ha likelydende navn på Facebook?
Per: Fordel om alle har [by] kristelige studentforbund
Torkil: Hva med «aktiv i Forbundet»-gruppe på nasjonalt nivå?
Ingvild: Hva med forsidebilder på Facebook? Skal de være like? Hadde vært nyttig om
lokalforbundene fikk hjelp til å lage en lokal grafisk profil, f.eks. et lokalt bilde med buttons
på. Og så kan de samkjøre forsidebilder til kampanjer o.l.
Torkil: Skal dette fungere i praksis, tror jeg sekretariatet må inn og endre bilder iblant. Da er
det lurt om vi avklarer når sekretariatet kan overstyre lokale Facebook-sider
Andreas: Må ikke overstyre lokalforbundene. Bedre å la lokalforbundene få mulighet til å
endre det selv, for eksempel ved at vi sender dem bildet de skal oppdatere til, og så får de en
frist for når de må oppdatere.
Torkil: Dét blir også en overstyring ved «frivillig tvang». Ryddigst om vi bare vedtar og
tydeliggjør hvordan dette gjøres.
Marianne: For meg var det forvirrende i Trondheimsforbundet at det var både en side og en
gruppe. Tok lang tid før jeg skjønte at det var to ulike ting.

Ingvild: Sida og gruppa må ha tydelig ulike navn.
Torkil: Dumt om vi ender opp med veldig mange passive sider/grupper.
Ingvild: Sida har prioritet, og skal vise fram hvem vi er og hva vi står for, omtrent som i dag.
Gruppa kan brukes av medlemmer, men også av AKT-redaksjonen, valgkomiteen, eller
lignende.
Torkil: Viktig at alle nye medlemmer legges til i, eller får tilbud om å bli med i, «aktiv i»gruppene
Per: Skal gruppene være åpne eller lukket?
Andreas: Trygghet i at gruppene er lukket.
Ingvild: Må presisere at de skal være lukket.
Marianne: Lukket gruppe, ikke hemmelig gruppe. Også må vi lenke til dem fra sidene.
Merete: Gjelder det både nasjonalt og lokalt?
Andreas: Det kan kanskje lokalforbundene vurdere selv?
Ingvild: Gruppene bør hete «Aktiv i [Forbundet/lokalforbundet/valgfritt]»

Forslag 1 (fra Torkil)
Tillegg til kapittelet «Grafisk profil»:
Alle lokalforbundssidene på Facebook skal ha navn «[By] kristelige studentforbund»
Enstemmig vedtatt

Forslag 2 (fra Torkil):
Tillegg til kapittelet «Grafisk profil»:
Ved nasjonale kampanjer og mobiliseringer som f.eks. vervekampanje eller Forbundshelg,
skal forsidebildene på Facebook samkjøres lokalt og nasjonalt. Sekretariatet er ansvarlige for
at dette gjøres, og for å tilbakestille profilen når kampanjen avsluttes.
Enstemmig vedtatt

Forslag 3 (fra Per):
Tillegg til kapittelet «Sosiale medier»:
Vi vil styrke den interne kommunikasjonen ved å ha en lukket gruppe på Facebook, der alle
medlemmer skal inviteres. Denne skal være et forum for og av medlemmer, og hovedsakelig
brukes til intern mobilisering, idéutveksling og diskusjon.
Enstemmig vedtatt

Forslag 4 (fra Ingvild):
Tillegg til kapittelet «Lokalforbund»:

For å styrke den interne kommunikasjonen i lokalforbundene, oppfordrer vi lokalforbundene
til å ha lukkete grupper på Facebook, der alle medlemmer inviteres. Denne skal være et forum
for og av medlemmer, og hovedsakelig brukes til intern mobilisering, idéutveksling og
diskusjon.
Enstemmig vedtatt

Forslag 5 (fra Ingvild):
Tillegg til kapittelet «Lokalforbund»:
Gruppene skal hete «Aktiv i [valgfritt om [by] kristelige studentforbund, [by]Forbundet e.l.]»
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Landsstyret vedtar at «Profileringsplan for Norges kristelige studentforbund» skal være
Forbundets strategi for ekstern kommunikasjon.
Enstemmig vedtatt

3.9 Nytt profileringsmateriell
Per innledet til saken:
I august satte LS ned en komité som skulle planlegge innkjøp av nytt profileringsmateriell i
2019. Komiteen består av Marianne Meling Kvamsøe, Ingvil Holte Enoksen og Per Høyland.
Komiteens oppgave er å gi LS et grunnlag for å innstille et forslag til Landsmøtet i mars 2019
slik at nødvendige midler blir øremerket utvikling og innkjøp av nytt profileringsmateriell.
Komiteen har prioritert følgende produkter etter fire kriterier: Pris, synlighet, «kulhet» og om
produktet kan brukes som gave/premie
Vurderingene er gjort etter skjønn, og prisene er rundet opp til nærmeste 100 kr.
Produkt
T-skjorter

Antall
50

Totalpris
8.500

Gensere

50

18.800

Krus
Refleksbånd
Paraply
Kortholder (mobil)
Ballonger
Klistremerker
Fraktkostnader
TOTALPRIS

72
100
36
500
1000
800
7

2.800
2.800
4.700
5.300
2.500
3.600
2.100
51.100

Begrunnelse
Synlighet, kult, tomt på lageret, kan brukes
som gave, relativt billig (vi har trykkfiler)
Synlighet, kult, tomt på lageret, kan brukes
som gave, relativt billig (vi har trykkfiler)
Kult, billig, kan brukes som gave.
Synlighet, kult, billig
Synlighet, kult, kan brukes som gave
Synlighet, kult, kan brukes som vervepremie
Synlighet
Synlighet

Basert på denne innstillingen ønsker komiteen at LS kommer med innspill og tar saken videre
til budsjettforberedelsene for 2019 v/generalsekretær.

Landsstyret diskuterte saken og idémyldret rundt annet som kan trykkes:
Torkil: Plakat/roll-up (du er kristen/du er ikke kristen). Konvolutter med logo.
Ingvild: Skilt med logo til alle bygg med forbundskollektiv. Dette bør kanskje NSKF dekke.
Per: Buttons
Torkil: Buttons-maskin?
Marianne: Buttonsmaskin med buttons-verksted til Forbundshelga?
Ingvild: Banner/duk til stand
Torkil: Godteri med logo
Per: Kortstokk
Merete: Sokker

Forslag Ingvild:
Vedtak:
Landsstyret ønsker å produsere følgende materiell:
Generelt:
Konvolutter, t-skjorter og gensere
Premier vervekampanje:
Krus, kortstokk, paraply
Innmeldingsgave:
Refleksbånd
Dele ut på stand:
Buttons
Lokalforbund:
Vi tilbyr alle lokalforbund å betale for roll-up og/eller plakat med Du er kristen/Du er ikke
kristen. Vi foreslår også for lokalforbundene at de kan trykke duk/banner med logo til stand.
Ansatte er også tilgjengelig med hjelp til design/produksjon dersom de ønsker å produsere
annet lokalt materiell (for egne penger).
Generalsekretær undersøker priser og tar innspillene med til budsjettforslag i januar.
Enstemmig vedtatt

3.10 Forbundets Arbeidsprogram 2019-2021
Andreas innledet til diskusjonen:
I NKS’ vedtekter heter det: “Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele
organisasjonens arbeid” (§ 11.7).
Det nåværende arbeidsprogrammet utgår ved Landsmøtet i 2019, og landsstyret må legge
fram forslag til nytt arbeidsprogram på Landsmøtet.
Arbeidsprogrammet 2017-2019 er inndelt i kapitlene:
1. Hele organisasjonen skal
2. Landsstyret skal
3. Lokalstyrene skal
Landsstyret er forpliktet på arbeidsprogrammet og legger opp arbeidet sitt etter det.
Arbeidsprogrammets instruks til lokalstyrene er lite forankret lokalt i dag. Lokalstyrene må
heller ikke svare for om de har levd opp til arbeidsprogrammets instruks. Lokalstyrene svarer
for om de har gjort det deres eget årsmøte har bedt dem om. Instruksen til hele organisasjonen
kan oppleves lite forpliktende, selv om det i prinsippet er landsstyret som har ansvar for det.
Derfor har vi et forslag om å tydeliggjøre at arbeidsprogrammet er Landsmøtets instruks til
hele organisasjonen i teorien, men til Landsstyret i praksis.
Den måten landsstyret jobber inn mot det lokale på, er ved å arrangere styrekurs,
ledersamlinger, vervekampanjer og alle de strukturene alle lokalforbundene er sammen om.
Arbeidsprogrammet kan gi instruks til landsstyret om hvordan det skal involvere seg lokalt.
Siden styrekursene, og de strukturene lokalforbundene er sammen om er det som former
lokalt arbeid, er det viktig at landsstyret jobber godt med disse strukturens innhold.
I utkastet til nytt arbeidsprogram er det forsøkt å gjøre instruksen så konkret og målbar som
mulig. I utkastet ligger det noen prioriteringer. Det nye arbeidsprogrammet har følgende
struktur:
Landsstyret skal:
1. Styrke lokalforbundene
2. Styrke forbundsidentiteten
3. Etablere forbundsgrupper på vgs og Folkehøgskoler
4. Forbundshelg
5. Landsmøte
6. Akt
7. Styreinstruktørkurs
8. Rekruttering og profilering
9. Palestina
10. Likestilling / Kjønn, seksualitet og likestilling
11. Nettverksbygging
De fleste punktene fra diskusjonen om Arbeidsprogrammet i august er tatt med i det nye
utkastet for arbeidsprogram. En av diskusjonssakene ble ikke tatt med. Dette ble ikke tatt med
fordi vi synes dette er en sak som fortjener en behandling separat fra strukturering av
Arbeidsprogrammet.

Forslaget, fra Ingvil, gikk ut på å få inn et punkt i kapittelet Kjønn og likestilling om en
kampanje mot religiøse grunnskolers rett til å diskriminere på grunnlag av f.eks. kjønn og
seksualitet.
Landsstyrets diskusjon:
Torkil: Arbeidsprogrammet bør konkretiseres kraftig. Vi har ofte veldig vage arbeidsprogram
som egentlig ikke sier mer enn at vi har en serie gode intensjoner.
Andreas: De nye punktene vi har lagt til har vi forsøkt å ha så konkrete som mulig. Samtidig
har vi ønsket å ha noe rom for kreativitet for det nye landsstyret.
Ingvild: Hele organisasjonen kan bli tøffere på å ta valg. Vi har ikke helt selvtilliten på det.
Må bli flinkere til å finne ut hvor vi trenger en prosess og hvor vi bare kan legge fram
konkrete forslag.

Struktur:
Torkil: Foreslår egne kapitler for lokalforbund, landsstyret og utvalg.
Ingvild: Hvordan jobber man med arbeidsprogrammet lokalt? Hvordan skal de bli
oppmerksomme på dét?
Merete: Dette kan leder i lokalforbundet til enhver tid ta med på styremøter. Det er en
forventning at dette er noe leder skal jobbe etter.
Torkil: Vi kan oppfordre lokalforbundene til å svare på punktene fra Arbeidsprogrammet når
de lager årsberetninger.
Ingvild: Vi har vært gjennom en revolusjon der vi har gått fra ett til seks lokalforbund. Vi må
finne helt andre måter å forenes som en organisasjon på. Mange av tingene vi vedtar trenger
ikke lenger å vedtas i arbeidsprogrammet hver gang. Ting kan implementeres som rutiner, i
styrekurs etc. En del av de tingene vi ber lokalforbundene om å gjøre, kan landsstyre be enten
styreinstruktørene om å gjøre, eller sekretariatet kan lage en plakat etc. Alt lokalforbundene
skal gjøre trenger ikke stå i arbeidsprogrammet.
Andreas: Hvis vi har egne kapitler for utvalgene – skal vi da ha et punkt under «Landsstyret
skal» om Palestina?

Forslag om «skolekampanje»:
Torkil: Foreslår å ta inn forslaget fra Ingvil om kampanje mot religiøse grunnskoler.
Marianne: Usikker på hva jeg mener om religiøse grunnskoler. Hvis det først er lov med
private skoler, er det rart om det ikke er lov med religiøse private skoler. Skal dette være en
kampanje mot religiøse skoler?
Merete: Litt merkelig å være mot religiøse skoler. Det er ikke alle religiøse skoler som er mot
homofili. Og dersom det er skoler som ikke tillater homofilt samliv, kan vi heller rette oss mot
deres rett til dette.

Torkil: Kampanjen skal eventuelt ikke rette seg mot religiøse skoler, men mot religiøse
skolers rett til å diskriminere på religiøst grunnlag. Jeg synes i det minste landsmøtet bør få
anledning til å ta stilling til spørsmålet. Eventuelt kan vi levere et flertalls- og
mindretallsinnstilling fra landsstyret.
Per: Må kunne se nyansene i dette. Frelsesarmeen har for eksempel en diskriminerende
praksis, men jeg opplever det ikke som hatsk. Mens det finnes personer og organisasjoner
som har gjort kampen mot like rettigheter til et hovedtema.
Marianne: Annerledes med barneskoler enn organisasjoner for voksne. Viktig at vi presisere
hva vi retter oss mot, at det er krav til læreplaner etc, at alle barn i Norge skal ha samme rett
på diskrimineringsfri utdanning.

Utvalg/kapittel om miljø?
Merete: Merete: Ønsker et eget delkapittel om miljø, der et punkt kan være å opprette et
miljøutvalg. De kan for eksempel legge en plan for miljøvennlige innkjøp og aktiviteter.
Andreas: Det er en veldig god idé å ha et utvalg for miljø. Men ofte når vi har satt ned et
utvalg i forkant av engasjement, har de blitt skinn-utvalg uten aktivitet.
Per: Det er litt tricky å kommunisere at vi flyr inn 40 personer til Utøya for å spise
vegetarmat.
Merete: Kanskje vi kan sende noen til en internasjonal miljøkonferanse?
Per: I så fall kanskje ta med oss flere fra det kristne sivilsamfunnet
Marianne: 4.6 og 5.5: Kan vi legge til en forklaring om at vegetarmaten skyldes miljøhensyn?
Torkil: Skyldes ønsket om et miljøutvalg/-kapittel et reelt miljøengasjement i Forbundet, eller
at vi skulle ønske at det fantes et miljøengasjement? Tror vi skal være litt forsiktige med å
legge inn punkter for gode saker som ingen vil jobbe med.
Ingvild: Viktig at det ikke ender opp som en politisk korrekthet i dokumentene, også skjer det
ikke noe. Bedre om miljø gjennomsyrer andre felter, som hvor mye vi flyr, om vi har
vegetarmat osv.

Diverse:
Merete: 2.6 Seminar om Forbundets historie under Forbundshelga – vil dette bli det samme
som introduksjonskveld/kick-off?
Ingvild: Tanken er at introforedragene lokalt gjøres mye kortere, og med mer fokus på hva vi
står for og gjør i dag (punkt 2.11), mens dette skal bli et mer utfyllende foredrag.
Torkil: Foreslår at punkt 2.11 legges inn under «Lokalforbundene skal».
Merete: 2.7 «Fastsette et tema i forkant av hvert semester, og utvikle programmateriell til dette
temaet for bruk i lokalforbundene.» Dette har ikke fungert så godt. Lokalforbundene vet knapt
nok at vi har temaer.

Torkil: Semestertema er en god idé, men fungerer dårlig i praksis. Foreslår at semestertema
vedtas for ett år av gangen, på landsmøtet. Ideelt sett må landsmøtet velge mellom to ulike
temaer.
Per: «7.3 Finne ut av hvilken rolle styreinstruktørene skal ha i organisasjonen»: Må heller
beskrive hva styreinstruktørene faktisk skal være, enn å skulle «finne ut av hvilken rolle de
skal ha».
Torkil: Hva betyr det at «rekrutteringsmaterielle og nettsider er tilgjengelig på engelsk» (8.3)?
Vi har engelske løpesedler og litt engelsk info på nettsidene. Vi har ikke kapasitet til å
oversette alt, så fint om dette presiseres.
Torkil: Foreslår å flytte punkt 8.5 «Ha stand på studiesteder hvert høstsemester.» til
«Lokalforbundene skal».
Torkil: Foreslår å fjerne 8.11 «Utarbeide en helhetlig grafisk profil på lokale og nasjonale
facebook-sider.» siden vi har gjort det på dette møtet.
Torkil: 10.3 «Legge til rette for å delta på markering av Pride, Kirkeuka for Fred i Palestina
og Israel, Kvinnedagen og liknende arrangementer.» Foreslår å konkretisere hva som skal
gjøres, og hvilke dager vi vil markere.
Merete: Punkt 9.1 og 10.1 er unødvendige, da vi allerede har disse ressursgruppene.
Marianne: Punktene blir aktuelle dersom vi mister utvalgene.
Torkil: Dersom utvalgene faller bort, skyldes det fort at det ikke er noe engasjement for saken.
Da har vi dårlige erfaringer med å forsøke å «tvinge fram» utvalg ovenfra.
Andreas: Enig i at punktene bør strykes. I praksis har det ingen verdi
Ingvild: Skal kapittel 10 hete «Likestilling» eller «Kjønn, seksualitet og likestilling»?
Andreas: «Kjønn, seksualitet og likestilling» vil virke begrensende på de
likestillingsaspektene som ikke handler om kjønn og seksualitet. Alle tenker litt ulike ting om
«likestilling», men ved å legge til «kjønn og seksualitet», styrer vi begrepet veldig.
Torkil: Nytt punkt 10.6: I forkant av alle nasjonale arrangementer, og hver gang en forbunder
skal representere NKS, skal det opplyses om retningslinjer for seksuell trakassering
Torkil: Endre 11.3 til «Delta med et seminar på Globaliseringskonferansen 20120».
Per: Ønsker å ha inn et punkt om at alle produkter vi kjøper inn så langt det lar seg gjøre skal
være sertifisert for miljø og/eller arbeiderrettigheter.
Marianne: Også legge til at vi ikke ønsker å handle inn israelske varer.

Innstilling til vedtak:
Arbeidsprogrammet 2019-2021 har kun overskriften Landsstyret skal.

Kapittelet “Lokalstyrene skal” fra Arbeidsprogrammet 2017-2019 gis til styreinstruktørene
som skal sørge for at dette forankres lokalt i organisasjonen og blir en del av styrekursene.
Forslag 1 (fra Torkil):
Endre «Arbeidsprogrammet 2019-2021 har kun overskriften Landsstyret skal.» til
«Arbeidsprogrammet 2019-2021 skal struktureres med kapitler for hhv «Lokalforbundet
skal», «Landsstyret skal» og «[Utvalg] skal»
Enstemmig vedtatt
Forslag 2 (fra Torkil):
Endre teksten «Kapittelet “Lokalstyrene skal” fra Arbeidsprogrammet 2017-2019 gis til
styreinstruktørene som skal sørge for at dette forankres lokalt i organisasjonen og blir en del
av styrekursene.» til
«Lokalforbundene oppfordres om å svare på punktene under «Lokalforbundet skal» i sine
årsberetninger.»
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Arbeidsprogrammet 2019-2021 skal struktureres med kapitler for hhv «Lokalforbundet skal»,
«Landsstyret skal» og «[Utvalg] skal». Lokalforbundene oppfordres om å svare på punktene
under «Lokalforbundet skal» i sine årsberetninger.»
Enstemmig vedtatt

3.11 Forbundets grunnlagsdokumenter
Ingvild innledet til saken:
Denne saken har landsstyret fått delegert fra Landsmøtet 2018. Vi skal se på om det er
hensiktsmessig å strukturere grunnlagsdokumentene våre på en annen måte.
Vi skal diskutere denne saken igjen på LS i januar. En omstrukturering av
grunnlagsdokumentene er en stor sak og vil kreve mye tid på et landsmøte. Derfor foreslår vi
at det arbeidet landsstyret gjør nå, er å se på muligheter for nye strukturer og legge inn i
arbeidsprogrammet det vi mener det neste landsstyret må gjøre frem mot Landsmøtet 2020.
Det landsmøtet er et grunnlagsdokument-landsmøte og har tid til en slik diskusjon.
Dagens grunnlagsdokumenter er:
- Teologisk plattform
- Kjønnsrettferdig plattform
- Prinsipprogram
- Forbundets Palestinaengasjement
I tillegg har vi følgende dokumenter vedtatt av landsmøtet:
- Forbundets vedtekter
- Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020
- Arbeidsprogrammet 2017-2019
- Retningslinjer for seksuell trakassering
- Retningslinjer for akt

- Personvernerklæring for Norges kristelige studentforbund
Formålet med å omstrukturere grunnlagsdokumentene:
- Å gjøre Forbundets prinsipper, verdier og teologi mer synlig både i og utenfor
organisasjonen.
- Gjøre Forbundets prinsipper, verdier og teologi mer oversiktlig og kortfattet, unngå at det
står det samme eller nesten det samme flere steder
- Skille mellom hva som er den ideologiske og teologiske forankringen og grunnlaget for
organisasjonen, og hva som er konkret politikk.
- Lage en struktur som gjør det lettere å legge til ny kristenprogressiv politikk uten å lage flere
og flere dokumenter
Landsstyrets diskusjon:
Marianne: Veldig ryddig å samle alt til ett dokument. Blir færre dokumenter å forholde seg
til.
Torkil: Kan godt kalle hele dokumentet «Prinsipprogram». Gjerne dele inn i to deler, enn med
«Prinsipper og teologi» og en med «Praktisk politikk» e.l. Holde fast ved at
Prinsipprogrammet skal være overordna prinsipper, men heller venne oss til at vi skal være
veldig konkrete i Arbeidsprogrammet, som oppdateres annen hvert år.
Andreas: Den første delen skal handle om teologi. Den andre delen skal være konkretisering
av hva dette betyr for saksfelt, som f.eks. kjønnsrettferdighet og Palestina.
Per: Vår ideologi, konsekvensen av vår ideologi – sånn at har vi tenkt å oppnå det vi tror på
(Arbeidsprogrammet)
Torkil: Hva bruker vi dokumentet til?
Marianne: Dette dokumentet sier noe om hva Forbundet mener, nyttig for de som kommer
utenfra og lurer på hva vi står for.
Torkil: Kanskje skal vi ha et kapittel tre i Prinsipprogrammet med «andre dokumenter», der vi
legger inn resolusjoner og uttalelser fra landsstyret? Da har vi slike uttalelser lettere
tilgjengelig, og vi minnes på at det går an å skape politikk andre steder enn på landsmøtet
også.
Ingvild og Andreas jobber videre med saken basert på innspillene fra LS.

3.12 Evaluering av vervekampanjen
Per innledet til saken:
Vervekampanjen ble lansert på Forbundshelga 6. oktober av Ingvild og Per, og varte t.o.m 29.
oktober. Fra nasjonalt hold ble det laget fem korte videosnutter til vervekampanjen, og disse
ble «boostet» på Facebook og Instagram for rundt 1000 kr til sammen. Det ble også laget et
ressurshefte som blant annet ble distribuert på Forbundshelga.

Resultatet av vervekampanjen er fire nye betalende medlemmer og fire som enda ikke har
betalt per 02.11. Vi har også nådd ut til mange i sosiale medier med budskapet vårt, men ikke
fått mange til å verve seg inn. Alle som ble vervet meldte seg inn under forbundshelga.
Landsstyret bes om å evaluere vervekampanjen slik at vi kan lage en bedre kampanje til neste
år. Forslag til diskusjonspunkter:
1) Hvorfor fungerte ikke kampanjen slik den var tenkt?
2) Hvordan kan vi kommunisere bedre mellom lokalforbund og studentledelsen/ansatte?
3) Hvordan kan vi skape en god vervekultur i lokalforbundene?
4) Vil det være hensiktsmessig og eventuelt flytte vervekampanjen, og når er i så fall det
beste tidspunktet?
Landsstyrets diskusjon:
Ingvild: Til neste år må vi som profileringsplanen sier, ha banner på alle Facebook-sidene og
gjøre det enda mer synlig. Vi må være mer i forkant og ha alt klart av det som skal postes før
kampanjen starter. Vervekampanjen druknet litt i Palestina-utveksling, fikk ingen
synergieffekt. Det var bare de som var på Forbundshelg som fikk med seg at det var
vervekampanjen.
Torkil: Vervekampanjen lever og dør ikke på sosiale medier, men lokalt. Det er her vi må få
opp engasjementet.
Andreas: Da Forbundshelga var over, sluttet man å tenke at man kunne verve folk man kjente.
Da stoppet det opp.
Ingvild: Jeg lurer på om styrene oppfatter at det er styret som er ansvarlig for å verve. Vi må
gjøre det tydelig at vervekampanjen er alles kampanje.
Torkil: Vi manglet totalt «face to face»-kommunikasjon om verving. Vi hadde det på
Forbundshelga, og da ble det verveengasjement, men lokalt stoppet dét helt opp, og da hjelper
det ikke med oppdateringer på Facebook.
Ingvild: Styrene må lære seg å kommunisere «Nå har vi vervekampanje, så nå må vi verve»,
ikke «Nå har vi vervekampanje, så meld deg inn»
Merete: Lokalstyrene sier at de ikke har noen å verve. De er redde for å mase på vennene
sine.
Torkil: Jeg foreslår å flytte vervekampanjen til semesterstart hver høst.
Ingvild: Jeg var blant dem som ivret for å legge vervekampanjen senere. Kan hende vi må
innse at det ikke fungerte.
Marianne: Foreslår å lage et event på Facebook som er aktivt i verveperioden, og legge alt
med vervekampanjen inn i det eventet.
Andreas: Videoene fungerte veldig bra. Vi må fortsette å bruke videoer.
Merete: Ved tidligere vervekampanje kan Forbundselgen gis videre på Forbundshelga.

Ingvild: Premiene var ikke særlig eksklusive. Lurt å ha materiell som man bare kan få via
verving.
Per: Kanskje en hyttetur eller noe annet eksklusivt som vervepremie?

3.13 Endret organisering av Utvalg for Palestina
Torkil innledet til saken:
Palestinagruppas arbeidsoppgaver er definert av landsmøtet:
1. Å følge opp Kairos-prosjektet
2. Å holde kontakt med PYEM, Fellesutvalget for Palestina og andre relevante
samarbeidspartnere.
3. Praktisk ansvar for å planlegge, forberede og gjennomføre utveksling med PYEM (og
evt andre palestinske aktører), i samarbeid med landsstyret. Det er landsstyret som har
det økonomiske ansvaret for utveksling, og det er landsstyret som skal stå for den
endelige utvelgelsen av deltakere.
4. Palestinagruppa kan tilslutte NKS til kampanjer, opprop og andre offentlige
markeringer på vegne av NKS, så lenge innholdet er i tråd med Grunnlagsdokument
for Forbundets Palestinaengasjement. Offentlige uttalelser og utspill skal klareres med
leder av NKS.
5. Palestinagruppa kan avholde arrangementer i egen regi, eller i regi av lokalforbund
eller NKS, om de blir bedt om dette.
I praksis utgjør punkt 3 – forberede og gjennomføre utveksling – den klart største delen av
utvalgets arbeidsoppgaver i dag.
Hvis vi ikke skal sende de samme folkene på utveksling år etter år, vil de som vil fortsette i
utvalget, i praksis bli satt til å organisere utveksling for noen andre. Det kan kanskje føles litt
demotiverende i lengden. Også for de medlemmene som i dag er med i utvalget, men ikke
deltok på utveksling, har arbeidet blitt preget av at de sitter i et utvalg som i praksis er en
komité som skal organisere en utveksling de ikke deltar på selv. Endelig er det også en viss
svakhet i at medlemmene i utvalget til nå har kommet med i arbeidet når store deler av
utvekslingen allerede er planlagt, etter at de har søkt seg til en allerede planlagt tur til
Palestina. Det gir litt lite eierskap.
Derfor har ansatte, ledelsen i NKS og Utvalg for Palestina drodlet seg fram til et nytt forslag
til organisering av utvalget og utvekslingen. Det består kort sagt at vi hvert år i november
velger 3-4 personer som skal planlegge og delta på neste års gjennomføring. Disse blir med i
Utvalg for Palestina, men med hovedoppgave å planlegge utvekslingen. Resten av utvalget
konsentrerer seg om å jobbe politisk med Palestina-saken.
For utvekslingen i 2019, hadde det vært en fordel å få deltakerne på plass innen midten av
desember, da Aurora og Per har en overlappende uke, og det hadde vært fint å få et møte med
begge disse og komiteen da. I så fall bør muligheten til å søke på neste års utveksling lyses ut
med søknadsfrist sent i november. Det foreslås derfor at vi lyser ut dette raskt etter LS-møtet,
også innstiller leder i Utvalg for Palestina, leder i NKS og generalsekretær på tre deltakere,
som LS godkjenner over epost.

Vedtak:
Landsstyret vedtar følgende justering i organiseringen av Utvalg for Palestina:
Muligheten til å delta på neste års utveksling lyses ut årlig med søknadsfrist tidlig november.
Utvelgelse skjer på LS-møtet i november.
Landsstyret velger 3-4 deltakere blant søkerne. Disse 3-4 blir så utvekslingskomiteen i Utvalg
for Palestina og har ansvaret for å følge opp og "eie" hele utvekslingsprosjektet. I
utgangspunktet er det altså også utvekslingskomiteen som skal delta på utvekslingen.
Så snart de er valgt av landsstyret, går komiteen i gang med å idémyldre et prosjekt til neste
års utveksling, i samarbeid med ansatte, PYEM og eventuelt leder av/medlemmer i Utvalg for
Palestina. Utvekslingskomiteen er med på hele søknadsprosessen fram mot egen utveksling.
Imens jobber Utvalg for Palestina også politisk. De kan ha egne skoleringskvelder, skrive
leserinnlegg og tekster til AKT, lage temakvelder de tilbyr lokalforbundene etc etc.
Alle medlemmene i utvekslingskomiteen blir automatisk medlem i Utvalg for Palestina.
Utvekslingen i 2019 lyses ut snarest, med søknadsfrist sent i november. Frøydis
Indgjerdingen, Ingvild Yrke og Torkil Hvidsten innstiller på tre deltakere. LS foretar endelig
vedtak over epost.
Enstemmig vedtatt

3.14 Saksliste og ansvar, landsmøtet 2019
Torkil innledet til saken:
Landsstyret er ansvarlige for å arrangere landsmøtet. Det innebærer å forberede sakene som
skal behandles. Derfor vedtar vi nå en foreløpig saksliste til landsmøtet, sånn at
saksansvarlige får god tid til å forberede sakene.
De fleste av sakene på sakslista er vi pålagt å behandle gjennom NKS’ vedtekter eller
arbeidsprogrammet. Andre saker kan imidlertid legges til, om landsstyret (eller LM-delegater)
ønsker det. Det betyr at denne sakslista ikke nødvendigvis blir den endelige sakslista på
landsmøtet.
Formelt er det landsmøtet selv som endelig bestemmer saksliste for landsmøtet, etter
innstilling fra landsstyret.
Vedtak:
Landsstyret vedtar følgende foreløpige saksliste for landsmøtet 2019:
1. Konstituering
1.1 Åpning og opprop

Ingvild

1.2 Godkjenning av innkalling

Torkil

1.3 Valg av møteledelse

Torkil

1.4 Godkjenning av forretningsorden

Torkil

1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden

Torkil

1.6 Valg av referenter

Torkil

1.7 Valg av protokollunderskrivere

Torkil

1.8 Valg av tellekorps

Torkil

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer

Torkil

2. Referat fra LM 2018
2.1 Referat fra Landsmøtet 2018 til godkjenning

Torkil

3. Årsmeldinger 2018 og rapporteringer
3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2018-2019

Ingvild

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering

Lokale årsmøter

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering

Ansatte

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd

Torkil

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa

Torkil

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering

BIFFE

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering

NSKF

3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt

Eilif og Frøydis Indgjerdingen

3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering

Frøydis Indgjerdingen

3.10 Årsberetning fra Utvalg for likestilling

Marius Jakobsen Magnussen

4. Regnskap for 2018
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS

Torkil

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering

Lokale årsmøter

4.3 Regnskap BIFFE til orientering

BIFFE

4.4 Regnskap NSKF til orientering

NSKF

5. Budsjett 2019
5.1 Budsjett for NKS 2019

Torkil

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering

Lokale årsmøter

6. Lover og vedtekter
6.1 Endringsforslag, NKS’ vedtekter

Torkil

6.2 Godkjenning av vedtekter for Kristiansand kristelige studentforbund

Torkil

7. Organisasjonssaker
7.1 Arbeidsprogram NKS 2019-2020

Andreas

7.2 Opprettelse av Teologisk-pedagogisk utvalg

Ingvild

7.3 Revidering av retningslinjer for AKT

Ingvild

8. Valg
8.1 Valg av leder av NKS for ett år

Valgkomiteen

8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år

Valgkomiteen

8.3 Valg av LS-representanter for ett år

Valgkomiteen

8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2020

Valgkomiteen

8.5 Valg av revisor for NKS for ett år

Valgkomiteen

8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina

Marianne

8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling

Marianne

8.8 Valg av leder for Teologisk-pedagogisk utvalg

Marianne

Enstemmig vedtatt

Godkjent i landsstyret 19.01.2019

Trondheim, 10.-11.11.18 / NSB Sørlandsbanen 15.11.18
Torkil Hvidsten

