LANDSSTYRET
15. FEBRUAR 2020
REFERAT

Tid og sted:

Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet, 15.02.2020.
Møtet ble satt kl. 10.10 og hevet kl. 13:00

Til stede:

Alex Ramstad Døsvik (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder),
Elisabeth Barkved Arnevik (vara Bergensforbundet), Marte Holm Simonsen
(Osloforbundet), Marianne Meling Kvamsøe (Stavangerforbundet), Lilly Marie
Spjelkavik Hansen (Tromsøforbundet) og Aurora Marie Nome
(generalsekretær).

Meldt forfall: Ingvil Holthe Enoksen (Bergensforbundet), Ingrid von Harling Lien
(Kristiansandsforbundet), Albert Andersen Øydvin (Osloforbundet) og Kristian
Sløgedal (vara Osloforbundet)
Ikke møtt:

Emil Pleym (vara 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 og dagsorden med følgende endringer:
Ny sak 3.2 AKT-redaktør
Saksliste

0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
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Alex
Alex

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 18.-19. januar
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
1.3 Invitasjoner etc. siden sist

Aurora
Lokale representanter
Aurora

3. Organisasjonssaker

3.1 Landsmøtet 2020
3.1.1 Forretningsorden
3.1.2 Saksliste og dagsorden
3.1.3 Landsstyrets årsberetning
3.1.4 Treårsplanen 2020-2023
3.1.5 Sammenslåing av grunnlagsdokumentene
3.1.6 Valg av delegater til General Assembly WSCF
3.1.7 Eventuelle innkomne forslag til vedtektsendringer

Aurora
Aurora
Alex
Andreas
Andreas
Alex
Aurora

Dagsorden

10:00 Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
10:15 Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 18.-19. januar
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
1.3 Invitasjoner siden sist
10:30 Organisasjonssaker
3.1 Landsmøtet 2020
3.1.1 Forretningsorden
3.1.2 Saksliste og dagsorden
3.1.3 Landsstyrets årsberetning
3.1.4 Treårsplanen 2020-2023
11:30 Pause
12:00 Organisasjonssaker forts.
3.1.5 Sammenslåing av grunnlagsdokumentene
3.1.6 Valg av delegater til General Assembly
3.1.7 Forslag til vedtektsendringer
14:00 Slutt
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 18.-19. januar
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
Enstemmig vedtatt.
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1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Bergensforbundet:
Elisabeth Arnevik Barkved, styreleder i Bergensforbundet, orienterte fra Bergenforbundet:
Vi har ikke hatt årsmøte ennå, for det skal vi ha i slutten av februar. Vi har hatt et møte om
Jesus i et marxistisk perspektiv. Det kom 5-7, men ingen av dem var nye. Likevel er det et
tema som ser ut til å interessere mange.
Kristiansandsforbundet:
Aurora Marie Nome, generalsekretær, orienterte fra Kristiansandsforbundet:
Solveig og Ingrid sto på stand i januar med planer om et møte på kvelden. Det gikk dårlig på
stand, så møtet ble avlyst. Men det er planer om ny stand i slutten av februar i forkant av
årsmøtet. Det nye landsstyret må fokusere på Kristiansandsforbundet.
Osloforbundet:
Kristian Sløgedal, styreleder i Osloforbundet, hadde sendt inn følgende orientering:
Oslo forbundet har stått på stand på MF og foreningsdagen på UiO i januar. Her har vi fått to
nye som har kommet, og snakket med noen andre vi tror kommer innom.
Dette semesteret legger vi mer vekt på å ha flere teologiske og politiske kvelder som står
forbundet sentralt. I tillegg til mye gøy og sosialt!
Utover det er mye av det samme som ifjor. Styret som sitter nå stiller igjen på årsmøtet, men
vi håper også å få inn en ny eller to om noen kjenner kallet.
Stavangerforbundet:
Marianne Meling Kvamsøe, styreleder i Stavangerforbundet, orienterte fra
Stavangerforbundet:
Vi har ikke hatt nye arrangement i Stavangerforbundet siden semesterstartsarrangementet,
men vi har begynt å diskutere i styret om å få til noe gjevnlig Bibel&Børst framover som et
litt mer fart holdepunkt. Og nå ser det ut til at vi får fastere planer på bibel&børst framover.
Vi har også kommet i foreløpig uformell kontakt med folka på Folken som virker positive til
at vi kan reservere et mindre lokale der i fremover. Har oppfattet at dette er gratis for alle
studentorganisasjoner.
Tromsøforbundet:
Lilly Marie Spjelkavik Hansen, styreleder i Tromsøforbundet, orienterte fra
Tromsøforbundet:
Vi hadde årsmøte på torsdag, der vi fikk valgt et nytt styre. Ingen ble valgt til leder. Ingen LSrepresentant ble heller valgt, men det er tre stk. som skal på Landsmøtet. De nye i styret,
kjenner folk som kan bli engasjert i Tromsøforbundet. Det er særlig ei som kan passe til å
være LS-representant, så derfor er det verdt å undersøke hun har lyst til å sitte i LS før
landsmøtet.
Trondheimsforbundet:
Ann Kristin Birkemo, tidligere styremedlem i Trondheimsforbundet, hadde sendt inn følgende
orientering:
Stod på stand på Gløshaugen, vellykket. Hang opp plakater til bibel og bossmat, vellykket.

Gjennomført dumpsterdiving og bibel og bossmat, begge vellykkede med flere nye folk,
samhold og lyst. Ellers lite nytt å melde.
1.3 Invitasjoner siden sist LS
Barne- og ungdomstinget (LNU)
23. april, Oslo – Påmeldingsfrist 31. mars
Evakuer barnefamilier fra Moria på Lesvos (Norges Sosiale Forum/Røde Kors m. fl.)
1. februar, Oslo – Vi prioriterte ikke dette
Steal of the Century - Palestina er ikke til salgs! (Fellesutvalget for Palestina, m.fl.)
8. februar, Oslo – Vi er tilsluttet dette og vi deltar på dette
Ungdomskonferanse for likestilling (LNU/Nordisk ministerråd/UN Women)
12. mai, København (Søknadsfrist 3. februar) – Vi prioriterte ikke dette
Representantskapsmøte (Norges Sosiale Forum)
2. april, Oslo – Vi prioriterer ikke dette
Kirkemøtet 2020 (Den Norske Kirke)
22. april, Trondheim – Vi prioriterer ikke dette, da vi heller prioriterer Ungdommens
Kirkemøte
1. mai-frokost (Nei til Atomvåpen Oslo)
1. mai, Oslo – Vi prioriterer ikke dette
Knifdagen: Bærekraft (KNIF)
6. mai, Oslo – Vi prioriterer ikke dette
Kommentarer:
Kirkemøtet 2020 (Den Norske Kirke): Forbundet har vært der tidligere og i fjor var vi med
på åpningen. Vi kan vurdere å sende ny leder dit, så dette tas opp nye i det landsstyret.
Påmeldingsfrist er 1. april.
Spørreundersøkelse WSCF: Vi har mottatt en invitasjon fra WSCF-E om å svare på en
undersøkelse om hvilken modell for omorganisering av WSCF vi syns er best. Det er
uspesifisert hvem som bør svare. Kan alle lokalforbundslederne svare, evt. alle i LS? Det
viktigste er at vi svarer det som er Forbundets offisielle standpunkt som er en sentralisert
modell. Frist for å svare er 25. februar.
Debatt Venstrealliansen: Forbundet har mottatt en invitasjon om å delta i en debatt den 14.
mars i regi av Venstrealliansen ved UiO om feminisme. Alex skal delta i rollen som kristen
feminist.
Landsstyret tok dette til orientering.

3. Organisasjonssaker
3.1 Landsmøtet 2020
3.1.1 Forretningsorden
Aurora innledet til saken:
Forretningsordenen er kjørereglene for landsmøtet. Den angir hvordan debatter, forslag,
komitéarbeid og avstemninger skal foregå. Den sier også noe om hvilke fullmakter og
begrensninger ordstyrerne har.
Det vedlagte forslaget til forretningsorden er identisk med det som ble vedtatt på landsmøtet i
2019.
Vedtak:
Landsstyret innstilte på vedlagte forretningsorden med følgende endringer:
13. Avklaring av stemmebegreper:
Absolutt flertall: Over 50 % av tilstedeværende stemmeberettigede.
Simpelt flertall: Forslaget med flest stemmer vinner.
1. Landsmøtet (LM) ledes til enhver tid av en møteledelse som velges ved møtets start.
Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk.
Eventuelle spørsmål om inhabilitet meldes og avgjøres av LM ved en saks begynnelse.
2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens anvisninger
under møtets gang.
3. Landsmøtet kan i begynnelsen av møtet utnevne komiteer for å lette saksbehandlingen.
Komiteen gjennomgår innkomne forslag, avklarer hvor forslag eventuelt står i strid med hverandre,
og kan innstille på forslag til vedtak.
4. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til vedtak fra
landsstyret (LS) eller de(n) saksansvarlig(e) LS har utpekt.
5. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes muntlig under debatten om gjeldende sak og leveres
møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles.
6. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg maksimalt tre
minutter. Replikk maksimalt ett minutt. Innlegg og replikker holdes fra talerstolen.
7. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, sette ytterligere begrensninger på taletid og anledning til
replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg under neste talers
innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem forslag til vedtak og
hovedsynspunkter i debatten, eller for å utjevne fordelingen av talere basert på for eksempel kjønn
eller geografi.
8. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for saksopplysning, skal
få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak, oppheve at strek er satt eller
gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering.
9. Stemmetegn avgis ved å rekke opp delegatskilt, eller skriftlig hvis minst to delegater krever det.
Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte.

10. Endelige beslutninger fattes med absolutt flertall dersom ikke NKS’ vedtekter eller Landsmøtet
krever noe annet. Ved del-voteringer som leder opp til endelig vedtak, benyttes simpelt flertall.
Endelige avstemninger foretas i plenum. Ved alle avstemninger skal delegatene gis mulighetene til å
aktivt stemme for og mot (kontra) til forslaget.
11. Dersom stemmeberettigede delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må
møteledelsen gis beskjed, slik at vara kan ta plass.
12. Medlemmer av landsstyret har tale- og forslagsrett. Varaer for delegater har tale- og forslagsrett
inntil de eventuelt trer inn som delegat. Da vil de også har stemmerett.
Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett når det er ønskelig. Gjester kan ikke gis forslagseller stemmerett.

Enstemmig vedtatt.

3.1.2 Saksliste og dagsorden
Aurora innledet til saken:
Landsstyret er ansvarlige for å arrangere landsmøtet. Det innebærer å forberede sakene som
skal behandles (saksliste) og å planlegge programmet for hvordan de skal behandles
(dagsorden).
Dagsordenen angir ikke bare rekkefølgen sakene skal behandles i, men også hvor mye tid
hver enkelt sak skal få, hva slags diskusjoner det legges opp til, hvor mange ganger hver
enkelt sak skal diskuteres i plenum, og så videre.
Landsstyret bes særlig gi innspill på:
• Hvem skal lede formøtene, og hva skal være fokus her?
• Hvem er ansvarlig for morgenbønn, lørdag og søndag?
• Skal vi ha kveldsbønn før fest lørdag?
• Hvem kan sitte i praktiskgruppe?
Vedlegg til denne saken:
Forslag til saksliste for Landsmøtet 2020
Forslag til dagsorden for Landsmøtet 2020
Aurora la til dette:
På landsstyremøtet i november, ble det diskutert om man skulle skrive ut sakspapirer til
landsmøtet eller ikke. Når man er ny på landsmøtet og får så mange papirer, er det mye mer
oversiktlig med papirene i en perm. Derfor vil jeg foreslå at de som ikke vil ha utskrevet
sakspapirer i perm, sender en melding til meg og sier ifra.
Diskusjon:
- Marte: Jeg er ikke på Landsmøtet, så jeg må strykes fra Teologisk plattform-ansvar.
- Andreas: Jeg kan være saksansvarlig for valg av ledere faste sammenslutninger.
- Alex: Vi må bytte ut ordstyrerbordet som saksansvarlige.
- Aurora: Ordstyrerbordet er kun ansvarlig for konstrueringssakene på fredag.
Følgende endringer ble gjort i sakslista og dagsorden:

-

Marte strykes fra sitt ansvar for Teologisk plattform fordi hun ikke er på Landsmøtet.
Lilly Marie og Alex blir stående igjen som ansvarlige.
Ordstyrerbordet som saksansvarlige byttes ut følgende steder:
o Valg av ledere til faste sammenslutninger: Andreas
o Valg delegater til General Assembly i WSCF: Marianne
o Vedtakene på søndag: Landsmøtekomiteene er ansvarlig for forberedelser og er
saksansvarlige

-

•
•
•
•

Hvem skal lede formøtene, og hva skal være fokus her?
o Solveig tar ansvar for dette og deler gruppa i to: Ikke vært på landsmøte og vært på
landsmøte.
Hvem er ansvarlig for morgenbønn, lørdag og søndag?
o Det sendes kanskje en delegat fra Stavanger som snart er prest, så Marianne kan
spørre han. Han skal bestemme seg innen 27. februar om han kommer eller ikke.
Skal vi ha kveldsbønn før fest lørdag?
o Bedre med bønn etter festen i så fall.
o Vi har gudstjeneste på fredag, så det holder kanskje.
Hvem kan sitte i praktiskgruppe?
o Hvis det er folk som har lyst som skal sendes som observatører fra
Stavangerforbundet, så kan de være med.
o Valgkomiteen kan sikkert bistå.
o Observatører generelt kan også bidra.

Vedtak:
Landsstyret innstilte på de utsendte forslagene til saksliste og dagsorden for landsmøtet 2020
de endringer som framkom under møtet.
Enstemmig vedtatt.
3.1.3 Landsstyrets årsberetning
Alex innledet til saken:
Landsstyret er pålagt av vedtektene til NKS å legge frem årsberetning for landsstyreperioden.
Alex og Aurora har skrevet forslaget til årsberetning og redigert dette forslaget på bakgrunn
av landsstyrets tilbakemeldinger på landsstyremøtene i november og januar.
Det er Landsmøtet som godkjenner årsberetningen.
Vedlagt ligger et revidert forslag til årsberetning.
Vedtak:
Landsstyret innstiller på det vedlagte forslaget til årsberetning.
Enstemmig vedtatt.

3.1.4 Treårsplanen 2020-2023
Andreas innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:

1.
Landsstyret skal:
1.4
Landsmøtet
1.4.5 Legge frem på Landsmøtet i 2020 en ny treårsplan med fokus på å styrke forbundsidentiteten,
og opprette en prosjektstilling som er knyttet til dette prosjektet.

Ved møtet i november og januar diskuterte LS utkastet til ny treårsplan og på begge møtene
hadde landsstyret innspill til dokumentet. Dette er nå inkludert i det endelige forslaget til
Treårsplan 2020-2023.
Det er Landsmøtet som endelig vedtar Treårsplanen 2020-2023 og kan i forkant av dette
komme med nye forslag til endringer.
Forslag 1 – tillegg (fra Aurora):

Utvidelse av medlemsmasse:
- Stå på stand på minst to vgs. hver vår
Enstemmig vedtatt.
Forslag 2 – tillegg (fra Aurora): Forslag trukket.

Samarbeid med andre organisasjoner:
- Forbundet skal stå på stand på minst to vgs. hver vår
Forslag 3 – tillegg (fra Marte):

Utvidelse av medlemsmasse:
- Gi en premie til det lokalforbundet som verver flest mannlige medlemmer, f.eks. en action
man etter mønster av Forbundselgen.
For: 4
Imot: 2
Forslaget vedtatt.
Forslag 4 – stryke (fra Andreas):

Samarbeid med andre organisasjoner:
- Forbundet skal stå på stand på minst to vgs. hver vår
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyret innstiller på forslag med endringer vedtatt til Treårsplan 2020-2023.
Enstemmig vedtatt.
3.1.5 Sammenslåing av grunnlagsdokumenter
Andreas innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 står det følgende:

1.
Landsstyret skal:
1.4
Landsmøtet […]
1.4.2 Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av grunnlagsdokumentet på Landsmøtet i 2020. Målet
skal være at dokumentet blir mer oversiktlig, kortfattede og med mulighet for å utvide flere
politikkområder.

På LS møtet i november og januar ble det diskutert sammenslåing av grunnlagsdokumenter og
på begge møtene hadde landsstyret innspill til dokumentet. Dette er nå inkludert i det endelige
forslaget til Prinsipprogram.
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
Det er Landsmøtet som endelig vedtar Prinsipprogrammet og kan i forkant av dette komme
med nye forslag til endringer.
Forslag 1 (fra Alex):
Endre overskriften «prinsipper» til «grunnlag».
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyret innstiller på forslag til sammenslåing av grunnlagsdokumenter med endringer
som kom under møtet.
Enstemmig vedtatt.
3.1.6 Valg av delegater til General Assembly WSCF
Alex innledet til saken:
På landsstyremøtet i januar ble følgende vedtatt:

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.

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 […]

Diskusjon:
Vedtak:
Landsstyret nominerer Kristian Sløgedal og Henriette A. Smeby som våre delegater til GA
2020. Landsmøtet velger delegatene etter landsstyrets innstilling og eventuelle benkinger.
Enstemmig vedtatt.

3.1.7 Forslag til vedtektsendringer
Aurora innledet til saken:
Landsstyret vedtok på landsstyremøtet i november forslag til vedtektsendringer som gjaldt
sammenslåing av grunnlagsdokumentene.
På landsstyremøtet i januar, vedtok landsstyret forslag til vedtektsendringer som gjelder etiske
retningslinjer og prosedyre ved brudd på etiske retningslinjer. På dette landsstyremøtet, kan
landsstyret vedta forslag til vedtektsendringene i sin helhet.
Eventuelle vedtektsendringer må vedtas av landsmøtet. De krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.
Vedtektene er det øverste dokumentet i Forbundet.
Forslag til vedtektsendringer må sendes inn tre uker før landsmøtet. Det er ikke anledning til å
fremme nye forslag, eller å gjøre endringer i innkomne forslag, under møtet.
Forslagene 1-3 er endringsforslag som tar for seg sammenslåingen av
grunnlagsdokumentene.
Forslagene 4 er endringsforslag som tar for seg eksklusjon for uakseptabel oppførsel.
Vedlegg til denne saken:
Landsstyrets forslag til vedtektsendringer.
Gjeldende vedtekter for Norges kristelige studentforbund (i egen fil)
Nye forslag til vedtektsendringer:
Forslag 5 (fra Solveig):

Kapittel II – Landsmøtet § 8.5 Valg
Forslag – endring:
Det tillegger landsmøtet å velge (…)

e) to til fire tre personer til landsmøtets valgkomiteen for ett år
Begrunnelse:
Det er uheldig at så mye makt samles hos bare to personer. En så liten valgkomité gjør det
også vanskelig å sikre en bred sammensetning av komiteen. Samtidig er det uheldig med fire
personer fordi det da kan oppstå stemmelikhet.
«Landsmøtets valgkomité» er ikke et begrep som brukes andre steder enn her, så for å unngå
forvirring er det best å også her omtale den som bare «valgkomiteen
Enstemmig vedtatt.
Forslag 6 (fra Solveig):

Kapittel II – Landsmøtet § 8.5 Valg

Forslag – tillegg:
Det tillegger landsmøtet å velge (…)
f) leder av faste sammenslutninger for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell
nominasjon fra landsmøtedeltakere med forslagsrett.
Begrunnelse:
Valgkomiteen skaffer seg, gjennom sitt øvrige arbeid, et godt overblikk over menneskene i
organisasjonen, hva de passer til og hvordan de ønsker å bidra. Dette burde de få bruke til å
ikke bare innstille ny leder, nestleder og valgkomité, men også til å innstille på leder av faste
sammenslutninger. Det vil innebære minimalt med ekstraarbeid, og også hindre at
valgkomiteen og landsstyret utfører overlappende arbeid når de snakker med og om de samme
personene.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 7 (fra Solveig):

Kapittel I – Virksomhet § 5.3 Andre faste sammenslutninger

Forslag – endring:
Landsmøtet velger leder av faste sammenslutninger, etter innstilling fra landsstyret
valgkomiteen. Øvrige medlemmer av sammenslutningene velges av landsmøtet eller
landsstyret.
Begrunnelse:
Valgkomiteen skaffer seg, gjennom sitt øvrige arbeid, et godt overblikk over menneskene i
organisasjonen, hva de passer til og hvordan de ønsker å bidra. Dette burde de få bruke til å
ikke bare innstille ny leder, nestleder og valgkomité, men også til å innstille på leder av faste
sammenslutninger. Det vil innebære minimalt med ekstraarbeid, og også hindre at
valgkomiteen og landsstyret utfører overlappende arbeid når de snakker med og om de samme
personene.

For: 5
Avholdende: 1
Forslaget vedtatt.
Forslag 8 (fra Solveig):

Kapittel IV – Landsstyret § 15.2 Ansvar for organisasjonen
Landsstyret skal [...]
Forslag - stryking:
i) oppnevne leder av alle faste sammenslutninger
Begrunnelse:
Valgkomiteen skaffer seg, gjennom sitt øvrige arbeid, et godt overblikk over menneskene i
organisasjonen, hva de passer til og hvordan de ønsker å bidra. Dette burde de få bruke til å
ikke bare innstille ny leder, nestleder og valgkomité, men også til å innstille på leder av faste
sammenslutninger. Det vil innebære minimalt med ekstraarbeid, og også hindre at
valgkomiteen og landsstyret utfører overlappende arbeid når de snakker med og om de samme
personene.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 9 (fra Andreas) forslag trukket:

Kapittel IV – Landsstyret §15.2 Ansvar for organisasjonen
Forslag – tillegg:
Det tillegger landsstyret å […]
i) oppnevne leder av faste sammenslutninger som ikke har leder etter landsmøtet.
Forslag 10 (Andreas):

Kapittel 1 – Virksomhet § 5.8 (nytt punkt):

Forslag – tillegg:
Landsstyret har anledning til å oppnevne leder av faste sammenslutninger dersom utvalget
ikke har leder etter landsmøtet.
Begrunnelse:
Dersom Landsmøtet ikke evner å velge leder for faste sammenslutninger, synes det praktisk at
landsstyret har muligheten til å velge leder av faste sammenslutninger i perioden mellom
landsmøtene, slik at en sammenslutning slipper å være uten leder til neste landsmøte.
For: 4
Imot: 1
Avholdende: 1
Forslaget vedtatt.

Vedtak:
Landsstyret vedtar forslagene til vedtektsendringer 1-8,10.
Enstemmig vedtatt.
3.1.8 AKT-redaktør
Aurora innledet til saken:
På landsstyremøtet i januar valgte landsstyret Eilif Tanberg til AKT-redaktør fram til januar
2021. Samtidig ser det ifølge valgkomiteen ut til at Eilif Tanberg blir innstilt som leder av
Forbundet. Han kan ikke være både leder og AKT-redaktør på samme tid.
Diskusjon:
- Aurora: Mulig at han kan sitte ut Landsmøtet også går det nye landsstyre kjapt i gang med
å velge ny redaktør.
- Andreas: Vi kan jobbe med å finne et AKT-redaktør fram til første landsstyremøtet rett
etter Landsmøtet.
- Alex: Vi kan egentlig ikke gjøre noe, fordi vi ikke vet med sikkerhet at Eilif blir valgt som
leder på Landsmøtet og da må trekke seg som AKT-redaktør. Han kan sitte som AKTredaktør til LS-møtet i mai.
- Andreas: Det å være leder og AKT-redaktør er ikke direkte motstridende, men det er for
mye arbeidsmengde med begge verv.
- Alex: Retningslinjene til AKT sier at redaktøren skal samarbeide med leder, så på den
måten er det motstridende.
- Marianne: Det er dumt om dette landsstyret legger føringer for det neste landsstyret. Men
kan oppfordre det nye landsstyret til å ha et ekstraordinært møte hvor man velger AKTredaktør. Samme person burde ikke ha begge verv.
- Alex: Aurora kan tenke litt på navn på eventuelle nye AKT-redaktører og dette landsstyret
kan skyte det inn til Aurora.
- Aurora: Det er mulig at Eilif ikke publiserer noe mens han er leder.
- Alex: Jeg tenker at det er lurt å at han publiserer underveis for å sørge for at det er aktivitet
på nettsida.
- Aurora: For at det ikke skal gå lang tid før man får ny AKT-redaktør på plass, er
Mariannes forslag om ekstraordinært møte lurt.
- Andreas: Hva sier de nye retningslinjene til AKT? De må ut på nettsida.
- Aurora: De nye retningslinjene til AKT sier at det ikke er direkte motstridende, men at
leder av Forbundet er ansvarlig redaktør av AKT.
- Alex: Fordi det ikke er noe motstridende i AKTs retningslinjer, kan han sitte en liten
periode før det nye landsstyret tar tak i dette. Jeg foreslår at Aurora tar dette videre til neste
landsstyre som jobber videre med det.

Oslo, 18.02.2020
Aurora Marie Nome

Godkjent i landsstyret 21.03.2020

