LANDSSTYRET
18.-19. JANUAR 2020
REFERAT

Tid og sted:

Universitetsgata 20, Oslo, 18.-19. januar 2020.
Møtet ble satt 18. januar kl. 10:12. Møtet ble hevet 19. januar kl. 14.25.

Til stede:

Alex Ramstad Døsvik (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder),
Ingrid von Harling Lien (Kristiansandsforbundet), Marte Holm Simonsen
(Osloforbundet), Marianne Meling Kvamsøe (Stavangerforbundet), Lilly Marie
Spjelkavik Hansen (Tromsøforbundet), Laura Maria Jimenez (observatør fra
Trondheimsforbundet), Aurora Marie Nome (generalsekretær) og Solveig
Skaugvoll Foss (organisasjonsrådgiver).
Marte var ikke til stede på behandlingen av sakene 3.1.1-3.1.5, 3.1.7-3.1.8.
Marianne var ikke til stede på behandlingen av sakene 3.1.1-3.1.5, 3.1.7-3.1.8,
2.1, 2.3.
Laura var ikke til stede under behandling av sakene 3.1.7-3.1.8.
Solveig var ikke til stede under behandling av sakene 3.1.4-3.15, 3.1.7-3.1.8.
Kristian Sløgedal (vara Osloforbundet) var til stede på behandlingen av sakene
3.1.1-3.1.5, 3.1.7-3.1.8

Meldt forfall: Ingvil Holthe Enoksen (Bergensforbundet), Elisabeth Barkved Arnevik
(Bergensforbundet), Albert Andersen Øydvin (Osloforbundet)
Ikke møtt:

Emil Pleym (Osloforbundet)

SAKER TIL BEHANDLING:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Landsstyret godkjente innkallinga.
Enstemmig vedtatt.

0.2 Godkjenne saksliste og dagsorden
Vedtak:
Landsstyret godkjente den utsendte sakslista med én endring:
Ny sak 3.9 - WSCF.
Enstemmig vedtatt.
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Enstemmig vedtatt.
0.3 Valg av møteleder og referent
Vedtak:
Landsstyret valgte Alex Ramstad Døsvik som møteleder.
Landsstyret valgte Aurora Marie Nome som referent.
Enstemmig vedtatt.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 16.-17. november
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent med følgende endringer:
«Vi hadde kontroll på det meste, men det var vanskelig» i sak 3.1 Evaluering Forbundshelga.
Enstemmig vedtatt.

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Bergensforbundet:
Solveig Skaugvoll Foss, organisasjonsrådgiver, orienterte fra Bergensforbundet:
Det siste arrangementet Bergensforbundet hadde, var juleavslutning i kollektivet i Allégaten
44 med 10-12 personer. De har planer utover semesteret, og skal stå på stand på UiB og HVL
i slutten av januar. Første arrangement på vårsemesteret er 4. februar.
Kristiansandsforbundet:
Ingrid von Harling Lien, styreleder i Kristiasandsforbundet, orienterte fra
Kristiansandsforbundet:
Det er ikke noe nytt å melde i Kristiansand. Vi har ikke noe aktivitet for øyeblikket, men skal
stå på stand på UiA i slutten av januar.
Osloforbundet:
Kristian Sløgedal, styreleder i Osloforbundet, hadde sendt inn følgende til orientering:
Oslostyret fikk en del nye medlemmer forrige semester, og noen av disse er også faste
gjengangere som vi også tror kommer i år.
Nå i januar skal vi ha stand på Blindern sin foreningsdag og vi jobber med å få en standplass
på MF. Dette semesteret har vi prøvd å sette opp flere kvelder som er mer knyttet til forbundet
sitt arbeid. F.eks. Homofili i bibelen og En kveld hvor vi bruker det nye heftet bibel Babbel
hvor vi skal snakke om «innflytteren som bor hos dere». Vi skal i tillegg til dette fortsette å ha
en del gøye og stemningsfylte events som lasertag eller fangene på fortet. Og en kveld hvor vi
har grønn messe og skal lage kinesisk mat. Da får vi også hjelp fra Kinesere sånn at vi får
masse digg. Vi håper programmet vårt skal kunne nå ut til mange, og vi føler vi har fått inn
mye av det viktige som vi som forbund står for.
Vi håper også vi greier å fortsette å få inn nye medlemmer. En av utfordringene våre er nok at
vi gjerne skulle hatt flere i styret, men slik det er nå så går det også greit
Stavangerforbundet:
Marianne Meling Kvamsøe, styreleder i Stavangerforbundet, orienterte fra
Stavangerforbundet:
Vi har fått et par nye medlemmer i det siste. Før jul hadde vi to arrangementer der vi hadde
invitert gjester til å snakke om ulike måter å tolke bibelen på. Her var det 7-8 personer som
deltok. Etter nyttår har vi stått på stand og arrangert en spillkveld i kjelleren til styremedlem,
Beate. Her kom det noen nye personer.
Tromsøforbundet:
Lilly Marie Spjelkavik Hansen, styreleder i Tromsøforbundet, hadde sendt inn følgende til
orientering:
Tromsøforbundet har ikke kommet helt i gang igjen etter nyttår, men håper å få arrangert et
par sammenkomster før årsmøtet. Årsmøtet er lagt til 13. Februar 19.00 på Kirkens Bymisjon,
og forhåpentligvis vil det da bli valgt et nytt styre. Det nåværende styret har lite tid til overs,
siden alle styremedlemmene er opptatte med jobb eller skole, og av forskjellige grunner må
nedprioritere styrearbeid.

Den viktigste oppgaven fremover blir derfor å finne noen som har tid og lyst til å drive
Tromsøforbundet fremover, og å hjelpe dem med å komme i gang med arbeidet.
Forhåpentligvis klarer vi å finne noen som har lyst til å holde på med dette videre.
I tillegg skal semesteret fram til årsmøtet også planlegges, det blir ikke så mange
arrangementer, men vi satser på i alle fall ett eller to arrangementer så fremt tiden strekker til,
gjerne noe med lav terskel slik at nye potensielle medlemmer, og styremedlemmer har lyst til
å komme.
Trondheimsforbundet:
Anne Kristin Birkemo, styremedlem i Trondheimsforbundet, hadde sendt inn følgende til
orientering:
I Trondheimsforbundet jobber vi fortsatt med rekruttering. Vi sliter med å få folk til nytt styre
og jobber for å bygge miljø og samholdsfølelse. Alle tre nevnte går trått. Vi har et kult
program for våren, og håper forbundere og gjester stiller opp og gjør det til noe bra. Fått gode
innspill til vårprogrammet med å involvere flere utfor styret. Det gir gode håp for våren.

1.3 Invitasjoner siden sist LS
Hvordan kan barne- og ungdomsfrivilligheten jobbe med bærekraftsmålene? (LNU)
Oslo, 26. november – Vi prioriterte ikke dette
Powerful stories from landmine survivors and activists (Bjørknes Høyskole, Norsk
Folkehjelp, International Campaign to Ban Landmines)
Oslo, 26. november – Vi prioriterte ikke dette
Brukerforum (Telia og Knif)
Oslo, 28. november – Vi prioriterte ikke dette
Nei til Atomvåpen på klimastreik! (Nei til Atomvåpen, Nei til Atomvåpen Oslo, Ungkurd
Norge Riksforbundet)
Oslo, 29. november – Vi prioriterte ikke dette
Militarisme og krig som klimaversting – Debattmøte (Norge ut av NATO, stoppnato.no)
Oslo, 30. november – Vi prioriterte ikke dette
Nobels Fredspris 2019: Fakkeltog for fred i Etiopia og Eritrea (Norges Fresråd, Kirkens
Nødhjelp, Fellesrådet for Afrika)
Oslo, 10. desember – Aurora deltok på dette
Nobel Peace Prize Forum 2019 – Yemen’s Fight for Survival (The Norwegian Nobel
Institute / Det Norske Nobelinstitutt og Universitetet i Oslo (UiO))
Oslo, 11. desember – Vi prioriterte ikke dette
Juleavslutning med ICAN Norge
Oslo, 11. desember – Vi prioriterte ikke dette
Adventslunsj (Knif)

Oslo, 16. desember – Vi prioriterte ikke dette
Årsmøte (Norges Sosiale Forum)
U20 Oslo, 23. januar – Her er det mulig å delta
Nordisk IKFF-møte (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet)
Oslo, 1.-2. februar – Her er det mulig å delta
Kurs i sosiale medier og personvern/GDPR (KNIF)
Sandnes 5. februar og Bergen 6. februar – Vi prioriterer ikke dette
Årsmøte i Fellesutvalget for Palestina
Oslo 8. februar – Videresendt til Utvalg for Palestina
Den store nynorskdagen #nynorsk kvardag/skriv noe på nynorsk i sosiale medier (Norsk
Målungdom)
Hele landet, 29. februar – Her kan den som vil delta
Dialogue in Conflict: Tools to analyze and transform a conflict (Nansen Fredssenter)
Lillehammer 2.-6. mars – Her er det fortsatt mulig å delta
Dialogue Facilitation: Tools to facilitate a complex process of dialogue (Nansen
Fredssenter)
Lillehammer 30. mars – 3. April – Vi prioriterer ikke dette
Knif:dagen 2020
Oslo, 6. mai – Vi prioriterer ikke dette
Årsmøte (K-Stud)
Oslo, 7. mai – De ansatte prøver drar på dette
Annet
UKM 2020
Vi har mottatt informasjon om det som er Fokussak på Ungdommens kirkemøte 2020, nemlig
Debattklima – hvordan snakker vi om og til hverandre. Frem mot Ungdommens kirkemøte
2020 ønsker utfordres vi som organisasjon sammen med bispedømmenes ungdomsting,
ungdomsråd og andre kristne barne- og ungdomsorganisasjoner til å arbeide med denne
fokussaken i den formen som passer best for oss. Vi har fått tilsendt øvelser som kan gjøres.
Dette er det mulig for lokalforbundene å ta tak i.
UKM vil avholdes i Nidaros bispedømme fra 2-6. oktober 2020.
WSCF
Søker etter hjelpere til General Assembly:
Verdensforbundet har sendt ut en oppfordring om å søke om å bli steward (stuert/hjelper) i
forkant (1.-13. juni) av General Assembly i Berlin 4.-12. juni 2020. Dette betyr at man skal
assistere arrangørkomiteen før, under og etter General Assembly. Dette innebærer oppgaver
som å være behjelpelig med lokale reiser, publisere på sosiale medier-kontoer,
dokumentasjon, administrering, oversetting, ivareta gjester og delegater, forberede møterom
og ellers praktiske gjøremål. Fristen for å søke er 20. januar.

Stillingsutlysninger:
Verdensforbundet utlyser følgende stillinger og verv: Generalsekretær, styremedlemmer (én
leder og to nestledere) og kasserer med søknadsfrist 31. januar.
BADIL
BADIL (Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights/ressurssenter for
palestinsk opphold og flyktningrettigheter) har skrevet en uttalelse angående nytt EU
rammeverk som vil negativt påvirke palestinske organisasjoner. EU og andre
donorinstitusjoner er i ferd med å fastsette såkalte antiterror-klausuler og -retningslinjer for å
hindre at palestinske grasrotorganisasjoner mottar pengestøtte. Dette innebærer å kategorisere
organisasjoner som terrororganisasjoner. Dette fører også til at resten av palestinsk
sivilsamfunn må trå svært forsiktig og legge bånd på seg selv for å ikke falle innenfor denne
kategorien. Vi har blitt spurt om å signere dette. Det har vi gjort.

Aurora la til dette om invitasjoner:
Barne- og ungdomstinget
Siden innkallinga med sakspapirene ble sendt ut, har vi fått invitasjon til å delta på Barne- og
ungdomstinget 2020 som avholdes 23. april på Quality Hotel 33 i Oslo. Påmeldingsfrist er 31.
mars. Det er også mulig å nominere kandidater til de ulike vervene som er på valg. Frist for å
sende inn nominasjoner er 23. februar.
Kirkeuka for fred i Israel og Palestina:
Forbundet er invitert til å delta i koordineringsgruppa for Kirkeuka for fred i Palestina og
Israel. Utvalg for Palestina har bestemt å sende Henriette Smeby.
Landsstyret tok dette til orientering.

2. Regnskap
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2019
Dette er ikke det endelige regnskapet for 2019, for regnskapsfører skal fortsatt gjennomgå
hele regnskapet for 2019. I sakspapirene står det at vi har gått 46 5901,- i overskudd, det er
kun 46 591,- i overskudd.
Vi har riktignok fått noen inntekter som er mer enn det vi har budsjettert med: Større andel
MVA-refusjon, noe høyere renteinntekt fra NSKF og at Forbundshelga ble vesentlig billigere
enn budsjettert da store deler ble dekket av Palestinautvekslingen.
Aurora gjennomgikk det foreløpige regnskapet for NKS i 2019.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.
2.2 Tentativt budsjett for NKS 2020
Aurora innledet til saken:
Landsstyret vedtar på dette møtet et foreløpig budsjett. Dette vil være styringsverktøy fram til
landsmøtet, og blir lagt fram for landsmøtet som landsstyrets forslag til budsjett.

Merk at det er noen ting som vedtas allerede nå, ved å vedta dette budsjettet. Dette gjelder for
eksempel hvor mye penger som settes av til landsmøtet – og i den foreslåtte summen ligger
det at hvert lokalforbund betaler 1 000 kroner per delegat i reiseutjevning. (Som alternativ til
at hvert lokalforbund betaler full reise for sine delegater, noe som slår veldig ulikt ut).
Det er også verdt å merke seg at det er budsjettert med «overskuddsinntekter» fra utleie
Universitetsgata 20 (foreløpig ført under post 3310). Denne saken bør derfor ses i
sammenheng med sak 2.3 Fordeling av leieinntekter.
Det er budsjettert med et overskudd på 10 000 kroner, og generalsekretær anbefaler å gå med
10 000 kroner i underskudd da 10 000 av disse er utgifter for AKT i 2019. Det er ikke noe mål
for NKS å drive med overskudd. Det budsjetterte overskuddet er ment å være «frie midler» til
tiltak som landsstyret eller landsmøtet kan benytte seg av. Det anbefales at budsjettforslaget
til landsmøtet har et overskudd, da det ofte gjør landsmøte-behandlingen av budsjettet lettere
(siden gode ideer som koster penger da kan gjennomføres uten at det nødvendigvis må bli
debatt om hvor det skal kuttes).

Kommentarer:
- Aurora: Siden sist har Norges Sosiale Forum spurt oss om å støtte dem med 5000,-.
- Marte: Fordi Osloforbundet har så mye penger på konto, kan jo de betale
medlemskontingenten på 5000,- til Norges Sosiale Forum.
- Marte: Kanskje vi kan arrangere en lanseringsfest for bibelbabbel for å bruke mer penger
fra K-stud.

Følgende endringsforslag kom inn:
Forslag 1 (fra Lilly Marie):
7154 Ungdommens Kirkemøte
Økes fra 4000 til 6000.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 2 (fra Lilly Marie):
7143 Internasjonale reiser
Reduseres fra 35 000 til 33 000.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 3 (fra Aurora):
6750 Kontingenter
Økes fra 25 000 til 30 000.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tentativt budsjettet for NKS 2020 ble enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i
møtet. Budsjettet legges fram som forslag til vedtak på NKS’ landsmøte og er styringsverktøy
fram til dette.
Enstemmig vedtatt.

Se vedlegg.
2.3 Fordeling leieinntekter lokalforbund
Aurora innledet til saken:
Lokalforbundenes viktigste årlige inntekter kommer fra utleie av lokaler i Universitetsgata 20.
Det er NSKF som eier Universitetsgata, og formelt leier Osloforbundet storsalen og
biblioteket av NSKF, for så å leie disse ut igjen. Det er de ansatte som administrer alt av
utleie.
Leieinntektene fordeles så på lokalforbundene. Det er landsstyret som fordeler disse
inntektene i januar hvert år, basert på de forventede leieinntektene for inneværende år.
Gjennom 2017, 2018 og 2019 har vi lagt om utleievirksomheten. Der vi tidligere hadde mye
helgeutleie til fester, har vi nå gått bort fra utleie til fester, og lagt om til konferanser, møter
og gudstjenester. Vi har også fått faste leietakere som gir mer stabile leieinntekter.
De viktigste faste leietakerne er den etiopisk-norske baptistmenigheten Emmanuel United
Church og Fagskolen for bokbransjen, Norsk Arkivråd og Miljøpartiet de Grønne Oslo.
Vi låner også tidvis bort lokalene gratis til ulike grupper vi ønsker å støtte, som f.eks. Norges
Sosiale Forum og en bibelgruppe for irakiske konvertitter ledet av en forbundsvenn.
Leieinntektene og fordelingen av dem
Netto leieinntekter fra U20 i 2019 utgjorde 140 600,- kroner. Dette var 4 400,- kroner mindre
enn budsjettert.
Det er å vente at inntektsnivået havner på omtrent samme nivå også i 2019. For å sikre enn
buffer, er det foreslått å budsjettere med 145 000,- i inntekter.
Med det inntektsnivået vi har nå, har lokalforbundene nok midler til normal drift. I praksis
fører økte leieinntekter nå til en opphopning av penger på bok i lokalforbundene. Til sammen
har lokalforbundene over 360 000,- på bok. Dette tilsvarer flere års drift av lokalforbundene,
og det er strengt tatt helt bortkastet at lokalforbundene har slike summer stående i banken.
I forslaget til vedtak er det derfor lagt opp til at et overskudd utover 50 000,- kroner i år går til
NKS, og at disse midlene kan budsjetteres med av landsmøtet i NKS.
Det er også lagt opp til at Osloforbundet får kroner 0,- av leieinntektene i 2020 og at andre
lokalforbund får mindre enn tidligere. Det er selvsagt ikke fordi lokalforbundene ikke
fortjener driftsstøtte, eller fordi de bør redusere forbruket sitt. Det er rett og slett et forsøk på å
redusere egenkapitalen i lokalforbundene, noe som gjøres ved at de driver med underskudd.
Vi vil dermed flytte penger fra å stå passivt på bok til å brukes på aktivitet andre steder ved at
de føres over til NKS. Det vil primært brukes til Palestinautveksling, da vi ikke er sikre på om
eller hvor mye støtte vi vil motta fra LNU i 2020. Hvis vi får tilskudd fra LNU, kan pengene
brukes til Forbundshelga og annen aktivitet. Dessuten er 360 000,- kroner en såpass betydelig
sum at det potensielt kan utgjøre en viss «kuppfare» om det blir kjent at det finnes en svært
liten organisasjon med svært mye penger.

Forslag til fordeling på ulike lokalforbund er basert på lokalforbundenes regnskap i 2019:
hvor store utgifter de hadde i 2019, om de har egne lokaler eller ikke, hvor store utgifter de
hadde på lokaler, og hvor mye utgifter de hadde på aktivitet.
Nøkkeltall fra 2019:

Utgifter

Medl.
Bergen
Kr.sand
Oslo
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Totalt på bok

4 717
4 449
23 577
7 236
12 541
21 055

19
3
68
11
10
42

Hvorav
lokaler
0
500
0
0
2 100
0

Leieinnt.

Resultat

Egenkapital

14 000
22000
-4 340
14 000
22 000
28 000

12 648
21 729
-22 340
10 439
17 990
14 941

48 286
31 806
131 373
69 658
44 134
43 191

368 449

Landsstyret diskuterte forslaget til fordeling:
Forslag 1 (innstilling fra sakspapirene):
LS vedtar følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2020:
Bergen :
Kristiansand:
Oslo:
Stavanger:
Tromsø:
Trondheim:

5 000,7 000,0,5 000,13 000,20 000,-

Netto leieinntekter utover 50 000,- overføres til NKS’ driftsbudsjett og det innstilles på at
disse brukes til aktivitet som gagner Forbundet. Dermed vil dette gå til Palestinautevskling.
Om vi mottar nok ekstern støtte til utveksling, kan det brukes på annen aktivitet, som
Forbundshelga og styrekurs og lignende.
Et eventuelt underskudd i forhold til budsjett vil dekkes fra Oslo kristelige studentforbunds
egenkapital.

Vedtak:
LS vedtok følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2020:
Bergen :
Kristiansand:
Oslo:
Stavanger:
Tromsø:
Trondheim:

5 000,7 000,0,5 000,13 000,20 000,-

Netto leieinntekter utover 50 000,- overføres til NKS’ driftsbudsjett og det innstilles på at
disse brukes til aktivitet som gagner Forbundet. Dermed vil dette gå til Palestinautevskling.

Om vi mottar nok ekstern støtte til utveksling, kan det brukes på annen aktivitet, som
Forbundshelga og styrekurs og lignende.
Et eventuelt underskudd i forhold til budsjett vil dekkes fra Oslo kristelige studentforbunds
egenkapital.
Enstemmig vedtatt.

3. Organisasjonssaker
3.1 Landsmøtet 2020
3.1.1 Saksliste og ansvar landsmøtet 2020
Aurora innledet til saken:
Landsstyret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet, som holdes i Oslo 20.-22. mars. Dette
ansvaret innebærer å forberede sakspapirene til møtet.
Vedlagt denne saken er et forslag til saksliste og dagsorden for landsmøtet 2020. Hvilke saker
som må behandles på landsmøtet er bestemt av Forbundets vedtekter eller
arbeidsprogrammet. Landsmøtene følger videre en to-årig syklus der vi annet hvert år
behandler grunnlagsdokumenter og de øvrige årene vedtar et arbeidsprogram for to år. I 2020
er det tid for Teologisk plattform. I arbeidsprogrammet står det at sammenslåing og
gjennomgang av grunnlagsdokumentene (Teologisk plattform, Kjønnsrettferdig plattform,
Prinsipprogram og Grunnlagsdokumentet for Palestinaengasjement) skal foretas på
Landsmøtet i 2020. Videre skal Treårsplanen 2020-2023 vedtas. I tillegg har vi saken om
revidering av retningslinjer mot seksuell trakassering, som en stor sak.
Landsstyret kan selvsagt sette de sakene de måtte ønske opp på sakslista. Det er landsmøtet
som endelig vedtar sakslista og dagsorden, ved åpningen av møtet.
I det vedlagte forslaget til saksliste er en del av sakene tildelt saksansvarlig. Dette er saker der
ansvaret er gitt av tidligere vedtak, lovene eller arbeidsinstrukser. Øvrige saker kan fordeles i
eller utenfor LS som LS finner det for godt.
Vedlegg:
Forslag til saksliste og saksansvar landsmøtet 2020
Forslag til dagsorden landsmøtet 2020
Landsstyret gjennomgikk foreløpig saksliste som også ble diskutert på LS-møtet i november.
Landsstyret diskuterte dagsorden, og ønsker en dagsorden med samme rammer som i 2019.

Saken om årstema 2019-2020 ble lagt til som landsmøtesak med Lilly Marie og Ingrid som
saksansvarlige.

3.1.2 Landsstyrets årsberetning 2019-2020
Alex innledet til saken:
Landsstyret står ansvarlig for det det har utrettet i sin periode og må legge frem en
årsberetning for landsmøtet 2020. Da skal landsstyret skrive om det som har skjedd og
kommentere hva som er gjort i Arbeidsprogrammet for perioden. Landsstyret kommenterer

landsstyrets arbeid, organisasjonsutviklingen, medlemsutviklingen, samarbeidet med WSCF
og andre organisasjoner.
Det er Landsmøtet som godkjenner årsberetningen.
Landsstyret bruker landsstyremøtet i januar til å gjøre årsberetningen ferdig.
Vedlegg:
Landsstyrets årsberetning
Landsstyret hadde følgende innspill:
Arbeidsprogrammet 2019-2021:
-

-

-

-

-

-

Andreas: Det holder å skrive at vi ikke har gjort det på ting vi ikke har fått gjort. Vi må
ikke skrive hvorfor.
1.2.1. Utvikle materiell som kan brukes i grupper av elever på VGS og Folkehøgskoler.
Andreas: Her kan bibelbabbel selges hardere.
1.1.10: Tilby alle lokalforbund standkurs hver august.
Aurora: Disse har hatt standkurs: Oslo og Stavanger
1.3.3. Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under
Forbundshelga. Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og
Forbundet skal tilby alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens
retningslinjer for seksuell trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen
av helga.
Andreas: Vi hadde flaks i år med at noen var edru. Dette var ikke avtalt på forhånd.
1.3.2: Etterstrebe at minst 20 % av medlemsmassen deltar på Forbundshelga hvert år.
Aurora: Har tall på dette. Det var 28 stk. som deltok, som betyr 19 % av medlemsmassen
til Forbundet.
1.3.4: Ha en helhetlig vurdering av Forbundshelga (tidspunkt, lengde, sted, konsept,
organisering).
o Andreas: En helhetlig vurdering er ikke gjort grundig nok
o Aurora: Vi kan si at det ikke ble gjort, men at vi gjorde en evaluering, innad i
landsstyret og på skjemaer.
1.3.6: Sørge for at minst 70% av alle måltider under Forbundshelga er vegetariske av
klimahensyn.
o Andreas: Vet vi at måltidene var 70% av måltidene var vegetariske?
o Lilly Marie: 70% er et veldig vanskelig tall å forholde seg til. Må være enten 100%
eller 50%.
o Andreas: Vi må si at et måltid er vegetarisk eller ikke. Vi må svare konkret på hva
som ikke var vegetarisk. Det var etterstrebet å ha mye vegetarmat.
1.3.8: Det skal være nulltoleranse for mobbing under Forbundshelga, og Forbundet skal
bygge opp en kultur hvor det er lov å si ifra.
Andreas: Kan si at det var nulltoleranse for mobbing, men det er umulig å vite om noen
hadde det kjipt. Vi bygget opp under det på formøtet.
1.4.6: Sørge for at minst 70% av alle måltider under Landsmøtet er vegetariske av
klimahensyn.
o Andreas: Vi kan oppgi måltider som vegetariske. Da kan vi oppgi f.eks. 5/7
måltider som vegetariske.

-

-

-

-

o Ingrid: Hva med folk som ikke kan bare kan spise vegetarisk?
1.6.1: Rekruttere nye styreinstruktører.
Andreas: Vi kan si at vi har én ny styreinstruktør.
1.7.1: Ha en offensiv vervekampanje hvert år.
Andreas: Vi kan si at det ikke var vellykka med få nye medlemmer.
1.7.4: Ha en aktiv facebookside og instagramkonto.
o Kristian: Kan vi sende inn bilder fra lokalforbund?
o Aurora: Ja, alle oppfordres til å sende inn bilder fra arrangementer i
lokalforbundene til Solveig.
1.7.7: Utarbeide materiell som synliggjør og konkretiserer Forbundets egenart.
Andreas: Stryke til og med men
1.7.9: Lage profileringsmateriell (klær, plakater, merchandise)
Aurora: Jeg fyller inn hva som er laga her.
1.10.3: Etterstrebe etnisk mangfold og flerkulturell representasjon blant medlemmene i
organisasjonen.
o Solveig: Dette er vanskelig å måle. Vi har materiell på engelsk.
o Andreas: Vi vet ikke om noen gode måter å gjøre dette på. Noen lokalforbund er
gode på det.
1.10.4: I forkant av alle nasjonale arrangementer, og hver gang en forbunder skal
representere NKS, opplyse om retningslinjer for seksuell trakassering.
o Andreas: Dette har vi gjort.
o Alex: Vi må huske å gjøre det på landsmøtet
1.11.4: Utvikle og styrke relasjoner til viktige samarbeidspartnere.
o Alex: LNU, K-stud, Palkom, FuP, NSF
o Andreas: Vi har oppfordra lokalforbund til å samarbeide med organisasjoner lokalt

Alex og Aurora som skal jobbe videre med dette tok innspillene til orientering.

3.1.3 Treårsplanen 2020-2023
Andreas innledet til saken:
Ved møtet i november hadde LS en diskusjon om utkastet til ny treårsplan.
Innspill som kom derfra, var blant annet å tydeliggjøre at et mål er å styrke de lokale
forbundene. Den eneste endringen som er gjort for å møte dette, er en setning under
overskriften «Utvidelse av medlemsmasse». Den tidligere treårsplanen hadde «Styrke
lokalforbundene» som en egen overskrift. Underpunkter til den er listet under. Det er ikke
foreslått å komme med en ny underskrift, fordi jeg ser på det som at alle de tre overskriftene
dekker det å styrke de lokale forbundene, på tre forskjellige måter.
-

300 betalende medlemmer ved utgangen av 2019.
Alle som deltar aktivt i Forbundet skal betale medlemskontingent hvert år.
Minst 20 % av medlemsmassen skal delta på Forbundshelga hvert år.
Alle som er medlem lokalt skal kjenne til muligheten for å opprette undergrupper i
lokalforbundet.
Det skal sikres kontinuitet i de lokale styrene og alle lokalforbund skal ha tilstrekkelig
kompetanse for å drive lokalforbundene.

-

Det skal være naturlig for lokalforbundene å ta kontakt med hverandre og koordinere
felles aktiviteter

Ellers er overskrifter endret siden sist, og siste punkt under overskriften «Utvidelse av
medlemsmasse» er setningen «Arrangementene her skal gjøre det enklere for lokalforbund å
appellere til en heterogen medlemsmasse.» er lagt til for å være mer spesifikk på hensikten
med punktet
Punkter for diskusjon under møtet:
-

Har dere forslag til nye punkter?
Mener dere det bør være en egen overskrift som heter «styrke lokalforbundene», og
hva skal den eventuelt inneholde?
Bør planen ha et større fokus på rekrutering og stand?

Vedlegg:
Utkast til Treårsplanen 2020-2023
Diskusjon:
-

Aurora: 300 nye medlemmer som mål er mer realistisk utfra at vi nå har ca. 150
medlemmer.
Lilly Marie: Syns Treårsplanen er bra, relevant og oppnåelig.
Solveig: Når er det realistisk å få til tur til Larsbu? Hadde vært kult å bygge det opp
igjen.
Andreas: Dette er et veldig ambisiøst mål. Men det er tenkt at det er Bergens- og
Osloforbundet som kan dra dit.
Andreas: Det med ruter i Treårsplanen er tenkt fordi det skal fungere som en
sjekkliste.

Andreas som skal jobbe videre med dette tok innspillene til orientering.
3.1.4 Sammenslåing av grunnlagsdokumenter
Andreas innledet til saken:
På LS møtet i november ble det diskutert sammenslåing av grunnlagsdokumenter. Det ble
vedtatt:
«Det skal gjøres en grundig gjennomgang av hele dokumentet på LM 2020. Dette innebærer å foreta
en grundig gjennomgang av alle plattformene og eventuelt nye tilleggstemaer, og forfatte et helhetlig
revidert forslag til nytt Grunnlagsdokumentet som skal omfatte alle gjeldende dokumenter og eventuelt
nye temaer (på en oversiktlig, kortfattet og utvidelsesbar måte). Her må det sørges for god
kommunikasjon mellom komité som skal jobbes med Teologisk plattform.»

Til det siste først, det har ikke vært kommunikasjon mellom komitéen for Teologisk
plattform, og versjonen som ligger i dette utkastet er basert på den eksisterende teksten.
Det sammenslåtte dokumentet vil hete «Prinsipprogram», og har underkapitler som inkluderer
«Med rom for hele mennesket – Teologisk plattform», «Kjønnsrettferdig plattform» og
«Forbundets Palestinaengasjement».

Det å tilføye tilleggstemaer, tolkes som ment dersom sammensettingen av dokumentene
krever tilleggsinformasjon for å være forståelig. Det vurderes som at dette ikke er nødvendig.
Teksten om når hvert dokument sist ble revidert, rett etter overskriften til kapittelet for å gjøre
det tydelig hva det referer til.
Grundig gjennomgang er her tolket som en gjennomgang av det samlede dokumentet, for å se
at det ikke blir fullt av gjentakelser og at tekstene fungerer som kapitler i et helhetlig
dokument. Tekstene fungerer godt som kapitler uten endringer, tekstene er derfor ikke blitt
endret.
Struktur på dokumentet:
Prinsipprogram
Prinsipper
Med rom for hele mennesket – Teologisk plattform
Kjønnsrettferdig plattform
Forbundets Palestinaengasjement
Til diskusjon:
-

Bør alle kapitler starte på ny side?
Ser dere endringer som bør gjøres for å få dokumentet til å virke mer helhetlig?
Virker det ryddigere å ha ett dokument enn fire?
Bør revideringsteksten kun gjelde sist revidering?

Bør revideringsteksten være på slutten av kapittelet?
Vedlegg:
Utkast til prinsipprogram
Diskusjon:
-

-

Alex:
o Det holder at det står første gangen kapitlene ble vedtatt og siste gang kapitlene
ble revidert.
o Forside, innholdsfortegnelse og sidetall er også fint å ha med.
o Fungerer fint at de ikke kapitlene starter på ny side. Det bør brukes samme
font.
Kristian: Enig i at det er fint å oppgi når kapitlene først ble vedtatt og sist ble revidert.
Aurora: Er det mulig å kutte ut overskriften som heter prinsipper, og bruke teksten
som står der som en innledning?
Alex: Det burde være en overskrift, men den bør kanskje ikke bare hete «prinsipper».
Andreas: Aurora og Alex mener at man burde revidere hele prinsipprogrammet på
landsmøtene, men jeg mener at jobben blir for stor og at hvert kapittel burde revideres
for seg.
Andreas: Vi kan fjerne en fotnote som handler om ciskjønn.
Aurora: Er det innafor å bare skrive skeive om LHBT+-personer?
Andreas: Kan vi bare fjerne bindestreken?
Alex: Vi endrer til LHBT-personer og andre skeive.

Andreas som skal jobbe videre med dette tok innspillene til orientering.

3.1.5 Teologisk plattform
Aurora innledet til saken:
I NKS’ vedtekter heter det:
§8.6 Regler m.v.
Det tilligger Landsmøtet å: […]
d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokumenter (prinsipprogram, teologisk plattform,
kjønnsrettferdig plattform og grunnlagsdokument for Palestinaengasjement) hvert fjerde år eller oftere.

På landsstyremøtet i november 2019 ble følgende vedtatt:
Landsstyret vedtok at generalsekretær spør Marianne Meling Kvamsøe, Ingvild Yrke, Einar Østerhagen og
Marte Holm Simonsen om de kan sitte i komité for å revidere den teologiske plattformen. De tar utgangspunkt i
diskusjonen fra dette landsstyremøtet.

Generalsekretær videresendte diskusjonen som hadde foregått slikt at det kunne legge
grunnlag for denne komiteen arbeid med plattformen. Komiteen konkluderte med at det ikke
var nødvendig å revidere plattformen fordi det landsstyret ikke hadde store ønsker om
endringer. Det betyr at landsstyret ikke kommer med forslag til endringer av plattformen til
landsmøtet i 2020, men at det åpnes opp for diskusjon under plenumsbehandlingen av den
teologiske plattformen under landsmøtet.
Landsstyret tok dette til orientering.
3.1.6 Retningslinjer mot seksuell trakassering
Solveig og Alex innledet til saken:
Landsmøtet vedtok i 2007 et dokument kalt “Retningslinjer mot seksuell trakassering”. Siden
den gang har verden blitt velsignet med modig feministisk debatt, og vår kunnskap om
konsekvensene og omfanget av seksuell trakassering har kommet såpass langt videre at vi
mener det beste er å lage helt nye retningslinjer som passer bedre overens med dagens
samfunnsbilde og rettferdigheten vi ønsker å møte våre medlemmer med.
Vårt forslag er at retningslinjene skal favne noe bredere enn seksuell trakassering, slik at de
også kan slå ned på tilfeller som vold, rasisme og mobbing. Vi foreslår også å dele opp
retningslinjene i to: en del med etiske retningslinjer og hvordan vi er forventet å oppføre oss,
og en del med prosedyrer for hvordan vi går fram for å håndtere brudd på disse. I tillegg
foreslår vi to nye paragrafer under “3. Medlemskap” i vedtektene, som bestemmer hvordan
medlemmer som grovt bryter de etiske retningslinjene kan suspenderes eller ekskluderes som
medlemmer i Forbundet.
Et mål i prosessen med å utarbeide forslagene har vært å lage dokumenter som er tydelige og
enkle nok til at de ikke kan mistolkes. For å oppnå dette har vi sett oss nødt til å skrive dem
kortere enn vi kunne ha gjort. Noe informasjon fra de eksisterende retningslinjene mot
seksuell trakassering er dermed utelatt. Dette er gjort bevisst for å styrke de nye
retningslinjenes og prosedyrenes presisjon og brukervennlighet. Å unngå tvetydighet i
hvordan et varsel behandles kan medvirke til at flere tør å varsle.

Vedlegg:
- etiske retningslinjer
- prosedyre ved brudd på etiske retningslinjer
- nye paragrafer i vedtektene om suspensjon og eksklusjon
Redaksjonelle endringer:
Etiske retningslinjer
Avsnitt 5: […] uansett hvor gode mennesker en er rundt [omgir seg med].
Avsnitt 6: […] relasjoner som kan vare ut,[.]
Prosedyre ved brudd på etiske retningslinjer
1.1 […] har du et ansvar om for å varsle om det
Forslag til nytt punkt:
Prosedyre ved brudd på etiske retningslinjer
Nytt punkt 2.6: Dersom et medlem i et lokalforbund suspenderes eller ekskluderes, varsles
lokalforbundsstyret om dette.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyret vedtok etiske retningslinjer, prosedyre ved brudd på etiske retningslinjer og nye
paragrafer i vedtektene om suspensjon og eksklusjon som fremmes på landsmøtet som
landsstyrets forslag. Landsmøtet kan komme med forslag til endringer i disse.
Enstemmig vedtatt.

3.1.7 Årstema 2020-2021
Lilly Marie og Ingrid innledet til saken:
I arbeidsprogrammet 2019-2021 står det:
Landsstyret skal
1.1 Styrke lokalforbundene
1.1.11 Utvikle programmateriell for årstemaet, for bruk i lokalforbundene.
1.4 Landsmøtet
1.4.4 Legge frem for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i én
landsstyreperiode. Tema for 2019 er Diskriminering og religionsfrihet.

På landsstyremøtet i november ble følgende vedtatt:
Landsstyret vedtok at det settes ned en komité bestående av Ingrid von Harling Lien og Lilly Marie
Spjelkavik Hansen som fram mot landsstyremøtet i januar skal jobbe videre forslag til årstemaet for
2020. Utgangspunktet for arbeidet er tematikkene «Et liv før døden» og «Barn av Gud, barn av
verden» og disse skal fylles med innhold slik at de gjøres relevant for lokalforbundene.

Landsstyret skal altså legge frem to forslag for årstema på landsmøtet 2020. Denne periodens
tema har vært «Diskriminering or Religionsfrihet». Tidligere har det vært semestertema, som
har inkludert Kairos Palestina, Rettferdighet, (MER).
Komiteen har jobbet med forslag fra forrige landsstyremøte 16-17. April. «Utgangspunktet for
arbeidet er tematikkene «Et liv før døden» og «Barn av Gud, barn av verden» og disse skal
fylles med innhold slik at de gjøres relevant for lokalforbundene.»

Et liv før døden
Som kristne er det lett å legge sterkt fokus på livet etter døden. Viktigheten med kristen tro
begrunnes ofte med evig liv etter døden, og kristne oppfordres i stor grad til å drive
misjonsarbeid for å la flere kristne til slutt komme til himmelen. Det er viktig at vi som
kristne ikke glemmer å også vektlegge kristendommens innvirkning på livet før døden. Det er
i beste hensikt å legge ekstra fokus på hvordan kristendommen kan bedre livet, både for seg
selv og andre. I stedet for å fokusere på å bedre seg selv for å leve godt etter døden, kan vi
fokusere på å leve et godt liv. Mental helse er et eksempel på tema som er svært omtalt i
media for tiden, og et svært relevant tema for studenter. Likt vil det være viktig å legge vekt
på viktigheten av å hjelpe andre i fattigdom og undertrykkelse, og ikke bare fokusere på
misjon.
Barn av Gud, barn av verden.
Vi har alle et ansvar for å ta vare på jordkloden. Som kristne har vi et ansvar for å ta vare på
Guds skaperverk. Klimasaken er en sak som mange lokalforbund har jobbet med før, og med
et årstema som forsøker å sette fokus på miljøet vil vi kunne spre det til alle lokalforbund.
Denne saken er stadig like aktuell, og er spesielt i vinden nå som skolestreik for klimaet og
Greta Thunberg får såpass mye plass i mediene. Det finnes mye engasjement for denne saken,
og det er nok ikke feil å anta at dette er engasjement som allerede finnes i lokalforbundene, og
som man kan bygge videre på. Det finnes allerede en god del materiale lokalforbundene kan
bruke, som for eksempel «Bærekraftsboka – FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro», som
Kristiansandsforbundet har hatt god erfaring med. Selve tittelen på dette temaet kan nok
jobbes videre med, slik at det blir enda klarere hva denne saken handler om.
Hva betyr Forbundet for deg?
Tidligere har Forbundsidentitet vært et tema Forbundet har jobbet etter. Det var dog i 2015,
og det er nok mange nye medlemmer som ikke var med i Forbundet da, slik at det ikke
nødvendigvis er noe i veien for å ha et lignende tema igjen. Eksempler på tiltak vil være å
fremme kjernesaker, som hva det vil si å være progressiv kristen.
Diskusjon:
Alle forslag som kom inn, skulle erstatte «Barn av Gud, barn av verden».
Forslag som kom inn på, men som ble trukket:
Forslag (fra Kristian):
•
•
•

Konservering av guds rike
Heal Gods world
Bærekraftig forvaltning av Guds rike

Forslag (fra Andreas):
•
•
•

Født inn i Guds skaperverk
Livet i Guds skaperverk
Barn i skaperverket

•

Å tråkke i den gudeskapte salaten

Forslag som står:
Forslag 1 (fra Lilly Marie):
Å bevare Guds skaperverk
Satt opp mot forslag 2:
Stemmer for: 6
Satt opp mot forslag 3:
Stemmer for: 6
Enstemmig vedtatt.
Forslag 2 (fra Lilly Marie):
Bærekraftig forvaltning av Guds skaperverk
Satt opp mot forslag 1:
Stemmer for: 0
Forslag 3 (Andreas):
Å leve i Guds skaperverk
Satt opp mot forslag 1:
Stemmer for: 0
Vedtak:
Landsstyret velger «Et liv før døden» og «Å bevare Guds skaperverk» som alternativ til
årstema som legges fram for landsmøtet 2020.
Enstemmig vedtatt.
3.1.8 Valg av ledere faste sammenslutninger
Andreas og Alex innledet til saken:
§ 5.3 Landsmøtet velger leder av faste sammenslutninger, etter innstiling fra landsstyret.
Øvrige medlemmer av sammenslutningene velges av landsmøtet eller landsstyret
Landsstyret har fått denne oppgaven av landsmøtet. I utgangspunktet for å finne ledere til våre
faste sammenslutninger har vi tatt utgangspunkt i de som har innehatt dette vervet 2019-2020.
I skrivende stund er det bare Ingvild Yrke i Teologismia av de nåværende lederne som har
sagt ja til gjenvalg, og vi avventer svar fra Rebecca Lunde i Utvalg for likestilling.
Leder av Utvalg for Palestina, Regine Aspmo Kjærran har valgt og ikke stille til gjenvalg. Her
har vi valgt å høre med, og innstille på Marianne Meling Kvamsøe som har gått inn i
utvekslingskomiteen, og dermed også inn i Utvalg for Palestina.
Dette resulterer altså i at vi per nå har en innstilling til to av de tre posisjonene vi skal fylle.
Vedtak:

Som leder i Utvalg for Palestina innstiller landsstyret på Marianne Meling Kvamsøe.
Som leder i Teologismia innstiller landsstyret på Ingvild Yrke.
Som leder i Utvalg for likestilling innstiller landsstyret på Rebecca Lunde.
Enstemmig vedtatt.
3.2 Evaluering av semesterstart
Solveig innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det at lokalforbundene skal:
5.1.1 Ha minst to stands hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet.
5.1.2 Arrangere vervekveld med standkurs for alle medlemmene, ved studiestart én gang i
året.
Landsstyret gjennomgår semesterstarten så langt med mulighet for spørsmål og diskusjon.
Følgende er gjennomført:
Stavangerforbundet – Solveig og Aurora
Standkurs 9. januar
Stand på UiS 9. og 10. januar
Introkveld: 10. januar
Tromsøforbundet – Solveig
Stand på UiT 16. og 17. januar
Introkveld 16. januar
Og følgende er planlagt:
Trondheimsforbundet – Aurora
Standkurs 22. januar
Stand 23. januar
Introkveld 24. januar
Kristiansandsforbundet – Solveig
Standkurs 28. januar
Stand på UiAs Vrimledag 29. januar
Introkveld 29. januar
Osloforbundet
Stand på MF 29. januar
Stand på UiOS foreningsdag 30. januar
Introkveld 31. januar
Bergensforbundet - Aurora
Standkurs 30. januar
Stand 30. og 31. januar
Introkveld 4. februar
Diskusjon:

-

-

-

Andreas: Har lokalforbundene laget semesterprogram?
Laura: Trondheimsforbundet, ja.
Marianne: Nei, ikke Stavangersforbundet.
Lilly Marie: Ikke i Tromsøforbundet. Det kommer et nytt styre, så da kan de lage sitt
eget.
Solveig: Lokalforbundene i Oslo, Bergen og Trondheim sendte inn sine semesterprogram
før jul. Det er lurt å sende dem inn før jul, for da får vi lagt ut informasjonen på nettsida
og laget løpesedler tilpasset lokalforbundene. Husk at det også er viktig å sette
årsmøtedato.
Solveig: Er dere fornøyd med å oppsettet under semesterstarten?
Marianne: Stand krever mye ressurser og kapasitet og får ikke så mye ut av det. Kanskje
folk hører om oss, men føles som vi får lite utbytte. Det er vanskelig å invitere når man
ikke har noe å invitere til.
Andreas: Jeg syns det er mye lettere å invitere til et konkret arrangement når man er på
stand. Derfor er det viktig med semesterprogram. Folk som kommer på arrangementet
kan også invitere venner sine venner og plutselig får man en del gjester.
Aurora: Det er mye lettere for ett nytt styre å starte når det allerede er laget et
semesterprogram som de kan ta utgangspunkt i. Det nærmer seg årsmøtetid, så da må alle
gamle styrer tenke på hvem som kan ta over som styrer. Hvis man ikke får et nytt styre på
plass, dør lokalforbundet.
Solveig: For de som ikke har satt årsmøtedato, er det lurt å sette årsmøtet i løpet av
februar. Man velger også delegater til Landsmøtet på årsmøtet.

Landsstyret tok oppdateringen til orientering.
3.3 Valg nye utvekslingsdeltakere Palestina
Aurora innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
3. Utvalg for Palestina skal:
3.1 Holde kontakt med vår palestinske søsterorganisasjon, PYEM
3.2 Gjennomføre utveksling med PYEM.

I referatet fra landsstyremøtet 16.-17. november 2019 ble følgende vedtatt:
Landsstyret vedtar at Marianne Meling Kvamsøe og Henriette Apnæs Smeby tilbys plass i
utvekslingskomiteen. Anders Rullestad Eriksen tilbys ikke plass i utvekslingskomiteen.
Muligheten for å bli medlem i utvekslingskomiteen lyses ut på nytt i januar/februar 2020, for å
rekruttere ett eller to nye medlemmer til utvekslingskomiteen.

Ledelsen satte ned en komité som har jobbet for å finne deltagere til å bli med på utveksling
til Palestina. Komiteen består av Alex Ramstad Døsvik, Aurora Marie Nome og Marita Skaar.
I tillegg har komiteen fått innspill fra Solveig Skaugvoll Foss.
Det hadde kommet inn tre søknader til komiteen da søknadsfristen gikk ut 9. januar. De tre
søkerne er Christine Josephine Andreassen, Eilif Tanberg og Kristian Sløgedal.
Vedtak:
Landsstyret tilbyr, i prioritert rekkefølge, vervet som utvekslingskomitémedlem:
Christine Andreassen

Eilif Tanberg
Kristian Sløgedal
3.4 Valg styreinstruktører
Solveig og Andreas innledet til saken:
I NKS’ Arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
Landsstyret skal:
1.6.1 Rekruttere nye styreinstruktører.
1.6.2 Arrangere styreinstruktørkurs hvert år.

Styreinstruktørene er det øverste leddet i Forbundets skoleringsopplegg. De skal holde
styrekurs, kan holde introduksjonskvelder og kan fungere som «mentorer» for lokalforbundet
de er styreinstruktør for.
Styreinstruktørene deltar på en skoleringssamling, som i 2020 holdes 8.-10. februar.
I 2019 var Andreas Eggesvik, Merete Endresen, Louise Bekkelund Hole og Aurora Marie
Nome (da organisasjonsutvikler) styreinstruktører. I tillegg holdt Ingvild Yrke
styreinstruktørkurset. Av disse ønsker Andreas og Ingvild å fortsette. Ingvild har ikke
mulighet til å delta på styreinstruktørkurset i 2020. I tillegg har Louise sagt seg villig til å
holde styrekurs for Tromsøforbundet om det trengs, men hun har ikke anledning til å delta på
årets styreinstruktørkurs.
Landsstyret arrangerer hvert år styreinstruktørkurs som skolerer nye styreinstruktører som
skal holde styrekurs for nye styrer i lokalforbundene.
Muligheten til å være styreinstruktør ble lyst ut 3. desember 2019. Dagene før søknadsfristen
lå utlysninga ute som sponsa facebookinnlegg. Vi har også sendt personlige meldinger til folk
vi ser på som aktuelle. På tross av dette har det kun kommet inn én søknad. Det er Kristian
Sløgedal som har søkt og han skriver en veldig god søknad og er en dyktig forbunder som vi
ser fram til å få med oss som styreinstruktør dersom landsstyret velger det.
Vedlegg:
Kristian Sløgedals søknadstekst
Vedtak:
Som styreinstruktører i 2020 velges:
Andreas Eggesvik
Kristian Sløgedal
Ingvild Yrke
Solveig Skaugvoll Foss
I tillegg gis Andreas Eggesvik mandat til å velge nye deltagere til styreinstruktørkurset
dersom flere kvalifiserte folk melder sin interesse før kursstart.
Enstemmig vedtatt.

3.5 Valg AKT-redaktør

Aurora innledet til saken:
I NKS Arbeidsprogram 2019-2021 står det følgende:
Landsstyret skal:
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Akt
Ha en AKT-redaktør som driver bloggen «kristenogprogressiv.no» gjennom året.
Gi ut ett nummer av AKT i trykket versjon hvert år.
Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne.

På landsstyret i juni 2019, ble følgende vedtatt:
Landsstyret velger Eilif Tanberg som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no fram til januar 2020.

Vedtak:
Landsstyret velger Eilif Tanberg som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no fram til
januar 2021.
Enstemmig vedtatt.
3.6 Permisjon Albert Andersen Øydvin
Alex innledet til saken:
Albert Andersen Øydvin søker om permisjon fra landsstyret resten av denne
landsstyreperioden, av personlige grunner.
Vedlegg:
Søknad om permisjon
Vedtak:
Landsstyret innvilget Albert Andersen Øydvins søknad om permisjon fra landsstyret resten av
denne landsstyretperioden.
Enstemmig vedtatt.
3.7 Arbeid mot General Assembly i WSCF/vedtekter I Verdensforbundet
Aurora innledet til saken:
Forbundet har i de senere år kommet forslag til vedtektsendringer under General Assembly i
WSCF og i WSCF-E. Dette er for å bidra til at både WSCF og WSCF-E blir mer åpne og
demokratiske organisasjoner. Derfor vil Forbundet igjen komme med forslag til
vedtektsendringer og forslag til omstrukturering av WSCF til General Assembly i WSCF som
foregår i juni 2020. Vi jobbe for å samle støtte blant andre nasjonale forbund slik at vi enklere
kan få gjennomslag for våre forslag på General Assembly.
På landsstyremøtet i november 2019 ble følgende vedtatt:
Landsstyret vedtar å sette ned en komité som skal jobbe videre med vedtektene til Verdensforbundet. Komiteen
består av: Aurora Marie Nome, Eilif Tanberg, Audun Stranden og Marius Jakobsen Magnussen.

Komiteen ønsker å forankre dette tydeligere i landsstyret og ønsker dermed å ha med seg et
medlem fra landsstyret.
Vedtak:

Landsstyret valgte Andreas Eggesvik som nytt medlem i komiteen som skal jobbe med forslag
til vedtektsendringer i WSCF.
Enstemmig vedtatt.

3.8 Forberedelse til fellesmøte med Huskomiteen
Alex innledet til saken:
Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som forvalter NKS’
eiendommer. Det er NSKF som drifter forbundskollektivene, som lønner de ansatte i
Forbundet, og som står for det meste av overføringene som utgjør NKS’ økonomi.
Organisasjonen består av et styre, kalt ”Huskomiteen”. Det er Landsstyret i NKS som velger
representanter til dette styret.
I § 16 i NKS’ vedtekter heter det:
«Landsstyret og huskomiteen i NSKF møtes hvert år til fellesmøte.»

Lørdag 18. januar blir det dermed fellesmøte mellom landsstyret i NKS og Huskomiteen.
Dette er en god anledning til å gjensidig orientere hverandre om situasjonen i de ulike
organisasjonene. Dette er også en anledning til å komme med ønsker og innspill til
Huskomiteen om hvordan de eventuelt kan gjøre justeringer for å legge enda bedre til rette for
lokalforbundene.
Aurora la til dette om saken:
Møtet med Huskomiteen skjer kun én gang i året, dermed er det lurt å benytte anledningen til
å fronte viktige ting som har skjedd i Forbundet det siste året, hva planene er for neste år, og
ta opp ting som er verdt å ta opp.
Landsstyret ble i forkant av fellesmøtet enige om fem saker det var ønskelig å ta opp
med Huskomiteen:
-

Forbundshelga arrangert for første gang på Utøya. Deltakerne var veldig fornøyde! =
Marianne
Palestinautveksling i 2019: Tema dobbelt bevegelsesbegrensning, hvordan leve under
okkupasjon med funksjonsnedsettelse. Veldig bra oppmøte i Trondheim! = Andreas
Bibelbabbel: Første hefte produsert i 2019, hefte nr. 2 og 3 produseres i 2020. Flere er
interesserte. = Alex
AKT er nytt i 2019: AKT-nettside og -magasin. = Aurora

I tillegg ville landsstyret komme med noen ønsker til Huskomiteen:
-

Kollektivet i Egersundsgata 5:
Er det mulig å sette leieprisen litt høyere slik at man får inn seriøse leietakere som tar vare
på kollektivet? Hvis problemet er at man ikke får vaska i leiligheten ordentlig, kan man da
vente til kontrakten til leietakerne går ut, vaske skikkelig og så kun velge ut kun seriøse
leietakere? = Marianne
Dette ble tatt til etterretning av Huskomiteen.

-

Universell utforming i U20:
Vi ønsker universell utforming til våre lokaler i U20, slik at alle på uavhengig av
funksjonsnivå kan delta. Er det mulig med en mellomting med f.eks. trappeheis, skinner til
dørkarmer? = Alex

3.9 WSCF
Denne saken besto i to deler:
Torkil Hvidstens søknad om generalsekretær i WSCF:
WCSF lyser nå ut stillingen som generalsekretær og Torkil Hvidsten ønsker å søke på
stillingen. Da trenger han et anbefalingsbrev (endorsement letter) fra Forbundet i Norge som
støtter hans kandidatur. Det betyr at noen må skrive dette. Det mest naturlige er at leder eller
generalsekretær gjør dette.
Vedtak:
Landsstyret vedtok at Alex Ramstad Døsvik skriver et anbefalingsbrev som støtter Torkil
Hvidstens søknad på generalsekretærstillingen i WSCF.
Enstemmig vedtatt.
Velge delegater til General Assembly i WSCF i juni 2020:
General Assembly er «årsmøtet» og dermed det høyeste organet i WSCF. Hvert andre år skal
General Assembly arrangeres. Det ble sist arrangert over nett i 2017, og skulle dermed vært
avholdt i 2019. Det avholdes i stedet i juni 2020 i Berlin, Tyskland.
Vedtektene i WSCF sier følgende:
The General Assembly shall be composed of the following:
a. Persons with the right to propose and vote:
i) The official representatives of the Affiliated Movements, known as voting delegates. The composition of the
voting delegates shall be balanced in terms of gender and student representation. Exceptions to this may be
granted by the Executive Committee. […]

Hver medlemsorganisasjon i WSCF kan sende delegater som har stemmerett under General
Assembly og dermed må landsstyret innstille to delegater til General Assembly. Disse skal
endelig velges på landsmøtet i mars.
I NKS’ vedtekter står det følgende:
§15.2 Ansvar for organisasjonen
Det tilligger landsstyret å:
[…] g) oppnevne NKS-representanter i WSCF´s besluttende organ […]

Vedtak:
Landsstyret vedtok at Marianne Meling Kvamsøe, Marte Holm Simonsen og Alex Ramstad
Døsvik sitter i komiteen for å finne personer som kan innstilles som delegater til General
Assembly i WSCF. Dette vedtas endelig på Landsmøtet i 2020.
Enstemmig vedtatt.

Dovrebanen, 22.01.2020
Aurora Marie Nome

Godkjent i landsstyret 15.02.2020.

