LANDSSTYRET
4.-5. MAI 2019
REFERAT

Tid, sted og deltakere
Tid og sted: Møtet ble holdt på Son. Møtet ble satt 4. mai kl. 15:10 Møtet ble hevet 5. mai
kl. 12:45
Til stede:

Alex Ramstad Døsvik (leder), Andreas Eggesvik (nestleder), Ingvil Holthe
Enoksen (Bergensforbundet), Ingrid von Harling Lien
(Kristiansandsforbundet), Albert Andersen Øydvin (Osloforbundet), Marte
Holm Simonsen (Osloforbundet), Marianne Meling-Kvamsøe
(Stavangerforbundet) og Lilly Marie Spjelkavik Hansen (Tromsøforbundet),
Regine Aspmo Kjærran (invitert vara, Tromsøforbundet), Torkil Hvidsten
(generalsekretær) og Aurora Marie Nome (organisasjonsutvikler)
Alex Ramstad Døsvik og Lilly Marie Spjelkavik Hansen var av
habilitetshensyn ikke tilstede under behandling av sak 3.7. Regine Aspmo
Kjærran representerte TøKSF med stemmerett under behandling av denne
saken.
Aurora Marie Nome var ikke til stede under behandling av sakene 3.4-3.7 og
4.1.

Meldt forfall: Elisabeth Arnevik Barkved (vara Bergen), Kristian Sløgedal (2. vara Oslo),
Maren Gottschalksen Grønhilder (vara Stavanger)
Ikke møtt:

Emil Pleym (vara, Osloforbundet)

0. Konstitueringer
0.1 Godkjenning av innkalling
Sakspapirene til sakene 3.3, 3.6 og 3.7 var ikke klare til andreinnkallingen én uke før møtet.
Det samme gjelder enkelte av orienteringene under sak 1.2. Én sak (3.8 Oppnevne medlem av
Utvalg for likestilling) ble foreslått og godkjent ved møtestart.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent
Enstemmig vedtatt

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Én ny sak ble foreslått: 3.8 Oppnevne medlem av Utvalg for likestilling.
Vedtak:
0. Konstitueringer
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av møteleder og referent
1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 17. mars
1.2 Orientering fra lokalforbund
1.3 Orientering fra Utvalg for Palestina
1.4 Orientering fra Teologismia
1.5 Orientering fra Utvalg for likestilling
1.6 Orientering om arbeidet i WSCF
1.7 Orientering om nytt profileringsmateriell
1.8 Invitasjoner og annet siden sist LS
2. Økonomi
Foreløpig ingen økonomisaker til dette møtet
3. Organisasjonssaker
3.1 Framdriftsplan for landsstyreperioden
3.2 Velge arrangementskomité for Forbundshelga
3.3 Valg av delegat og observatør(er) Ungdommens kirkemøte
3.4 Årstema: Diskriminering og religionsfrihet
3.5 Utlysning ny AKT-redaktør
3.6 Valg av leder av Utvalg for Palestina
3.7 Valg av deltaker på Palestina-utveksling
3.8 Oppnevne medlem av Utvalg for likestilling
4. Personalsaker
4.1 Ansettelse av ny generalsekretær
Enstemmig vedtatt

0.3 Valg av møteleder og referent
Vedtak:
Landsstyret valgte Alex Ramstad Døsvik som ordstyrer og Torkil Hvidsten som referent.
Enstemmig vedtatt

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av protokoll fra LS-møtet 17. mars
Det kom innspill på at Lilly Marie skriver navnet sitt uten bindestrek. Dette ble tatt inn som
en redaksjonell endring.
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent med én redaksjonell endring.
Enstemmig vedtatt

1.2 Orientering fra lokalforbund
Orientering fra Osloforbundet:
Har gjennomført litt forskjellige arrangementer etter årsmøtet, resten av semesteret skal vi
arrangere palestinakveld, 17.mai frokost og semesteravslutningsmesse. Det har vært litt lavt
oppmøte på arrangementer vi har hatt. Vi søkte om å ha stand på Fredrikke på UiO, men den
dagen som passet for folk, var det ikke mulig. Flertallet i styret bidrar bra i Oslo-forbundet, og
viser engasjement.
Orientering fra Stavangerforbundet:
Hatt temakveld om kristenprogressiv 2019. Møtte opp fem personer. Fått ett nytt
styremedlem. Planlegger styremøte for å planlegge høstsemesteret snart. Vil ha ett
bibel&børst før sommeren. Har hatt et møte med studentpresten, som ønsker et samarbeid,
etter at andre kristelige organisasjoner i Stavanger har boikottet Forbundet. Skal få delta på
studentprestenes fellesstand til høsten. Er i kontakt med Ungdom i Dialog, og vil se om det er
mulig å lage arrangementer sammen med dem senere.
Orientering fra Tromsøforbundet
Tromsøforbundet har i den siste perioden arrangert to arrangementer, og har tre til planlagt før
semesterslutt. Det har kommet nye folk på arrangementene, men rekruttering er fortsatt en
utfordring, og noe vi gjerne vil forbedre oss på, samtidig som det er vanskelig når styret har
lite tid til overs etter skole og jobb. Vi har etterspurt et samarbeid med studentprestene, og
håper å få det i gang i løpet av høsten.
Vi leter fortsatt etter en fast plass å være, og vi håper å ha det på plass før høsten, vi tror dette
kan lette på en del utfordringer, og gjøre planlegging av arrangement litt mer forutsigbar.
Liste over tidligere og kommende arrangement i Tromsøforbundet:
 28. mars: Kristenprogressiv, hva vil det si?
 10. april: Filmkveld
 25. april: Temakveld om synd, frelse og tilgivelse med prest i Tromsø International
Church, Jill Sæterbø Kjølaas
 2. mai Bibel i Bukta,
 11. mai (sannsynlig dato) palestinaaksjon
 8-9 juni: styrekurs

Orientering fra Bergensforbundet
Siden landsmøtet har Bergensforbundet arrangert temakveld om Palestina. Den ble arrangert
25. april, og de hadde besøk av Palestinakomiteen og Aurora Marie Nome, som delte sine
erfaringer som ledsager i Israel/Palestina. Bergensforbundet har planlagt ett til arrangement
før sommerferien, og det er filmkveld som vil holdes 9. mai.
Orientering fra Kristiansandsforbundet
Har hatt temakveld om Kristenprogressiv2019 og temakveld om Palestina i samarbeid med
Palestinakomiteen og SAIH. Deltok på «Spre glede»-dagen sammen med Laget i
Kristiansand, der det ble delt ut kaffe i kantina. Nå har Laget og KRIK gitt beskjed til
studentpresten om at de ikke vil samarbeide med studentpresten om så lenge Forbundet er en
del av samarbeidet. Det skal ansettes ny studentprest,
Orientering fra Trondheimsforbundet
Trondheimsforbundet har et interimsstyre som skal sitte over sommeren. De har per nå ikke
tre kandidater til å sitte i et fast styre fra høsten.
Har arrangert temakveld om synd, som var svært populært. Tiltrakk seg mange medlemmer
fra Laget og andre organisasjoner. Har hatt bibel&babbel, som er en variant av bibel&børst
der de diskuterte en prekentekst. Har også hatt temakveld om Vest-Sahara og en filmkveld.
Planlegger en Eurovision-boikott-fest, der de ser gamle Eurovision-finaler i stedet for finalen
fra Tel Aviv.
Generelt
Landsstyret diskuterte situasjonen der Laget aktivt jobber for boikott av Forbundets samarbeid
med studentprestene flere steder i landet. Dette er en sak landsstyret ønsker å diskutere
inngående på et møte snart. Torkil og Alex holder i saken framover og forbereder et eventuelt
medieutspill.

1.3 Orientering fra Utvalg for Palestina
Aurora Marie Nome orienterte fra utvalget:
Utvalg for Palestina, har siden Landsmøtet 2019, kun bestått av medlemmer av komitéen som
planlegger utveksling med PYEM. Dette er per dags dato Cecilie Therese Hansen og Helene
Lunder Eriksen. I tillegg er organisasjonsutvikler Aurora Marie Nome sekretær i komitéen.
Utvalget har ingen leder.
Komitéen er i planleggingsprosessen av utvekslingen. Årets tema er Dobbel
bevegelseshemning, om å leve både under okkupasjon og med funksjonshemninger. Vi har
fått innvilget LNUs Mangfold og inkluderingsstøtte på 75 000 kroner, som skal brukes på
delen av utvekslingen som skal skje i Norge. Vi skal samarbeide med Norges
Handikapforbunds Ungdom på lokalforbundsarrangementer og forhåpentligvis
Forbundshelga. Vi venter foreløpig på svar på søknad om LNUs Informasjonsstøtte Nord/Sør
på 75 000 kroner. Denne summen skal hovedsaklig dekke delen av prosjektet som skal foregå
i Palestina. Vi sikter oss inn på å delta på Journey for Justice i juli/august år igjen, der vi har
noen ekstra dager etter programmet med møter med mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Etter at Eilif Tanberg trakk seg fra Utvalget og utvekslingskomitéen, ble det besluttet at vi
skulle lyse ut hans stilling i komitéen og utvalget. Hvem dette blir, skal vedtas på dette
landsstyremøtet.
1.4 Orientering fra Teologismia
Ingvild Yrke hadde sendt landsstyret følgende orientering:
Foreløpig har Teologismia bare ett medlem. Medlemmer av faste sammenslutninger må
velges av landsstyret. Jeg har snakket med Kjersti Jåvold Landmark og Johannes Kvangarsnes
som begge har lyst til å sitte i et slikt utvalg, men som ikke har tid før sommeren. Jeg foreslår
at jeg eller landsstyret spør disse to igjen i sommer, og at landsstyret velger dem så fort de har
sagt ja. Johannes leverer master i teologi ved MF denne våren. Han kjenner Per Høyland og
meg fra før, og vi har prøvd å få han til å bli medlem lenge. Han er veldig positiv til
Forbundet, men fikk vite om oss litt sent i studietida og hadde allerede fylt opp kalenderen.
Men Teologismia er en aktuell måte å få han inn i Forbundet på. Kjersti studerer teologi på
MF nå. Hun skal fratre flere verv i vår og har lyst til å engasjere seg med i Forbundet. Hun vil
også få med seg flere fra MF og ikke teologistudenter inn i Forbundet. Osloforbundet gjør lurt
i å trekke henne inn i arbeidet sitt. Jeg tror hun gjør mest nytte i lokalforbundet, men det er
fint å ha henne i Teologismia også fordi hun brenner for det Teolgismia skal gjøre og det er
bra at det ikke bare er gamle forbundere som er ute av studiehverdagen som sitter i utvalget.
Som leder ønsker jeg meg en gruppe på kanskje 4 stykker i utvalget som kan jobbe godt og
effektivt sammen. Jeg vil gjerne ha folk med teologisk kompetanse og nettverk i teologiske
miljø både på MF og TF.
Foreløpig arbeid
Fordi Teologismia har fått 75 000 kr som skal brukes opp ganske fort, har jeg allerede startet
arbeidet. I samtale med leder Alex og de to ansatte på kontoret har jeg kommet frem til
følgende mål og arbeidsplan:
2019
Det skal lages et hefte med bibel-opplegg som kan brukes på Forbundskvelder type
bibel&børst/bibelgrupper. Opplegget følger samme mal som de to bibel&børst’ene som ligger
i ressursbanken til Forbundet. Vi sikter på å ha 40 opplegg i heftet og noen innledende
kapitler om kontekstuell tekstforståelse, Bibelens tilblivelse, tolkningsarbeid,
oversettelsesproblematikk o.l. Jeg har noen teologer på blokka som skal spørres om å lage det
faglige innholdet i tekstene. Hvis landsstyret kjenner flere, tar jeg gjerne imot innspill.
I løpet av 2019 vil jeg også prøve å lage en helg for hele Teologismia og kanskje flere folk der
vi diskuterer teologi og jobber med heftene. Dette gjør vi også litt fordi i pengesøknaden søkte
vi om penger til å trykke hefter og lage en konferanse. Så da må vi gjøre noe som likner på en
konferanse. Kanskje kan det kombineres med Forbundshelga?
Hefte med bibelopplegg vil nok ikke gå i trykken før sent på høsten 2019. Før den tid vil
Teologismia anbefale lokalstyrene å bruke Bærekraftsboka og Merete Thommassens
andaktsbok “Gud til hverdags” hvis de ønsker opplegg til Forbundskveldene sine med
teologisk påfyll og spørsmål å diskutere. Jeg har også noen film-anbefalinger. Jeg kommer til
å bruke “Aktiv i Forbundet gruppa” til å dele slike tips. Og jeg kommer til å sende en epost til
alle lokalstyrene i slutten av mai når de skal planlegge høstens program.

Jeg håper også flere enn Teologismia deler tips om gode filmer, bøker, problemstillinger,
salmer, liturgier og annet gøy i “Aktiv i Forbundet”-gruppa. Dere har sikkert like mange tips
som meg :)
2020
I 2020 sikter jeg på å trykke opp 3 hefter.
Et hefte som skolerer i liturgiarbeid. Hvordan lage en gudstjeneste, hvordan leke seg med
formen, skrive gode bønner osv. I det heftet vil jeg også trykke flere av de liturgien som er
laget i Forbundet.
Et annet hefte kan være nye salmer og litt tips i forhold til å skrive salmer. Og et siste hefte
håper jeg kan bli noe sånn som hjelp til å ha etisk-politiske drøftinger på kristenprogressivt
grunnlag.
Hvordan Teologismia skal jobbe
Jeg ser for meg at Teologismia først og fremst fungerer som redaktører for disse heftene. Vi
forsøker å få andre til å skrive tekstene. Det finnes mange Forbundsvenner som har mye å
lære bort og som vi vil komme i kontakt med.
Jeg håper også at flere lokalforbund gjør som Tromsøforbundet og sender Teologismia en
epost og spør om innspill til en temakveld de skal ha. Det er fint for lokalstyrene å spille ball
med noen. Det kan dere jo også gjøre med hverandre og de ansatte på kontoret.
14. mai møtes jeg og de ansatte til et nytt arbeidsmøte for å diskutere videre arbeid i
Teologismia.

1.5 Orientering fra Utvalg for likestilling
Alex orienterte fra arbeidet i Utvalg for likestilling:
Utvalg for likestilling har i dag tre medlemmer: Rebecca Lunde (leder), Edel-Marie Haukland
og Marius Jakobsen Magnussen.
I tillegg har Marte Holm Simonsen engasjert seg i utvalgets arbeid og Rebecca har innstilt til
landsstyret på at hun blir oppnevnt som medlem.
De jobber nå med å kartlegge datoer for Pride landet rundt, og vil også diskutere årstemaet
nærmere med det første.

1.6 Orientering om arbeidet i WSCF
Eilif Tanberg hadde på forhånd sendt landsstyret følgende orientering:
Etter at undertegnede siste LS-møte i forrige periode fikk ansvaret for kontakt med
søsterforbund i WSCF, har arbeidet sakte men sikkert utviklet gått fremover. Det har vært en
viss korrespondanse pr. Messenger-appen til Facebook og pr. e-post med Forbundet i
Nederland (SSR-NU) og Italia (FGEI), i tillegg til dialog med KRISS og Hong Kong SCM først og fremst om planlagt møte våren 2019.
Til nå er det gjort følgende erfaringer:





WSCF har på nettsidene sine en oversikt over FB-sidene til de forskjellige forbundene.
Kontakten med SSR-NU og FGEI har vært et lite prøveprosjekt for å se om det kan
lønne seg å ta kontakt med søsterforbund via Messenger, og det har vist seg å fungere.
Det er veldig verdifullt å ha et dokument (Ut Omnes Unum Sint - Towards a
democratic and sustainable WSCF, skrevet av Torkil) å vise til. Anbefales at alle leser
gjennom dette!
Dialog på tvers av landegrenser og språk tar tid. Vi må tenke langsiktig, og bruke tiden
godt fram mot de få mulighetene vi har til å gjøre en reell innvirkning på WSCF.

Fremover er det et behov for følgende:
 Å holde kontakten med de forbundene vi snakker med
 Å gå systematisk til verks med å opprette og vedlikeholde kontakt med søsterforbund
som er interessert i reformarbeid. Dette kan skje gjennom Messenger og en planlagt
FB-gruppe, samt e-post.
 En person i nåværende landsstyre som ønsker å være med på å jobbe med
internasjonal kontakt. Jeg er jo strengt tatt en pensjonert LS-representant, og jeg tror
det er viktig at studentledelsen deltar i dette spennende og viktige arbeidet.
 Holde koken! Ting tar lang tid, men vi må bare jobbe systematisk og målrettet.

1.7 Orientering om nytt profileringsmateriell
Aurora orienterte om nytt profileringsmateriell:
På landsstyremøtet i november 2018 ble følgende vedtatt:
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).
Vi er dermed i prosess med å bestille alle de ovennevnte produktene, som vil være klare til
semesterstart til høsten.
For lokalforbundene har vi også designet roll-up basert på
Du er kristen/Du er ikke kristen-plakaten, samt banner med logo.
Lokalforbundene blir snart tilbudt å bestille både roll-up og banner, og vi trykker opp til dem
som ønsker dette. Veiledende pris er 1500,- for roll-up og 1000,- for banner.
Vi kommer også, som før, til å tilby lokalforbundene å kjøpe pakker med 5 plagg til redusert
pris. Tanken er at lokalforbundene kan tilby alle som står på stand et plagg som de kan ha på
seg på stand, og som de så får beholde etterpå. I tillegg kan selvsagt klærne brukes som
takkegaver til styremedlemmer eller andre som har bidratt.

Det er satt av 50 000,- kroner i budsjett for 2019 til nytt materiell. Vi holder oss så vidt
innenfor dette budsjettet med det vi vil produsere her. Der det har vært mulig, har vi (i tråd
med Arbeidsprogrammet) valgt sertifiserte rettferdige produkter.

1.8 Invitasjoner og annet siden sist LS
Torkil la fram invitasjoner og annet siden sist:
Seminarrekke om barns trosfrihet (Født fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund)
Oslo, mars og april – Ikke prioritert
Konferanse: «Hvem har rett til Krim?» (Folkediplomati.com)
Oslo, 28. mars – Ikke prioritert
Konferanse: Ta havet tilbake og jorda i bruk! (Norges Sosiale Forum og SV)
Oslo, 10. april – Ikke prioritert
Oslo Freedom Forum Networkingevent
Oslo, 25. april – Ikke prioritert
Samling for lærere og ungdomsarbeidere (Stopp hatprat!)
Oslo, 27.-28. april – Ikke prioritert
Lobbykurs (VOFO)
Oslo, 10. mai – Ikke prioritert
Bibelselskapets representantskapsmøte
Oslo, 27. mai – Ikke prioritert
Klimapilegrim 2019 (Grønn Kirke)
25. mai-10. juni – Delt i Aktiv i Forbundet
Virkes tariffkonferanse 2019
Oslo, 4. juni – Ikke prioritert
Generalforsamling i Virke
Oslo, 5. juni – Ikke prioritert
Annet:
Torkil Hvidsten representerte Forbundet på Barne- og Ungdomstinget (LNUs «landsmøte»)
26. april.
Den 93 år gamle fobundsvennen Bjørn Halvard Mørk har gjort oss oppmerksomme på at både
Forbunds-arkivene (og historieskrivingen) og Oslo bymuseum mangler informasjon om
Studentersettlementet Fossgården, som lå på Grünerløkka i Oslo og ble drevet av Forbundet
fra 1919 og i flere tiår framover. Her var det studentkollektiv, barnehage, suppekjøkken med
mer, og dette var en viktig sosial institusjon i Oslos arbeiderstrøk. Torkil kommer til å følge
opp Mørks arbeid med å samle informasjon om dette framover.

2. Økonomi
Det ble ikke behandlet noen økonomisaker på dette møtet

3. Organisasjonssaker
3.1 Framdriftsplan for landsstyreperioden
Torkil gjennomgikk forslag til framdriftsplan. Alle representanter kunne melde seg til
saksansvar.
Vedtak:
Den utsendte framdriftsplanen ble godkjent med de endringer som framkom i møtet (se
vedlegg).
Enstemmig vedtatt

3.2 Velge arrangementskomité for Forbundshelga
Andreas innledet til saken:
Landsstyret (LS) har ansvar for at det årlig arrangeres Forbundshelg. Tidligere LS har tatt en
vurdering av ulike potensielle steder for å arrangere helga. Det ble da vedtatt at vi ønsker å
arrangere forbundshelga på Utøya i år.
For å sikre at forberedelsene til Forbundshelga blir effektive og gode, foreslås det at
forberedelsesansvaret delegeres til en komite.
Landsstyret vil da velge inn medlemmer i denne komiteen. Erfaringsmessig er det fornuftig at
gruppa ikke består av for mange medlemmer. Komiteen bør ha en leder, for å ha en
oversiktlig struktur og sikre ansvarsfordeling.
Marianne var med å arrangere Forbundshelga 2018. Hun er initiativrik og handlekraftig. Det
innstilles derfor på henne som leder for denne komiteen.
Vedtak:
Landsstyret velger Marianne Meling Kvamsøe til leder av Forbundshelgkomiteen.
Landsstyret velger Lilly Marie Spjelkavik Hansen og Ingrid von Harling Lien som øvrige
medlemmer i Forbundshelgkomiteen.
Vedtatt ved akklamasjon.

3.3 Valg av delegat og observatør(er) Ungdommens kirkemøte
Alex innledet til saken:
Ungdommens Kirkemøte (UKM) er det høyeste organet i Den norske kirkes
ungdomsdemokrati, og representerer omtrent 681 000 personer mellom 15 og 30 år. Til UKM
2019 er det 17 organisasjoner invitert; de 15 medlemsorganisasjonene i Samarbeidsrådet for
barne- og ungdomsorganisasjoner (SBU), samt Changemaker og Norges kristelige
studentforbund.

UKM 2019 vil finne sted fredag 4. oktober til tirsdag 8. oktober på Hurdalsjøen hotell i
Akershus.
Forbundet kan sende én delegat og eventuelt én observatør (med tale- og forslagsrett) til
møtet. Forbundet dekker utgiftene for eventuell observatør selv. Tidligere år har vi sendt en
delegat og én eller to observatører som har hatt som oppgave å stå på stand for Forbundet ila
møtet. Det er satt av inntil 7000,- kroner til UKM i budsjettet for 2019.
Temaet for UKM 2019 er «Rekruttering», med hovedfokus på rekruttering til de vigslede
tjenestene i Den norske kirke (kateket, diakon, prest og kantor).
Vedtak:
Landsstyret velger Marianne Meling Kvamsøe som Forbundets representant på Ungdommens
Kirkemøte 2019. Lilly Marie Hansen deltar som observatør med ansvar for å bemanne
Forbundets stand i løpet av møtet. Hvis det er økonomisk og praktisk mulig, sendes også
Regine Aspmo Kjærran som observatør.
Enstemmig vedtatt.

3.4 Årstema: Diskriminering og religionsfrihet
Alex innledet til saken:
Landsmøtet 2019 vedtok i Arbeidsprogrammet at:
«[Landsstyret skal] Legge frem for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen.
Temaet varer i én landsstyreperiode. Tema for 2019 er Diskriminering og religionsfrihet.»
(1.4.4)
Bakgrunnen for at dette temaet ble valgt, var at LS hadde foreslått for landsmøtet en uttalelse
og en kampanje rettet mot religiøse privatskolers rett til å diskriminere ansatte på grunnlag av
seksualitet. I uttalelsen ble det blant annet tatt til orde for at Forbundet skulle gå inn for å
fjerne statsstøtten til skoler som diskriminerer på grunnlag av kjønn og seksualitet. Dette
utløste en diskusjon om hvordan vi skal vekte hensynet til henholdsvis religionsfrihet og
retten til å ikke diskrimineres. Landsmøtet mente seg til slutt ikke klare til å ta den avgjørelsen
«på sparket», og ba i stedet om at temaet skal diskuteres bredt i organisasjonen i denne
perioden, fortrinnsvis med resultat at vi i løpet av perioden skal gjøre oss opp en mening og
lage praktisk politikk på temaet.
I Arbeidsprogrammet 2019-2021 heter det også:
«1.10.5 [Landsstyret skal] Uttale seg om religiøse grunnskolers rett til å diskriminere lærere
basert på seksuell orientering.
1.10.6 [Landsstyret skal] Samle andre organisasjoner som vil være med å gå sammen mot
religiøse skolers rett til å diskriminere mennesker basert på seksuell orientering.»
Det er altså vedtatt at vi ønsker å arbeide mot religiøse skolers rett til å diskriminere på
grunnlag av seksuelle orientering. Spørsmålet som gjenstår er hvilke krav og virkemidler vi
ønsker å ta til orde for.
På dette møtet legges det opp til en første diskusjon om hvordan vi skal gå fram for å forankre
årstemaet i organisasjonen. Det legges i utgangspunktet opp til at vi behandler saken på nytt
på LS-møtet i juni.

Spørsmål det kan være relevant å diskutere på dette møtet:
 Hvilke arenaer kan vi bruke til å skape gode diskusjoner om temaet?
 Hvordan kan/skal lokalforbundene engasjere seg i temaet?
 Hvordan kan vi eventuelt bruke Utvalg for likestilling i arbeidet med temaet?
 Hvilke føringer bør landsstyret legge på diskusjonene?
 Når begynner vi eventuelt med å «samle andre organisasjoner» til en kampanje (jmf
Arbeidsprogrammet 1.10.6)
Landsstyret diskuterte saken:
Andreas: Kan vi få en innledning om dette på et LS-møte? Kan ha et arrangement om
problemstillingen på Forbundshelga. Vi kan tipse lokalforbundene om en organisasjon som
skolerer i dette temaet, eller lage et utkast til temakveld med opplegg med fakta og spørsmål
til diskusjon.
Ingvil: Usikker på om det finnes organisasjoner som har jobbet mye med denne spesifikke
tingen.
Albert: Lurt å få noe skolering, svar på spørsmål man lurer på. Forskjell på å ta vekk
statsstøtta fra trossamfunn og fra skoler. Der kommer for eksempel opplæringsloven inn. Fint
å få oversikt over lovverket og muligheter der. Det beste alternativet på dette er kanskje
fagbevegelsen. LO har egne antidiskrimineringsgrupper som kan kontaktes.
Utdanningsforbundet kan også kontaktes.
Alex: Fri har også jurister som kan mye om denne problematikken.
Marte: Likestillingsdepartementet og KrF har helt sikkert også jurister som er interesserte i
dette. Presteforeningen (UNIO) kan kanskje tenkes å slenge seg med.
Ingvil: Freddy André Øvstegård, som er forbunder og sitter på Stortinget for SV, snakket om
dette på Osloforbundets temakveld om seksuell reorientering, og sa seg enig i at
diskriminerende skoler er et eksempel på hvor det kan være aktuelt å fjerne statsstøtte. Han
kan være en ressurs når det kommer til å lage uttalelse.
Marte: Enig i at Freddy er en ressurs, men trenger også jurister som kan gi oss fakta.
Albert: Lurt å skille den prinsipielle og den praktiske diskusjonen. Jeg tenker at religiøse
skolers ytringsfrihet ikke kan gå så langt at de får diskriminere ansatte på grunnlag av
seksualitet. Retten til å jobbe og studere uavhengig av legning veier tyngre enn skolenes rett
til et religiøst grunnlag for sin undervisning.
Ingvil: Viktig å huske at dette først og fremst handler om elevene. Som lærer har man et
ganske fritt valg om hvor man vil jobbe. Elevene har ikke valgt selv hvilken skole de vil gå
på. Derfor jeg i uttalelsen fokuserte på barne- og ungdomsskoler, og ikke på vgs og
folkehøgskoler.
Marianne: Diskriminering av lærere gir elever signaler om at det er greit å diskriminere på
grunnlag av seksualitet.
Ingvil: En fare ved lærer-perspektivet er at vi risikerer at alle lærerne går ut med støtte til
skole-reglementet. Det er ikke så mange homofile lærere som søker seg til disse skolene.

Albert: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan være nyttige å høre med. Jeg
mener det ikke er nødvendig å velge mellom elev- eller ansatt-perspektiv. De går hånd i hånd.
Trenger ikke være redde for at alle lærerne skal si seg enige i skolens reglement. Det vil alltid
være noen som ikke føler seg hjemme i det, og det er mange som ikke har fått lov til å jobbe
på skolen. Også lettere å få synlighet gjennom ansatte.
Marte: Hva om vi finner en lærerstudent som gjerne skulle søkt seg til en sånn skole, men
ikke kan? Vi er en studentorganisasjon.
Marianne: Tror det er mye større gjennomslagskraft ved å fokusere på arbeidsmiljø enn på
elevene, for det er bedre lovverk for de ansatte enn for elevene.
Andreas: God vinkling å fokusere på elevene. Men lurt å åpne «bredt», og så spisse etter hvert
hva vi ser etter, når vi har hatt diskusjoner lokalt og på Forbundshelga.
Ingvil: Kanskje vi kan kontakte Redd Barna eller andre organisasjoner som jobber med barns
rettigheter for å finne ut om barn har rett til å ikke bli diskriminert i skolen.
Albert: Hvis det finnes lovverk må vi bruke det – hvis det ikke finnes lovverk må vi krevet at
det kommer på plass.
Andreas: Kan vi bruke Utvalg for likestilling til noe her? De kan i det minste inviteres med på
LS-møtet der vi skal skoleres.
Alex: Har snakket litt med Rebecca (leder av Utvalg for likestilling) om dette. Det står i deres
seksjon i Arbeidsprogrammet at de skal opparbeide seg kompetanse på og skolere
organisasjonen i problematikk relatert til diskriminering og religionsfrihet, med særlig fokus
på dagens praksis i private grunnskoler; søke samarbeid med andre organisasjoner om denne
typen problematikk; og holde et seminar på Forbundshelga. Rebecca er uansett invitert til LSmøtet i juni. Det hadde vært fint å invitere hele utvalget.
Albert: Lurt å begynne med å skolere landsstyret, og knytte kontakter til organisasjoner.
Overalt der vi har lokalforbund har LO lokale lag som kan hjelpe oss med skolering, kanskje
besøk på skoler eller lignende. Etter hvert kan vi kanskje produsere et hefte eller lignende. Vi
kan vurdere å ha en form for kampanjestart på Forbundshelga.
Ingvil: Vi bør bruke dette året sammen med hele organisasjonen på å finne ut hva vi mener.
På Forbundshelga bør vi ha workshops og skape politikken vår. Kampanjen kan eventuelt
komme neste år, eller på slutten av året. Hadde landsstyret fungert optimalt, kunne vi tatt
disse diskusjonene lokalt, men nå tror jeg vi trenger Forbundshelga for å forankre debattene.
Hvis vi vil nå bredt ut med kampanjen mot diskriminering, kan vi ikke gå imot friskoler
generelt.
Marte: Dette kan være en sak som faktisk kan skape så mye engasjement at vi kan forankre
den godt lokalt og spre demokratiet ned i organisasjonen.
Albert: Enig i at det er lurt å bruke Forbundshelga på diskusjon og skolering heller enn å rulle
ut en ferdig kampanje. Da kan det heller komme et kampanjevedtak på LS-møtet i november.
Men viktig at vi holder i det og diskutere hele tiden.

Alex: Jeg kommer fra Skeiv Ungdom, der man er vant til å være litt krasse. Forbundet kan
også med fordel være litt mer tydelige og ikke så redde for å ta et standpunkt som kan virke
kontroversielt.
Marianne: Greit å være tydelige og tøffe i trynet, men viktig at vi ikke framstår som like
diskriminerende som de vi angriper. Vi må være saklige og sørge for at vi blir tatt seriøst.
Andreas: Hadde vært en god øvelse for oss i Forbundet å være veldig tydelige og ikke bare
vage og usikre. Kanskje Utvalg for likestilling kan ha arrangementet på Forbundshelga?

Vedtak:
Albert og Ingvil tar med innspillene fra dette møtet og forbereder en sak med et forslag til
prinsipp-vedtak og framdriftsplan til LS-møtet i juni. Torkil og Alex finner en organisasjon
som kan gi en skolering i de juridiske aspektene ved friskoler, diskriminering og statsstøtte.
Enstemmig vedtatt

3.5 Utlysning ny AKT-redaktør
Torkil innledet til saken:
AKT har vært Forbundets medlemsblad siden 1993. På landsmøtet 2019 ble det vedtatt å
legge om AKT.
Heretter skal Forbundet gjennom året drifte en nettside som heter kristenprogressiv.no, som
skal være «en plattform for meningsbrytninger om kristendom og samfunn. Den skal
etterstrebe å skape og synliggjøre en mangfoldig, levende og progressiv kristendom.»
I tillegg skal det gis én papirutgave av AKT hvert år, før jul. Denne skal basere seg på tekster
fra nettsiden, samt eventuelt annet stoff. Redaktøren er sammen med NKS’ ansatte ansvarlig
for å samle inn stoff til den årlige papirutgaven av AKT.
Nettsiden skal ha en redaktør med ansvar for å engasjere forbundere, forbundsvenner og andre
aktuelle til å skrive tekster til nettsiden, og sørge for at nettsiden er aktiv og publiserer minst
én tekst i måneden. Redaktøren er bundet av NKS’s vedtekter og landsmøtevedtak, men har
utover det frihet til å utvikle nettsiden i tråd med nettsidens retningslinjer. Redaktørperioden
varer ett år, fra januar til desember, og honoreres med 10.000,- kroner per år.
På dette møtet
På dette møtet skal vi sette ned en komité som skal lyse ut vervet som redaktør, og komme
med en innstilling på hvem som bør velges til LS-møtet i juni.
Etter at redaktør er på plass vil vi måtte forvente en innkjøringsperiode for nettsiden, der det
antageligvis må prøves og feiles litt før ting faller på plass. Derfor anbefales det at Aurora,
som er den ansatte som skal være lengst på kontoret, er en del av denne komiteen og dermed
får godt kjennskap til hva som er tenkt rundt nettsiden og redaktørvervet.
Marte: Er det viktigst å finne en som kjenner Forbundet eller en som kjenner nettmagasiner
godt?

Marianne: Ideelt sett en forbunder, men viktigst at produktet blir bra. Ikke nødvendigvis et
medlem, men gjerne et potensielt medlem.
Albert: Må finne noen som har et engasjement, i hvert fall. Veldig fint om den vi finner får
mye frihet til å være kreativt. Også fint om vi kan få prate med vedkommende på et LS-møte,
og spille ball med hen.
Andreas: Enig i at det viktigste er at redaktøren er interessert i tekst og debatt, heller enn å
kunne de tekniske løsningene.
Vedtak:
LS setter ned en komité bestående av Aurora Marie Nome, Marte Holm Simonsen og Regine
Aspmo Kjærran som skal lyse ut vervet som AKT-redaktør og lage en innstilling på dette til
LS-møtet i juni.
Enstemmig vedtatt.

3.6 Valg av leder av Utvalg for Palestina
Alex innledet til saken:
Utvalg for Palestina er en av NKS’ «faste sammenslutninger». Leder av sammenslutningene
skal velges av landsmøtet, mens øvrige medlemmer kan velges av landsmøtet eller
landsstyret. På landsmøtet 2019 ble det fattet følgende vedtak om leder av Utvalg for
Palestina:
«Det lyktes ikke å få valgt en leder. Landsmøtet ber landsstyret om å finne en løsning på situasjonen.»

Landsstyret må nå finne en leder for utvalget. I henhold til NKS vedtekter vil utvalget gjøres
«sovende» om det ikke har en leder. Da vil arbeidet legges på is og om det ikke lykkes å få
valgt en leder på landsmøtet 2020, vil utvalget legges ned.
Utvalg for Palestina har i dag tre medlemmer, i tillegg til at organisasjonsutvikler Aurora
Marie Nome fungerer som sekretær for utvalget.
Utvalgets oppgaver er regulert i instruksen deres, og av Arbeidsprogram 2019-2021. I
Arbeidsprogrammet heter det at utvalget skal:
3.1 Holde kontakt med vår palestinske søsterorganisasjon PYEM.
3.2 Gjennomføre utveksling med PYEM hvert år.
3.3 Delta aktivt under Kirkeuka for fred i Israel og Palestina.
3.4 Bidra med stoff til AKT.
3.5 Holde et seminar på Forbundshelga.
3.6 Legge til rette for lokalt engasjement i forbindelse med Nakba-dagen hvert år.

Det vesentligste arbeidet utvalget gjør akkurat nå, er utvekslingen med PYEM. Dette arbeidet
gjøres av en egen utvekslingskomité internt i utvalget, og leder (eller andre medlemmer av
utvalget) er ikke tenkt å bidra med noe her. På sikt er det ønskelig å få i gang mer av det
politiske Palestina-arbeidet vårt, men for øyeblikket er det viktigste at utvekslingsarbeidet går
sin gang. Den viktigste funksjonen for lederen av utvalget blir derfor å fungere som en
kontaktperson og en som ansatte/ledelse evt kan drodle med når vi vurdere om vi skal tilslutte
oss ulike kampanjer etc.

Vedtak:
Landsstyret velger Regine Aspmo Kjærran som ny leder av Utvalg for Palestina fram til
landsmøtet 2020.
Vedtatt ved akklamasjon.

3.7 Valg av deltaker på Palestina-utveksling
Andreas innledet til saken:
Forbundet har en fast sammenslutning som heter «Utvalg for Palestina». Det er landsstyret
som velger inn deltakere i denne faste sammenslutningen. Formålet til Utvalg for Palestina er
å arbeide med Palestina-relaterte saker og å planlegge og gjennomføre utveksling med vår
søsterorganisasjon i Palestina, som heter PYEM. Utvalg for Palestina har laget en
utvekslingskomité, som har fått ansvaret for utvekslingen. Denne komiteen består av dem som
skal delta på utvekslingen.
Landsstyret har tidligere valgt tre deltakere som skal gjennomføre utveksling til Palestina i år.
En deltaker har meldt forfall, og landsstyret skal velge en ny deltaker.
Den 6. mars ble det åpnet for at folk kunne søke for å bli med på utvekslingen. Fristen for
søknad ble satt til 8. april. Det er kommet inn fire søknader. Utvekslingen har i praksis flere
positive sider: Det holder liv i Forbundets palestinaarbeid, det vekker engasjement hos dem
som deltar, det bidrar til å spre kunnskap og erfaringer, det gir deltakerne en tilknytning og
relasjon til Forbundet og det er med å opprettholde kontakten med PYEM.
Det eneste formelle kravet for søkerne er at de er medlemmer av Forbundet. Når vi nå har fire
gode søkere som alle er medlemmer, har vi egentlig et luksusproblem. For å differensiere
søkerne, er det flere faktorer man kan vurdere.
For Forbundet som organisasjon, er det viktigste at de som velges inn kommer til å være
aktive og bruke engasjementet sitt i organisasjonen. I den sammenheng bør man vurdere hva
kandidaten tilfører Forbundet av kompetanse, og om utvekslingen kan bidra til at kandidaten
bruker mer tid i Forbundet.
Andre differensierende faktorer kan gå gruppesammensetningen. Vi ønsker en godt
sammensatt gruppe, med tanke på geografi, kjønn, funksjonsnivå og etnisitet.
De tre som skal på utvekslingen, er Aurora (ansatt), Helene Lunde Eriksen fra Oslo og Cecilie
Therese Hansen fra Tromsø.
Andreas presenterte en kort vurdering av kandidatene:
Andreas vurderte at kandidaten som i størst grad kan få økt tilhørighet til Forbundet som et
resultat av utvekslingen er Marita Skaar. Hun har i dag lite organisasjonserfaring, og det å
delta på utveksling sammen med tre engasjerte forbundere kan bidra til at hun fremover får
sin organisasjonserfaring gjennom Forbundet. Etter en utveksling til Palestina kan hun
potensielt bli en ressursperson for Forbundet i Stavanger.
Landsstyrets diskusjon:
Landsstyret diskuterte kandidatene, og kom fram til en prioritering basert på hvem
organisasjonen har bruk for i hvilke roller framover. Blant de sterke kandidatene er det to som
allerede har tunge verv i Forbundet. Landsstyret vurderer det som at organisasjonen har mer

behov for disse i eksisterende verv enn i Utvalg for Palestina. Landsstyret ønsker derfor å
prioritere «nytt engasjement» når de prioriterer deltakere. Landsstyret valgte sin kandidat, og
en prioritert «varaliste» i tilfelle nye forfall, basert på dette.
Vedtak:
Landsstyret velger Marita Skaar som medlem av Utvalg for Palestina. Landsstyret velger
Marita Skaar som medlem i «utvekslingskomiteen» til Utvalg for Palestina. Ved frafall fra
utvekslingen i 2019 ønsker landsstyret å sende, i prioritert rekkefølge, Lilly Marie Spjelkavik
Hansen, Alex Ramstad Døsvik og Shanawar Ali Kahn.
Enstemmig vedtatt

3.8 Oppnevning av medlem i Utvalg for likestilling
Alex hadde forberedt saken:
Utvalg for likestilling er en av NKS’ «faste sammenslutninger». Leder av sammenslutningene
skal velges av landsmøtet, mens øvrige medlemmer kan velges av landsmøtet eller
landsstyret.
Utvalg for likestilling har i dag tre medlemmer: Rebecca Lunde (leder), Edel-Marie Haukland
og Marius Jakobsen Magnussen.
Utvalgets oppgaver er regulert i instruksen deres, og av Arbeidsprogram 2019-2021. I
Arbeidsprogrammet heter det at utvalget skal:
2.1
2.2
2.3
2.4

Skape engasjement for markeringer i lokalforbund av Pride og Kvinnedagen.
Bidra med stoff til AKT.
Holde et seminar på Forbundshelga.
Opparbeide seg kompetanse på og skolere organisasjonen i problematikk relatert til diskriminering og
religionsfrihet, med særlig fokus på dagens praksis i private grunnskoler. Søke samarbeid med andre
organisasjoner om denne typen problematikk.

Marte er allerede involvert i utvalgets arbeid og vil utvilsomt bli en ressurs for utvalget.
Utvalgsleder Rebecca er også glad for å få henne med på laget.
Vedtak:
Marte Holm Simonsen ble oppnevnt som medlem i Utvalg for likestilling.
Vedtatt ved akklamasjon.

Godkjent i landsstyret 14.06.2019

