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Norges Kristelige Studentforbund, forkortet ”NKS” og populært kalt ”Forbundet”, er Norges 

eldste kristelige studentorganisasjon.  

 

Forbundet er mange ting. En viktig, annerledes stemme i kirka og i samfunnsdebatten. Et 

studentmiljø med rom for samtaler og diskusjoner om tro og tvil. Et sosialt miljø som for mange 

studenter blir den viktigste vennegjengen gjennom studiene – og lenge etterpå. Forbundet er et 

fristed og en urokråke. Vi er et fellesskap rundt nattverdsbordet, bak parolene på 1. mai, 8. mars 

eller Pride, og i samværet over kveldsmaten, ølen, eller i forbundskollektivet. 

 

Men først og fremst, er Forbundet en organisasjon: Et demokratisk strukturert fellesskap med 

definerte oppgaver og ansvar, regulert av vedtekter, valg og vedtak.  

 

For å være medlem av Forbundet må man betale den årlige medlemskontingenten. Så lenge 

man har betalt medlemskontingenten og er under 34 år, har man stemmerett og er valgbar til 

styre- og lederverv i Forbundet. 

 

Etter at man har passert 34 år, kan man fortsatt være innmeldt i Forbundet innmeldt som 

støttemedlem, såkalte ”Forbundsvenn”. Forbundsvennene er en viktig ressurs som gjerne kan 

benyttes til å holde innledninger, sitter i utvalg, arrangere ting eller lignende.  

 

Forbundet er økumenisk (tverr-kirkelig) og internasjonalt. Vi har helt fra begynnelsen vært 

medlem av den globale økumeniske bevegelsen World Student Christian Federation, som er et 

nettverk av mer enn to millioner medlemmer i over 90 land over hele verden.  
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1.1 Forbundets struktur 
Forbundet består, grovt skissert, av et sentralt ledd og et lokalt ledd. Lokalleddet er 

lokalforbundene. Dette er lokale grupper av og for studenter i den byen de er lokalisert i. Disse 

ledes av årlige årsmøter der alle de lokale medlemmene kan være med og bestemme, og av et 

lokalt styre mellom årsmøtene.  

 

Sentralleddet består av Landsstyret, de ansatte og de såkalte ”faste sammenslutningene”. 

Landsstyret består av 1-2 representanter fra alle aktive lokalforbund, i tillegg til tre personer 

(leder, 1.nestleder og 2.nestleder) som utgjør Landsstyrets arbeidsutvalg (AU). 

 

”Andre faste sammenslutninger” er grupper som jobber spesifikt med enkelte saksområder 

Forbundet er opptatt av. Disse gruppene kan være geografisk lokalisert til ett eller flere 

lokalforbund, men de er underlagt Landsstyret og Landsmøtet. For tiden er de aktive 

sammenslutningene Palestinagruppa, Kirkepolitisk gruppe, Kvinnegruppa og AKT-

redaksjonen. 

 

Aller øverst står Landsmøtet. Dette avholdes én gang i året, og her møtes representanter fra 

lokalforbundene, Landsstyret, de faste sammenslutningene og de ansatte. Landsmøtet vedtar 

grunnlagsdokumenter som lover, prinsipprogram, teologisk plattform, arbeidsprogram, 

budsjett og så videre. Det Landsmøtet vedtar er overordnet alle andre ledd i organisasjonen. Det 

er kun lokalforbundenes representanter som har stemmerett på Landsmøtet.  

 

Forbundets formelle struktur kan dermed tegnes slik: 

 

 
 

 

 

Denne modellen kan imidlertid også snus. For i realiteten er det lokalforbundene som har 

stemmerett på Landsmøtet, og det er representanter fra lokalforbundene som er i flertall i 

Landsstyret (som altså er valgt av lokalforbundene). Så alle de styrende organene i Forbundet 

er et samarbeid mellom lokalforbundene.  
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Strukturen kan derfor også tegnes slik: 
 

 
 
 
 
1.2 Forbundets formål 
Forbundet er altså en organisasjon. En vanlig definisjon på en organisasjon er ”et sosialt system 

som er bevisst konstruert for å nå bestemte mål”. Som organisasjon har Forbundet altså et 

formål. Dette er definert i Forbundets lover, som blir vedtatt av Landsmøtet. Nåværende ordlyd 

er som følger: 

 

Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant 

studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom 

gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, 

rettferdighet og likestilling. 

 

Hvordan de forskjellige delene av Forbundet går frem i sitt ”arbeid for Guds rike” varierer fra 

tid til tid og sted til sted. En av Forbundets styrker er at det er stort rom for lokalt initiativ. 

Lokalforbundene preges til enhver tid av engasjementet til de lokale medlemmene. Forbundet 

har også lang tradisjon for å tråkke løype i viktige saker, både i kirke og samfunn. Blant annet 

var Forbundet i front i Norge i kampen mot apartheid i Sør-Afrika, for palestinernes rettigheter, 

for kvinnerettigheter, eller i den skeive frigjøringskampen.  

 

Fokuset i lokalforbundene har variert gjennom årene, med bl.a. temamøter, bibelgrupper, 

fellesmiddager, politisk aksjonisme, litteraturgrupper, samarbeid med Korsvei, fjellturer til 

Bergensforbundets hytte ”Larsbu” på Finse og Mat&Messe-grupper for voksne og barn 

sammen. De fleste steder har man hatt et godt samarbeid med studentprestene om messer og 

andre arrangementer. Deltakelse på markeringer på Arbeidernes dag 1. mai, Kvinnedagen 8. 

mars og verdens Hiv-Aids-dag 1. desember har vært selvsagt i flere lokalforbund. 
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1.3 Forbundets historie 
Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) ble stiftet 16. februar i 1899 i Kristiania, da fem 

kristne studentforeninger slo seg sammen. Den eldste av disse var Studentenes 

Missionsforening fra 1883. Forbundet sprang ut av den internasjonale økumeniske bevegelsen 

World Student Christian Federation som hadde blitt stiftet fire år tidligere i Sverige, med 

representanter fra de norske studentforeningene til stede. Professor i gammeltestamentlig 

teologi ved Universitetet i Kristiania, Simon Michelet, var Forbundets første formann.  

 

Noen bærebjelker i Forbundets historie ble satt opp helt fra starten av: Som studentbevegelse 

var vi tett knyttet til akademia; som medlemmer av World Student Christian Federation var vi 

internasjonale og økumeniske (”tverrkirkelige”) med et tydelig ønske om å være en del av den 

verdensvide kirke; og vi var sterkt opptatt av «de sociale spørgsmaal».  

 

Bergen Kristelige student- og gymnasiastforbund ble stiftet i 1907, og i 1909 ble Norges 

Kristelige Studenterbevegelse stiftet som hovedorganisasjon for både studentforbundet og 

gymnasiastforbundene. 

 

Helt fra starten av var «de sociale spørgsmaal» en viktig del av Forbundets arbeid. På 

Grünerløkka drev kvinner fra Osloforbundet på 1920-tallet barnehage og andre sosiale 

aktiviteter. Universitetsgaten 20 ble kjøpt i 1911. Her var det billig middagsservering for 

studenter i de harde tyve- og tredveårene i Norge.  

 

Født i strid 
Forbundet ble stiftet mens Den norske kirke var mer splittet enn kanskje noen gang før eller 

senere. Tiden var preget av veldige motsetninger mellom den såkalte «konservative teologi» og 

den såkalte «liberale teologi». De konservative var i klart flertall både blant prester og lekfolk, 

men den liberale teologien hadde en sterk bastion ved Det teologiske fakultet (TF) ved 

Universitetet i Oslo. Den hadde også godt fotfeste i Forbundet.  

 

Kirkestriden var omfattende og uforsonlig. I 1908 åpnet de konservative Menighetsfakultetet, i 

protest mot den liberale teologien som ble undervist ved TF. I 1920 samlet nesten 1000 

representanter fra kristne organisasjoner seg på et berømt møte i Calmeyersgate i Oslo. Her ble 

det som ble hetende ”Calmeyergate-linjen” vedtatt: Den liberale teologi skulle boikottes 

fullstendig. Ikke bare skulle man ikke samarbeide med liberale teologer – det skulle heller ikke 

samarbeides med noen som samarbeidet med liberale teologer. 

 

Den viktigste lederskikkelsen for de konservative var Ole Hallesby, som var professor ved 

Menighetsfakultetet. På liberalt hold var Kristian Schjelderup den markante lederskikkelsen. 

Han var formann i Forbundet. I 1923 kom det til et høydramatisk og berømt ledervalg i 

Forbundet – mellom nettopp disse to frontfigurene. Et valg som har preget Forbundet helt fram 

til i dag.  

 

Stipendiaten Schjelderup tok gjenvalg som formann i Forbundet. Professoren Hallesby stilte 

som motkandidat, og formannsvalget var i realiteten et slag i den store kirkestriden. Schjelderup 

og vant, og Hallesby og alle hans støttespillere forlot Forbundet i protest. Året etter stiftet 

utbryterne Norges Kristelige Studentlag, som senere ble til det som i dag heter Norges Kristelige 

Student- og Skoleungdomslag (”Laget”).  
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Formannsvalget – og de påfølgende utmeldelsene 

– er et viktig dreiningspunkt i Forbundets historie. 

Vi var ikke lenger den brede kristelige 

studentbevegelsen, men det lille, radikale, 

nytenkende og opposisjonelle alternativet. Dette 

var ikke nødvendigvis et bevisst valg Forbundet 

gjorde der og da. Formannsvalget handlet nemlig 

ikke så mye om man var enig i det teologiske 

fundamentet til de to kandidatene, som hvorvidt 

det skulle være plass for ulike teologiske syn. 

Schjelderup mente det skulle være rom for ulike 

syn, mens Hallesby mente den konservative linje 

(”den sanne kristendom”) måtte følges. Da 

Schjeldrup ble gjenvalgt, marsjerte altså Hallesby og hans meningsfeller ut av Forbundet. Og 

som følge av linjen vedtatt på Calmeyergate-møtet, ble vi fullstendig isolert av de andre 

kristelige organisasjonene. Gjennom resten av 1920-tallet lå Forbundet med brukket rygg,  

 

Både Schjelderup og Hallesby ble resten av sine liv svært markante ledere på hver sin fløy i 

norsk kirkeliv. Selv om temaene har forandret seg, har den teologiske splittelsen fra denne tiden 

fortsatt å prege norsk teologi og kirkeliv helt fram til våre dager. Formannsvalget i 1923 har 

dermed vært svært avgjørende for Forbundets plassering i kirkelandskapet gjennom hele den 

videre historien. De neste ti årene ble tøffe for det lille og isolerte Forbundet, og bortsett fra en 

periode på 60- og 70-tallet, skulle vi aldri mer komme i nærheten av den første tidens 

medlemstall. Men vi hadde fått en ny rolle og funksjon: Som outsideren som sørget for at det 

alltid fantes rom for å tenke nye og kontroversielle tanker i det kristelige Norge. 

 

30-tallet: ”En frelsesarmé i smoking” 
På 1930-tallet kom vekkelseskristendommen til Forbundet: ”Oxford-bevegelsen” til Norge. 

Den tok Forbundet med storm, og sørget for et kjærkomment oppsving for en organisasjon som 

hadde slitt lenge.  Oxford-bevegelsen, som også hadde navnet ”Moralsk opprustning”, var en 

besteborgerlig britisk form for vekkelseskristendom. Der vekkelseskristendommen historisk 

sett hadde vært en arena for småbønder og arbeidsfolk, var dette en variant som appellerte til 

de mer kondisjonerte lag. ”En frelsesarmé i smoking” ble bevegelsen kalt. Bevegelsen virket 

gjennom houseparties, der medlemmene møttes for å bekjenne sine synder – særlig innenfor 

økonomi og seksualitet. Gjennom denne renselsen skulle man så gå videre i ”absolutt ærlighet, 

absolutt renhet, absolutt uselviskhet og absolutt kjærlighet”. (Onde tunger har i ettertid antydet 

at bevegelsens popularitet ikke så mye skyldtes muligheten for å komme med bekjennelser som 

muligheten for å høre naboens bekjennelser: Bevegelsens houseparties var Facebook og 

Reality-TV på en gang.) 

 

I Norge samlet Oxford-bevegelsen til store møter på Høsbjør hotell utenfor Hamar. Disse var 

godt besøkte, og bevegelsen hadde stor oppslutning. De konservative oppfattet den som 

teologisk liberal og advarte mot den. Hallesby omtalte deres forkynnelse som ”et korsløst og 

læreløst evangelium”. Men Forbundet omfavnet bevegelsen, og fikk gjennom den en 

blomstringsperiode med stor tilstrømning av medlemmer. 

 

Oxford-bevegelsen døde etter hvert ut, men den inspirerte en periode bredt. Både Anonyme 

Alkoholikere og TenSing-bevegelsen har på ulike vis røtter tilbake til denne bevegelsen.  

 

  

Stemmesedlene fra valget i 1923 
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40-tallet: Krigen        
Okkupasjonen gjorde det vanskelig å drive forbundsarbeid på 40-tallet. Portforbud, taleforbud, 

reiseforbud, matrasjonering og mangel på brensel skapte praktiske vansker. Etter hvert, i 1943, 

ble også Universitetet i Oslo stengt.   

 

Høsten 1940 ble cand. theol. Alvilde Færden den første kvinnelige formann i Forbundet.  

 

Internt var Forbundet et tydelig ”jøssing”-miljø, med klar front mot nazismen og okkupasjonen. 

Mange forbundere ble også engasjert i illegalt motstandsarbeid, blant annet med å koordinere 

motstandsarbeidet blant studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo. Men Forbundet som 

organisasjon ble aldri trukket inn i det direkte motstandsarbeidet. 

 

I 1942 kom biskopene i Den norske kirke med erklæringen ”Kirkens grunn” der de la ned sine 

statlige embeter i protest mot NS-styret. 1.påskedag 1942 ble en likelydende erklæring lest opp 

fra nesten alle landets prekestoler, der prestene erklærte at de betraktet seg som løst fra sine 

forpliktelser overfor NS-staten. Kirken ble med dette en viktig front i motstandsarbeidet. 

Forbundet var begeistret, og sentralstyret og skrev brev til Kirkedepartementet der de uttalte 

”sin fulle tilslutning til den oppleste ’Kirkens Grunn’ og stiller seg solidarisk med prestene. ” 

 

Samtidig som studentforbundet slet, var aktiviteten høy i gymnasiastforbundene under krigen. 

I Oslo møttes 80-100 gymnasiaster jevnlig til møter. I tillegg ble det opprettet nye tilskudd til 

bevegelsen: Juniorforbundet som organiserte middelskoleelever, og Seniorforbundet som 

bestod av det som i dag kalles ”forbundsvenner”. 

 

50-tallet: Mellom krigen og studentopprøret 
Etterkrigstiden ble en mindre dramatisk epoke også i Forbundets historie.  

 

I 1949 feiret Forbundet sitt 50-årsjubileum med festmøte i Universitetets Aula i Oslo. Kong 

Haakon, Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha var blant gjestene.  

 

Gjennom 1950-tallet fortsatte Forbundet å være en annerledes stemme og miljø i 

kirkelandskapet, men forholdet til Den norske kirke ble hjerteligere, kanskje som følge av 

krigsårene og kirkens rolle i motstandskampen. På generalforsamlingen i 1958 ble Forbundets 

tilknytning til Den norske kirke og dens bekjennelse ble tatt inn i Forbundets lover. Dette 

innebar en viss ”normaliseringsprosess” i forhold til det øvrige norske kirkelivet, men gjorde 

det samtidig vanskeligere å holde på medlemmer med annen bakgrunn enn fra Den norske 

kirke.  

 

Samtidig var det internasjonale økumeniske engasjementet fortsatt sterkt og levende. Kirkenes 

Verdensråd (KV) var opprettet i 1947, og samme år ble det holdt en verdenskonferanse for og 

med 1500 unge kristne i Oslo, der blant annet KV og Forbundet var arrangører.  

 

Stort sett forløp 50-tallet udramatisk i Forbundet, med andakter, bibelgrupper og temamøter. 

Salmedikteren Svein Ellingsen har beskrevet Forbundet på denne tiden som ”levende, 

humørfylt, kulturåpent og solid kirkelig fundert”, og som ”et kulturelt pustehull i vårt altfor 

lukkede norske kirkemiljø”. 

 

Det neste tiåret skulle bli mer dramatisk.  
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60- og 70-tallet: Studentopprøret 
I 1961 ble Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, ordinert. Det var biskopen i Hamar – 

tidligere formann i Forbundet, Kristian Schjelderup – som ordinerte henne. Forbundet var 

positive til kvinneprester, men tilhørte nok en gang et mindretall i det organiserte kristen-Norge.  

 

I 1962 ble Arnulf Øverland invitert til Universitetsgata 20 

for å holde foredraget ”Er kristendommen fremdeles den 

tiende landeplage?” Møtet vakte stor oppsikt, og det var 

stappfullt i storsalen i U20. Tiden etterpå ble dramatisk, med 

mange utmeldinger, men også nesten 100 nye innmeldinger, 

mistillitsforslag og rasende debatt.  

 

I 1963 meldte Forbundet seg inn i Norsk Aksjon Mot 

Apartheid, NAMA. Dette virker uskyldig nok i dag, men den 

gang var det særdeles kontroversielt. Dette var uendelig lenge før Tutu og Mandela ble 

allemannseie: Da Stortinget i 1963 hadde diskutert en oppfordring fra ANC-lederen (og Nobels 

fredsprisvinneren) Albert Luthuli om å innføre sanksjoner mot apartheidregimet i Sør-Afrika, 

var det bare de to representantene fra Sosialistisk Folkeparti som støttet kravet. Så saken var 

kontroversiell i seg selv – og det var også uhørt at en kristen organisasjon blandet seg inn i en 

kontroversiell politisk sak. Ingen andre kristelige organisasjoner var den gang med i NAMA. 

Det var først utover 1970-tallet at kampen mot apartheid fikk bredere oppslutning, etter at særlig 

Den norske kirke og flere fagforeninger hadde kastet seg inn i kampen.  

 

Trondheimsforbundet startet opp sitt arbeid i 1965, og året etter fikk de sitt eget hus.  

 

Mot slutten av sekstitallet stod studentene i Forbundet midt oppe i den internasjonale radikale 

bølgen, og de måtte ta stilling til atomvåpen, livssynsdebatter, kulturkamp og til de marxistiske 

strømninger i tiden. Forbundet ble nå ytterligere politisert. Dessuten var kollektivlivet blitt en 

livsstil som dannet grunnlag for arbeidsfellesskap der studenter kunne drøfte politiske og kristne 

spørsmål i både Oslo, Bergen og Trondheim. Det internasjonale politiske og økumeniske 

engasjementet var sterkt.  

 

I 1975 ble gården Haugtun i Aust-Torpa kjøpt i tråd med kollektivtradisjonen. Økologi og 

naturvern ble satt på Forbundets program. På Haugtun var det mange fastboende forbundere, 

og det ble avholdt flere viktige internasjonale møter der. Samme år var Forbundet vertskap for 

WSCFs europeiske konferanse, som ble holdt på Haugtun, under tittelen ”Witness of the Gospel 

in the Struggle for Socialism”. I 1976 arrangerte ”Forbundssenteret Haugtun” en lett 

sagnomsust konferanse med tittelen ”Bibeltolkning og historisk materialisme”.  
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Haugtun fungerte også som et tidlig ”flyktningemottak”, og bosatte flere chilenske flyktninger 

som hadde rømt fra militærdiktaturet etter kuppet mot den demokratisk valgte presidenten 

Salvador Allende i 1970. 

 

Nåværende professor i interreligiøse studier, Odbjørn Leirvik, har beskrevet tiden på Haugtun 

slik: 

 

”Det var ein rus. Sjeldan har så mange i Forbundet fått kjenne så intenst at alt hang saman: 

arbeids- og bufellesskap; hammar og skrivemaskin; teoretiske diskusjonar og løvetannaktig 

kulturell kreativitet; kamp og kvile; sosialisme og kristendom; Marx sine samla verk og 

Bibelen. (…) Vi var ein del av kyrkja, men i konflikt med fleirtallet på nokre avgjerande punkt 

som hang saman med vårt politiske engasjement: sosialisme, kvinnefrigjering, Palestina-

solidaritet. Det var på tide å ta tak i dei kyrkjelege og teologiske utfordringane på eigne 

premissar.”  

 

 
Haugtun 

 

1980-tallet: Geografisk spredning 
Gjennom 1980-tallet sank medlemstallet i de gamle bastionene. Men samtidig utvidet 

Forbundet seg geografisk: Fire nye lokallag ble stiftet i dette tiåret. Våren 1980 ble Kristiansand 

Kristelige Studentforbund stiftet, høsten 1981 startet en forbundsgruppe opp arbeid i Stavanger, 

høsten 1982 på Ås og våren 1989 i Tromsø. Med de nye lokallagene ble vekten i Forbundets 

arbeid lagt på lokalplanet, og studentene selv fikk mer makt. Norges Kristelige 

Studenterbevegelse skiftet navn til Norges Kristelige Studentforbund i 1983. 
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Det «kristenradikale kulturtidsskriftet» Akt ble til i 1989. Akt er også medlemsblad for 

organisasjonen, og hvor tyngdepunktet har ligget mellom ”tidsskrift” og ”medlemsblad”, har 

variert. I en periode var AKT svært frittstående, ble solgt på utvalgte Narvesen-kiosker og nådde 

ut til lesere langt utenfor Forbundet.  

 

Forbundet fortsatte sitt arbeid med messer, temamøter og gruppearbeid. I kirkelandskapet i Den 

norske kirke hadde Forbundet sin identitet på venstresiden. Forbundet fortsatte med å bringe 

kontroversielle temaer på banen.  

 

2000-tallet: 100 years and counting! 
I 1999 ble 100-årsjubileet markert storslagent, med en egen jubileumskomité ledet av 

daværende Tunsberg biskop Sigurd Osberg. Det ble utlyst en salmekonkurranse hvor salmen 

Bortom tid og rom og tanke gikk av med seieren, og ble selveste ”Forbundssalmen”. Jubileet 

ble behørig markert med mottakelse i Oslo rådhus, seminarer og jubileumsfest på Det Norske 

Teatret. Festskriftet ”Over alle grenser” ble utgitt i bokform, og her kan en lese mye interessant 

om Forbundets historie. 

 

I 2004 startet Forbundet et solidaritetsprosjekt i samarbeid med Forbundet på Sri Lanka og den 

srilankiske kvinneorganisasjonen Penn Wimochana Gnanodayam (PWG). Dette er en 

organisasjon som skolerer og organiserer kvinnelige teplantasje-arbeidere. Prosjektet ble støttet 

økonomisk av NORAD gjennom FOKUS. Fra Forbundets side ble arbeidet drevet av 

Internasjonalt Kvinneutvalg, og ble avviklet i 2013, etter at engasjementet for Palestina hadde 

blusset opp igjen i Forbundet, og vi ikke hadde kapasitet til å drive to såpass store internasjonale 

solidaritetsprosjekt samtidig.  

 

Gjennom 2000-tallet hadde Forbundet sterkt fokus på homofiles og lesbiskes rettigheter i kirke 

og samfunn. I 2007 vedtok Kirkemøtet i Den norske kirke at man kunne leve med to syn i dette 

spørsmålet, og kampen var halvveis vunnet. Forbundet var også den første kristne 

organisasjonen som var positiv til den nye felles ekteskapsloven som ble gjeldende fra 2009, 

og leverte også et bidrag til liturgi som kunne brukes for både like- og ulikekjønnet 

ekteskapsinngåelse. Ved det første direktevalget til Kirkemøtet i Den norske kirke i 2009 var 

Forbundet en aktiv aktør. 

 

Av andre ting som Forbundet engasjerte seg i på 2000-tallet kan kampen for vanskeligstilte. I 

Osloforbundet fantes det i flere år en Gategruppe som demonstrerte for rusbrukers rettigheter 

til å oppholde seg i det offentlige rom, arrangerte debatter og temamøter, og sammen med 

Fransiskushjelpen deltok i praktisk hjelpearbeid på gata, i tillegg til å være til stede som vitner 

og ”buffer” når rusmisbrukere ble trakassert av politi eller vektere.  

 

Dessuten har Forbundet engasjert seg i flyktning- og innvandringsspørsmål, religionsdialog, 

miljøspørsmål og fredsarbeid. I tillegg har lokalforbundene drevet sitt jevnlige virke med 

messer, fester, måltider, filmkvelder, hytteturer og andre aktiviteter, og på den måten utgjort et 

viktig fellesskap for troende, tvilende, undrende, nysgjerrige og engasjerte studenter. 

 

Gjennom 2000-tallet slet Forbundet, i likhet med mange andre organisasjoner, med oppslutning 

og aktivitet. Antallet medlemmer og aktive lokalforbund falt gjennom helt 2000-tallet, med 

unntak av et oppsving helt mot slutten av tiåret. I de senere årene har Forbundet satt 

organisasjonsbygging i fokus, med mer organisert verving og skolering, og den negative 

trenden ser foreløpig ut til å være snudd.  
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2. Å være styre i lokalforbundet 
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Styret er den daglige ledelsen i lokalforbundet. Lokalforbundene er grunnmuren i Forbundet. 

Det er her vi finner medlemmene og det meste av aktiviteten, og det er som regel her 

studenter møter Forbundet for første gang.  

 

Å sitte i lokalforbundsstyret er derfor et stort ansvar. Du bør være stolt over å ha blitt gitt dette 

ansvaret og ta det på største alvor. Samtidig bør dere selvsagt også ha det gøy, givende og 

lærerikt mens dere sitter i styret!  

 

 

2.1 Styrets oppgaver 

Styret er lokalforbundets høyeste myndighet mellom Årsmøtene. Styret skal lede 

lokalforbundet i henhold til vedtak fattet av Årsmøtet og Landsmøtet i NKS. 

 

Å sitte i styret er å ha et veldig viktig tillitsverv. Det betyr at medlemmene i lokalforbundet 

har gitt deg ansvaret for å ivareta, drive, og bygge lokalforbundet. Å ta på seg et tillitsverv 

innebærer å takke ja til et viktig ansvar og en del arbeidsoppgaver. Det innebærer også at man 

for en gitt tid har tatt på seg å bruke av sin fritid for å gjøre en innsats for organisasjonen.  

Som styremedlem har man mye makt og mange muligheter til å forme og utvikle 

lokalforbundet. Samtidig har ikke et styre full frihet til å gjøre akkurat som de vil. Styret er 

bundet av de organer som står over styret: Det gjelder vedtektene for både NKS og 

lokalforbundet, vedtak på NKS Landsmøte og lokalforbundets årsmøte, som for eksempel 

arbeidsplan og budsjett.  

 
 
Det er styrets ansvar: 
 

Å planlegge og gjennomføre semesterprogram for lokalforbundet 

Styret bør i god tid til semesterstart ha laget et program for det kommende semesteret som 

dere kan tilby nye og gamle studenter. 

 

Når dere lager program er det viktig å ha i bakhodet at dette også skal faktisk gjennomføres. 

Det betyr at det ikke er noe poeng i å lage et program som er så ambisiøst at det ikke lar seg 

gjennomføre. Samtidig er det viktig å lage et program som er morsomt, spennende og 

utfordrende nok til at dere beholder motivasjonen gjennom hele året. Det er viktig at 

programmet legges opp sånn at alle får noen arrangement som de har særlig lyst til å 

gjennomføre i løpet av året. 

 

Det er veldig viktig at arbeidet med å planlegge og gjennomføre arrangement fordeles godt i 

styret, slik at alle får eierforhold til arbeidet, og ingen trenger å slite seg ut.  

 

At styret er ansvarlige for at arrangementene gjennomføres betyr på ingen måte at det bare er 

styremedlemmer som kan være med å organisere aktivitetene i lokalforbundet. Det er 

kjempefint å aktivisere medlemmene ved å la dem bidra til å gjennomføre arrangement! Det 

kan være alt fra enkle praktiske oppgaver som å handle eller rydde, til å være med å planlegge 

innholdet, være debattledere eller innledere, eller lignende. Siden det er styret som til syvende 

og sist er ansvarlige, er det lurt om det alltid er én fra styret som har hovedansvaret for hvert 

arrangement.  
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Styret kan godt sette ned grupper eller komiteer som skal ta seg av arbeidet med et bestemt 

saksfelt, arrangement, kampanje eller liknende.  

 

Les mer om å planlegge og gjennomføre semesterprogrammet i kapittel 3. 

 
 

Å holde oversikt over lokalforbundets økonomi og sørge for at budsjettet overholdes. 

Årsmøtet vedtar et budsjett. Dette er de økonomiske rammene som styret skal rette seg etter. 

Dette innebærer selvsagt at styret må planlegge slik at dere i løpet av året ikke overskrider de 

utgiftene som er satt som rammer for hvert enkelt område. Det betyr også at dere er ansvarlige 

for å skaffe de inntektene som årsmøtet har budsjettert med. Om dere ikke lykkes med dét, må 

dere sørge for å kutte i utgiftene tilsvarende, slik at dere ikke ender opp med å bruke mer 

penger enn det Årsmøtet har bestemt. Styret er også ansvarlige for å lage et budsjettforslag til 

Årsmøtet. 

 

Les mer om økonomistyring i kapittel 7. 

 

 

Å innkalle til og forberede årsmøte og allmøter 

Årsmøte skal holdes én gang i året. Dette skal skje i vårsemesteret, innen utgangen av februar. 

Allmøte kan avholdes så ofte dere finner det hensiktsmessig, men minst én gang i løpet av 

høstsemesteret. Å forberede årsmøte og allmøte innebærer også at styret er ansvarlige for å 

forberede de sakspapirene som skal behandles på møtene. 

 

Les mer om årsmøter og allmøter i kapittel 4.8 og 4.9. 

 

 

Å holde Landsstyret og medlemmene oppdaterte på arbeidet i lokalforbundet. 

Lokalforbundet har en eller to representanter i Landsstyret i NKS. Minst én av disse er som 

oftest et styremedlem i lokalforbundet. Dersom disse ikke sitter i styret er det avgjørende at 

styret har god kontakt med dem ved at de inviteres jevnlig til styremøter.  

 

Landsstyret er det organet der lokalforbundene møtes mellom landsmøtene, og LS-

representantene skal både orientere fra sine respektive lokalforbund, bringe informasjon og 

vedtak tilbake til sine lokalforbund, og ivareta sine lokalforbunds interesser i diskusjoner i 

landsstyret. Lokalstyret bør derfor diskutere landsstyresakene sammen med LS-

representantene i forkant av LS-møtene. 

 

Å referere og arkivere styrevedtak, årsmøte- og allmøtevedtak. 

Det skal alltid skrives referat fra alle møter, der det skal oppgis hvem som var til stede, hvilke 

saker som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet. Alle vedtak skal referatføres og 

referatene skal arkiveres. 

 

Les mer om referatføring i kapittel 4.4 
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Å rekruttere nye medlemmer til lokalforbundet. 

Alle kan selvsagt verve medlemmer – ikke bare styret. Men styret har en særlig viktig rolle i å 

skape god vervekultur. Styret er også ansvarlige for at det arrangeres stand på campusene, i 

det minste ved semesterstart.  

 

Les mer om rekruttering i kapittel 5 og 6. 

 

 

Å uttale seg på vegne av lokalforbundet.  
Det betyr at styret for eksempel kan bestemme at lokalforbundet skal tilslutte seg et lokalt 

arrangement, kampanje eller en annen offentlig markering. Styret (helst ved styreleder) kan 

også uttale seg offentlig i media, gjennom intervjuer og leserinnlegg og si at ”[Trondheim] 

Kristelige Studentforbund mener at…”.  

 

 

2.2 Roller i styret 

Det finnes mange roller i et styre. Det er gitt at styret skal ha en leder og en nestleder, som 

skal velges av årsmøtet. Ut over dét kan styret selv definere roller og ansvarsområder 

temmelig fritt, ut fra størrelsen på lokalforbundet, antallet personer i styret, eller hvilke 

aktiviteter som er vanligst i lokalforbundet. 

 

Leder og nestleder 
To oppgaver skal bekles i et styre. Dette er leder og nestleder. 

 

Leder 

Et styre skal ha en leder, som velges på lokalforbundets årsmøte. Lederen har et hovedansvar 

for at styrearbeidet går som det skal. Det innebærer at det avholdes årsmøte og allmøte, at 

lokalforbundet følger opp sine forpliktelser overfor NKS, at innkallinger og referater sendes 

ut i tide, og at budsjettet overholdes. 

 

Det er vanlig organisasjonsskikk at styrelederen kaller inn til, og leder, styremøtene. Lederen 

har et særlig ansvar for å stille forberedt til møtene, ha satt seg inn i hvilke saker som skal 

behandles og hva som må gjøres i behandlingen av de forskjellige sakene. 

 

Lederen er ansvarlig for å fordele ansvar og oppgaver. Det er ikke godt lederskap å være den 

som tar på seg å utføre alle oppgaver selv. Lederen skal sørge for at alle har noe å gjøre, og at 

ingen i styret blir overlesset med for mange oppgaver. Lederen bør også ha et øye for om det 

blir en skjevfordeling av oppgaver i styret – det kan for eksempel være at noen gjør veldig 

mye mens andre stadig ”sniker seg unna”, eller det kan være at man har utviklet en kultur der 

det alltid er damer som er ordstyrere, mens menn blir satt til å bake kake, eller liknende. 

 

Lederen har et særlig ansvar for å skape et godt miljø i styret. Det trenger ikke å bety at alle 

må være bestevenner, men at man behandler hverandre ryddig, saklig og med respekt innad i 

styret. Dersom lederen oppfatter at det er konflikter på gang, har h*n et særlig ansvar for å ta 

tak i dette. Lederen må også alltid huske på at h*n er leder for alle i styret, og derfor passe på 

å legge sine personlige sympatier eller antipatier til side i styresammenhenger. 
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Lederen er lokalforbundets ”ansikt utad”. Det gjelder utspill i media, og gjerne også å ønske 

velkommen til arrangement, ta imot gjester eller liknende.  

 

Lederen er ansvarlig for alltid å holde sin nestleder oppdatert og orientert, sånn at denne lett 

kan tre inn dersom lederen må melde forfall til et møte eller blir borte en periode. 

 

Nestleder 

Nestlederen er lederens høyre hånd og ”vikar”. Når man velger nestleder bør man derfor alltid 

ha i bakhodet at dette bør være en som er skikket til å kunne måtte overta som leder.  

 

Nestlederen må sørge for alltid å holde seg godt oppdatert på det som skjer i styret, slik at h*n 

når som helst er klar til å steppe inn i lederrollen, enten det er fordi lederen melder forfall til 

ett møte, eller fordi lederen blir borte over en periode på grunn av sykdom, ferie eller annet. 

 

Det er naturlig at nestlederen er lederens nærmeste samarbeidspartner i det daglige. Lederen 

må gjerne drøfte saker og ideer med nestlederen.  

 

Andre roller 
Lokalforbundets styre kan selv bestemme hvor spesifikt de ønsker å fordele arbeidsoppgaver 

på styremedlemmene. 

 

Det kan være lurt å sørge for at alle i styret har ett særlig ansvarsområde hver, for å sikre at 

alle blir med i arbeidet. Samtidig er det ikke noen god idé å påtvinge noen en rolle de 

overhodet ikke er interessert i.  

 

Mange av rollene under kan godt deles mellom flere av styremedlemmene, eller ett 

styremedlem kan ivareta flere av disse rollene. Det er også sånn at den som er gitt en rolle kan 

delegere oppgaver til andre i styret (eventuelt noen utenfor styret der det er mulig), dersom 

det blir for mye jobb i en periode. Men den som er gitt en spesifikk rolle bør være ansvarlig 

for at det blir gjort.  

 

Andre roller det kan være nyttig å ha i styret er for eksempel: 

 

Kasserer/økonomiansvarlig 

I Forbundet fører generalsekretæren regnskap for lokalforbundene. Men styret kan godt ha en 

kasserer eller økonomiansvarlig. Denne kan for eksempel ha ansvar for 

- å skrive søknader om økonomisk støtte til lokalforbundet  

- å holde løpende kontakt med generalsekretær om regnskapet 

- være ansvarlig for å lage forslag til budsjett 

- holde orden på en eventuell kontantkasse 

- passe på at hvert enkelt arrangement ikke blir for dyrt  
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Informasjonsansvarlig 

Det er viktig at medlemmer og interesserte alltid har tilgang til informasjon om arrangement 

og aktiviteter i lokalforbundet. Da kan det være lurt å ha en informasjonsansvarlig som for 

eksempel kan ha ansvaret for:  

- å holde nettsider og sosiale medier oppdaterte 

- å opprette arrangement på Facebook 

- å skaffe pressedekning for arrangement, aksjoner eller liknende 

- å skrive leserinnlegg i lokal- eller studentavisa (sammen med leder)  

- organisere plakat-opphenging 

- passe på at det alltid ligger løpesedler tilgjengelige i kantina eller på lesesalen 

 

Rekrutteringsansvarlig 

En veldig viktig del av styrets arbeid er å sørge for å rekruttere stadig nye studenter til 

Forbundet. En rekrutteringsansvarlig kan for eksempel ha ansvaret for: 

- å organisere stands 

- å alltid ha med (og sørge for at andre har med) verveblokk på arrangement 

- å ta kontakt med nye medlemmer og invitere dem med på arrangement og lignende 

- å kontinuerlig bygge en vervekultur i lokalforbundet 

 

Praktisk ansvarlig 

Et styre kan foreta all den planleggingen det vil, holde timeslange diskusjoner, bruke 

månedsvis på vedtekts- eller resolusjonsarbeid og i det hele tatt. Til syvende og sist handler 

lokalforbundsarbeid om å gjøre alt det nødvendige praktiske arbeidet som skal til for å 

gjennomføre et arrangement. Det er veldig viktig at dette arbeidet fordeles på hele styret. Men 

det kan også være en fordel å ha en praktisk anlagt person som har hovedansvar for at det 

alltid er noen som har nøkkel til forbundslokalet, at det er kjøpt inn kaffe og møtemat, at det 

er husket å kjøpe innledergaver til eksterne innledere og ellers alt som måtte kreves av 

praktisk arbeid.  
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3. Å planlegge og å 

gjennomføre semesteret 

 
 

 

 

 



20 
 

Før hvert semester er det lokalstyrets ansvar å sette opp en semesterplan med ulike 

arrangementer. Dette kapittelet viser hvordan man går fram i planleggingsfasen, samt tips til 

hvordan man gjennomfører et semester på best mulig måte.  

 

Planlegging 
I god tid før semesterstart, helst i slutten av semesteret før, bør styret sette opp en plan for 

foregående semester. Det kan være lurt å involvere medlemmene i denne prosessen, på den 

måten føler flere at de får være med å påvirke det lokale arbeidet. Det går for eksempel an å 

arrangere et brainstorming-møte hvor alle medlemmer er invitert, hvor alle som vil kan 

komme med forslag til arrangementer. En annen måte å ta imot innspill fra medlemmene, er å 

ha en ide-kasse i lokalene, hvor man gjennom hele semesteret kan legge ideer til arrangement. 

Det kan være lurt å få medlemmene til å si ifra hvis de ønsker å være med på planleggingen 

og gjennomføringen av ulike arrangementer, ved å involvere flere, vil flere få eierfølelse til 

lokalforbundet. Du kan lese mer om dette i kapittel 6.2.  

 

Det kan også være lurt at styret finner et tidspunkt (en kveld, en dag eller en helg), hvor man 

setter sammen programmet for semesteret, helst etter å ha tatt imot ideer fra medlemsmassen. 

Her bør man sette opp tid og sted for hvert arrangement, hvem som skal være 

(hoved)ansvarlig for arrangementene, lage en liste med eventuelt eksterne som skal bidra og 

hvem som er ansvarlig for å kontakte disse. Skal semesterprogrammet ha et overordnet tema? 

Er det viktige dager som må plottes inn i tillegg til de faste arrangementene (8.mars, 17.mai 

o.l.)?  

 

Å ha programmet for semesteret klart ved slutten av inneværende semester er lurt på flere 

måter. Det gir alle involverte og ansvarlige god tid til å forberede det de skal før semesteret 

starter. Å skaffe deltakere til en debatt, kan for eksempel kreve en del tid til forberedelser. Det 

samme gjelder å skaffe prester til gudstjenester, innledere til møter o.l.  

 

En ting som er viktig å tenke på i planleggingsfasen, er hvor mange arrangementer man skal 

ha. Det er viktig å tenke på at det man planlegger skal gjennomføres, og at man derfor ikke 

setter opp så mange og/eller så omfattende arrangementer at de styret sliter seg ut. Samtidig 

bør man ha nok arrangementer til at det er jevn aktivitet gjennom semesteret. Derfor kan det 

være lurt at styret har en samtale om dette i planleggingsfasen, slik at semesterprogrammet 

blir gjennomførbart.  

 

Gjennomføring 
Når semesterprogrammet er klart, og ansvaret for de ulike arrangementene er fordelt, bør man 

gjøre programmet kjent for medlemmene. Det kan være lurt å publisere dette når semesterstart 

nærmer seg. Benytt gjerne epostlistene til alle medlemmer i ditt lokalforbund, og send ut en 

epost med programmet. I tillegg bør man publisere dette i ulike sosiale medier, samt henge 

opp plakater på de ulike studiestedene. På den måten når det ut til flest mulig.  

 

På styremøtene bør man også ha en post på sakslista hvor man evaluerer de arrangementene 

som har vært, og sjekker at alt er under kontroll for de kommende arrangementene. Dette 

sikrer at man lærer av det som kanskje ikke gikk helt som planlagt, finner ut hva som fungerte 

sist gang og sikrer at de kommende arrangementene er under kontroll.   

 

I tillegg til at styret kontinuerlig evaluerer holdte arrangement og sikrer at alt er klart for 

kommende arrangement, kan det være greit å ha en sjekkliste som kan gjennomgår i forkant 

av arrangementer: 
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 Sjekke at lokalene er ledige/leie eksterne lokaler 

 Annonsere arrangementer: Sosiale medier, forbundet.no, plakater o.l.  

 Sende ut info/innkalling/”velkommen”/påminnelse dagen i forveien, sammen med 

eventuelle vedlegg. 

 Kjøpe vin, blomster eller annen passende gave til eventuelle innledere 

 Spørre og avtale så konkret så mulig hva evt. innledere skal prate om og gjøre, inkl. 

hva slags utstyr de trenger (prosjektør, overhead, låne pc, internettilgang, lydanlegg 

o.l.) og form (foredrag, diskusjon etc.) 

 Ønske velkommen, skaffe nødvendig info om tema og innleder 

 Kontakte medlemmer for hjelpe til å rigge i stand før/til arrangement 

 Aktuelle oppgaver: 

o rigge diverse utstyr 

o sette ut stoler 

o rigge til bord med info om Forbundet (program og andre relevante brosjyrer) 

ved inngangen, eventuelt henge opp plakat 

o ønske folk velkommen ettersom det føles naturlig, men i det minste med et 

smil som signaliserer at de er sett og ønsket 

o ta imot og legge forholdene til rette for innleder.  

o rydde etterpå  

 

Evaluering 
Ved endt semester bør man evaluere det gjennomførte semesteret. En måte å gjøre det på, er å 

ha en intern evaluering i styret i tillegg til at man inviterer medlemmene til et 

evalueringsmøte. Dette kan for eksempel slås sammen med idemyldringsmøtet hvor 

medlemmene kan komme med ideer til arrangementer til neste semesterprogram, som nevnt i 

begynnelsen av dette kapitelet.  
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4. Organisasjonskultur 
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Forbundets organisasjonskultur er kort oppsummert ”den måten vi gjør ting på i Forbundet”. 

Dette handler om formelle ting, som hvilke rutiner vi har for innkalling og referatføring, hvor 

strukturerte møtene våre er, hvor flinke vi er til å følge opp vedtak og så videre. Det handler 

også om uformelle og sosiale ting som hvordan vi behandler hverandre, hvor inkluderende vi 

er eller hvor flinke vi er til å la alle komme til orde. Også handler det mye om det som skjer 

mellom den formelle og den uformelle sfæren. Som i hvilken grad vi lar oss styre av vedtak i 

formelle fora eller av det de kuleste og mest høyrøstede studentene sier på forbundsfesten, 

hvilken respekt vi viser de (andre) som legger ned mye frivillig arbeid i valgte verv, eller i 

hvilken grad de som har verv lytter til og er i dialog med ”grasrota” i organisasjonen. 

 

4.1 Forbundets organisatoriske grunnverdier 
Landsmøtet i Forbundet har nedfelt tre organisatoriske grunnverdier som vi ønsker skal prege 

Forbundet. NKS skal være: 

 Studentstyrt 

 Demokratisk 

 Inkluderende 

 
Studentstyring 
Noe av Forbundets egenart er at vi er en organisasjon for og av studenter. Prinsippet om 

studentstyring innebærer at makten i organisasjonen i størst mulig grad skal ligge hos 

studentene, og ikke hos de ansatte eller forbundsvennene. Det innebærer også at det er dagens 

studenter som til enhver tid ”eier” Forbundet.  

 

Organisasjonen skal styres nedenfra, fra lokalforbundene. Skal forbundsdemokratiet fungere 

godt, må derfor demokratiet i lokalforbundene fungere godt, og Forbundets 

organisasjonsstruktur må være godt kjent, i det minste for alle som har verv lokalt. 

 

Demokrati 
At Forbundet skal være demokratisk henger selvsagt sammen med at det skal være 

studentstyrt. For å bygge en demokratisk organisasjon må de formelle demokratiske 

strukturene med årsmøter, Landsmøte, valgte styrer osv, være kjente og tas på alvor. Skal 

demokratiet fungere er det viktig at de lokale styrene har ryddige og gode prosesser rundt 

årsmøter og allmøter, at dere har gode rutiner for styrearbeidet, og at dere prioriterer å sende 

delegater til Landsmøtet, og at styret og de lokale Landsstyrerepresentantene har god 

kommunikasjon.  

 

En demokratisk organisasjon innebærer imidlertid mer enn å ha de formelle ordningene på 

plass.  

 

En demokratisk organisasjon innebærer også å sørge for at alle medlemmer har lik reell 

mulighet til innflytelse. Det krever en bevisstgjøring rundt den uformelle makten i 

organisasjonen. Dersom de formelle strukturene ikke tas på alvor og respekteres, flyttes 

makten til den uformelle sfæren. Det stenger muligheten for innflytelse for dem som ikke er 

”innenfor” i de rette sirklene, og det gjør at organisasjonen ikke har mulighet til å stille dem 

som bestemmer til ansvar.  

 

Les mer om formell og uformell makt i kapittel 4.2. 

 

 

 



25 
 

En inkluderende organisasjon 
I tråd med Forbundets prinsipper skal vi motarbeide enhver form for diskriminering – også 

internt i egen organisasjon. Åpenbar og direkte rasisme eller sexisme er selvsagt uakseptabelt 

i Forbundet. Men å skape en inkluderende organisasjon innebærer også et kontinuerlig arbeid 

for å bevisstgjøre oss på de ekskluderende mekanismene som enhver gruppe med mennesker 

vil preges av.  

 

Enkelte sosiale posisjoner bærer automatisk med seg ufortjente privilegier. Å være for 

eksempel hvit, norskspråklig, heterofil eller mann gir i vårt samfunn mye uformell makt i 

sosiale relasjoner. Også vår organisasjon er selvsagt preget av det samfunnet vi er en del av. Å 

ha riktige meninger om denne urettferdigheten er ikke tilstrekkelig for å motarbeide dette. 

Skal vi utjevne denne sosiale urettferdigheten kreves det både kontinuerlig intern 

bevisstgjøring om roller, makt og hersketeknikker – og strukturelle tiltak som å sørge for at 

styrer og utvalg er sammensatt av studenter med variert bakgrunn. 

 

En inkluderende organisasjon innebærer også at det skal være lov å være uenige i Forbundet. 

Meningsbrytninger skal skje med respekt, i åpenhet og uten latterliggjøring. Forbundet 

smykker seg med at vi ”vil utfordre etablerte sannheter”. Dette må også gjelde internt i egen 

organisasjon. Bare sånn kan vi utvikle oss og fortsatt være nytenkende og nyskapende. 

 

Å være en inkluderende organisasjon krever også en bevissthet om at vi har ansvar for å 

inkludere alle som ønsker å slutte seg til Forbundet. Det krever at vi er bevisste på at vi er en 

organisasjon som alle kan slutte seg til – ikke en vennegjeng for de utvalgte.  

 

 

4.2 Formell og uformell makt 

Forbundet tilbyr et spennende sosialt studentmiljø. Vi er også noe mer enn et sosialt miljø. år 

man er med i Norges Kristelige Studentforbund er man med i en organisasjon med et 

demokrati basert på visse strukturer. 

 

Formell makt 
De formelle strukturene er bygget opp av Forbundets lover og grunnlagsdokumenter, som 

regulerer et organisasjonshierarki, og bestemmer hvor avgjørelser skal fattes. For eksempel at 

styret for lokalforbundet skal velges av årsmøtet i lokalforbundet, at styret har rett og plikt til 

å planlegge programmet og ta viktige avgjørelser på vegne av lokalforbundet mellom 

årsmøtene. Eller at Landsmøtet skal utgjøres av delegater fra lokalforbundene, og at 

lokalforbundene i tur er forpliktet på det som bestemmes på Landsmøtet. (Du kan lese mer om 

Forbundets strukturer i kapittel 1.2) 

 

Om man ikke er vant til organisatoriske strukturer kan den formelle makten kanskje først 

framstå som byråkratisk og kronglete. Men den formelle organiseringen av organisasjonen har 

både praktiske og demokratiske funksjoner: 

 

Formalitetenes praktiske funksjon ligger i at de gjør det klart for de forskjellige leddene i 

organisasjonen hva de kan og skal gjøre – og hva de ikke kan gjøre. Strukturene sørger for at 

noen alltid har ansvaret for de nødvendige oppgavene som må gjøres for å drive Forbundet 

framover.  
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Strukturene skal også sørge for at makten i organisasjonen spres på flere ledd og personer – 

og at det faktisk finnes noen med tilstrekkelig beslutningsmyndighet til at nødvendige 

avgjørelser kan fattes.  

 

Makt forsvinner ikke bare fordi den ikke er tydelig definert. Om de formelle strukturene ikke 

tas på alvor, betyr det ikke at det ”utøves mindre makt”. Det betyr bare at mer makt er samlet i 

de uformelle strukturene. Det betyr at makten til å bestemme hva Forbundet skal være flyttes 

fra dem organisasjonen har tillagt ansvaret for dette – og over til dem som ikke kan stilles til 

ansvar for organisasjonens utvikling. Forbundet skal være demokratisk og inkluderende. Det 

betyr at det er et mål alle skal ha lik mulighet til innflytelse. Det skal ikke være sånn at det 

bare er de mest populære og høylytte som skal definere Forbundet.  

 

Derfor er de demokratiske strukturene viktige.  Å styrke de formelle strukturene i 

organisasjonen er derfor demokratiserende, ved at det flytter innflytelsen over til dem som 

faktisk er valgt av organisasjonen til å ha makt og stå til ansvar for det som skjer. 

 

 

Uformell makt 
En demokratisk organisasjon innebærer å sørge for at alle medlemmer har lik reell mulighet 

til innflytelse. Det krever en bevisstgjøring rundt den uformelle makten i organisasjonen.  

 

Alle mennesker er i alle sammenhenger en del av noen uformelle sosiale hierarkier der en 

rekke faktorer spiller inn: Alder, studieretning, hudfarge, klasse, språk, funksjonsnivå, 

seksualitet og kjønn.  

 

Enkelte sosiale posisjoner bærer automatisk med seg ufortjente privilegier. Å være for 

eksempel hvit, norskspråklig, heterofil eller mann gir i vårt samfunn mye uformell makt i 

sosiale relasjoner. Også vår organisasjon er selvsagt preget av det samfunnet vi er en del av. Å 

ha riktige meninger om denne urettferdigheten er ikke tilstrekkelig for å motarbeide dette. 

Skal vi utjevne denne sosiale urettferdigheten kreves det både kontinuerlig intern 

bevisstgjøring om roller, makt og hersketeknikker – og strukturelle tiltak som å sørge for at 

styrer og utvalg er sammensatt av studenter med variert bakgrunn. 

 

Heller ikke Forbundet går fri fra den uformelle, strukturelle og sosialt bestemte makten som 

preger alle sosiale relasjoner. Kjønnsidentitet, legning, sosial og etnisk bakgrunn, språk, 

studiested eller andre faktorer er dessverre ofte en vesentlig faktor – oftest helt ubevisst – som 

determinerer hvem som snakker mest, hvem som lyttes mest til, og hvem som får lov til å ta 

større og mindre avgjørelser innad i en gruppe  

 

Sånn er det også i Forbundet – uansett om vi er klare over det eller ikke. Også hos oss er det 

sånn at menn lettere tar ordet, oftere avbryter og snakker lengre og høyere enn damer. På 

individnivå er ikke dette nødvendigvis sånn i hvert enkelt tilfelle. Det finnes selvsagt høylydte 

damer og stillferdige menn. Men utfør gjerne litt superenkel forskning for deg selv: Forsøk å 

legge merke til, over tid og i forskjellige sammenhenger, hvordan de sosiale mønstrene arter 

seg. Det kan være en interessant erfaring. Også hos oss er det sånn at man automatisk får litt 

mer sosial trygghet og autoritet om man snakker perfekt norsk enn om man ikke gjør det.  

 

Ikke fordi vi ønsker at det skal være sånn. Tvert imot! Selve Forbundet formål er å arbeide for 

rettferdighet og likestilling, og det er nok et mål vi alle deler. Problemet er at vi ikke er våre 

idealer. Også vi er sosialisert inn i de samme mønstre som vi protesterer mot. Og alle tar vi 
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med oss våre sosiale privilegier – eller mangel på dem – inn i sosiale sammenhenger. Som 

regel fullstendig ubevisst. Skal man begrense og fordele den uformelle makten, kreves derfor 

én ting: Bevissthet.  

 

Det handler om å være bevisst hver gang man innstiller eller velger noen til å sitte i et styre, 

eller en delegasjon til Landsmøtet eller noe annet. Om vi passer på at sammensetningen av 

alle utvalg og styrer er mest mulig variert og balansert, vil den uformelle, sosiale makten også 

bli bedre balansert. Det vil i tur føre til at det er lettere for alle å komme til orde og bli hørt, at 

et bredere spekter av erfaringer og synspunkter kommer fram, at vi får bedre diskusjoner og 

på sikt blir en bedre organisasjon. 

 

Det handler også om å være bevisst sin egen sosiale rolle. Særlig sine egne sosiale privilegier, 

og hvordan disse kan påvirke andre: 

 

Det handler om å unngå å bruke hersketeknikker (se kapittel 4.4). Det handler om å være 

oppmerksom på at når du besitter mye sosial autoritet, tar du allerede mye plass, så du kan 

godt trekke deg litt tilbake og ikke kommentere alle innlegg i debatten. Det handler om å 

huske på at selv om du selvsagt ikke mener noe med den halvrasistiske vitsen (tvert imot er 

noe av det som gjør vitsen morsom at du selvsagt ikke mener den vitsen antyder) kan vitsen 

utmerket godt skaper en viss utrygghet hos den som befinner seg på den andre siden av den.  

 

 

4.3 Det sosiale ansvaret 
 

Som styre har dere mye formelt ansvar for lokalforbundet. Like viktig er det sosiale ansvaret 

dere har som styre. Hvordan dere opptrer og snakker om hverandre og til medlemmene er 

grunnleggende viktig for hvor givende det er å være aktiv i lokalforbundet. 

 

Det inkluderende styret 
Den ene siden av det sosiale ansvaret er ansvaret dere har for aktivt å inkludere alle i 

lokalforbundet. En veldig viktig del av et godt styrearbeid er å være nøye med å snakke med 

nye medlemmer og folk som ikke kjenner noen andre på arrangementet. Alle som kommer til 

et arrangement i lokalforbundet skal bli sett og ønskes velkommen. Dere har ansvar for å se – 

og inkludere – de som eventuelt blir sittende alene i løpet av kvelden. Dere er naturlige 

kontaktpersoner for mange i organisasjonen, og må derfor møte dem på en skikkelig måte og 

alltid være inkluderende. 

 

Du er en rollemodell! 
Den andre delen av det sosiale ansvaret er å være bevisste på at dere er rollemodeller. Når 

man har styreverv utgjør man ledelsen i lokalforbundet. I forbunds-sammenhenger er dere 

alltid autoriteter, og har derfor alltid makt. Som styremedlem må du ha i bakhodet at du blir 

sett og hørt! Alltid! 

 

Det betyr at du og de andre som har verv og posisjoner setter standarden for hvordan man 

oppfører seg i Forbundet, og hvordan vi ser på oss selv og hverandre i Forbundet. Derfor har 

dere alltid et ansvar for å skape og ivareta en god organisasjonskultur. Om vi ønsker en 

inkluderende organisasjon, må de tillitsvalgte være de beste på å inkludere. Om vi vil at alle 

skal møte opp på tida innledningene og arrangement, kan ikke ledelsen komme ti minutter for 

seint. Om vi vil at alle skal hjelpe til med å rigge og rydde, må ledelsen gå foran som gode 

eksempler. 
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Folk ser dere. Og folk hører på det dere sier. Antageligvis mer enn dere tror. Uansett om det 

er en glitrende analyse av Bourdieus maktteorier, drittslenging om maten på Forbundshelga 

eller sleivete kommentarer om andre forbundere, har det dere sier betydning. Hvis ledelsen 

klager på kaffemangel, dårlig mat eller kjedelige innledninger, gjør ”alle” det. Og da blir det 

plutselig mye mindre kult å være på forbundsarrangement. For ikke å snakke om å være 

praktisk-gruppe eller innleder. Hvis ledelsen er negativ til programmet eller organiseringa på 

en konferanse, er vil den stemninga bre seg utover i rekkene. Og motsatt: Om programmet 

skjærer seg, maten er brent og innlederen elendig, er det utrolig hvor lite det betyr dersom 

dere er flinke til å spre god stemning.  

 

”Autoritetsforelskelsen” 

Som tillitsvalgte er dere ledelse og autoritetspersoner. Det betyr at dere blir lagt merke til og 

får ekstra mye oppmerksomhet. Autoritetsforelskelse er et velkjent og utbredt menneskelig 

fenomen. Det innebærer kort fortalt at det er lett å bli betatt av eller forelska i noen som sitter 

på mye sosial autoritet, for eksempel fordi vedkommende har en viss formell posisjon i en 

forsamling. At Forbundet er fullt av smarte, kloke og lett autoritetskritiske studenter betyr på 

ingen måte at forbundere er supermennesker som er hevet over dette fenomenet. Som ledelse 

og autoritetsfigurer kan det derfor være viktig å ha i bakhodet at denne typen oppmerksomhet 

kan være et utslag av den posisjonen man har – og så passe på å ikke utnytte dette! Husk at 

det som kan virke uskyldig og lettvint for deg, kan føre til at andre blir såret eller føler det 

vanskelig å være med i Forbundet videre.  

 

Krangling og konflikter 
Noen ganger blir det drama i Forbundet. Det blir det i alle organisasjoner og miljøer. Og 

Forbundet er kanskje ekstra sårbart fordi vi er den underlige organismen vi er: For mange er 

vi både organisasjon, vennegjeng, menighet, festfellesskap, turvenner, kjærester, samboere og 

aksjonsgruppe.  

 

Derfor er vi sårbare for at personlige konflikter sprer seg utover det rent personlige planet, og 

inn i Forbundet som organisasjon og trosfellesskap. Som styre har man et særlig ansvar for å 

forholde seg saklig til sine med-styremedlemmer, også når man er rivende uenige. Har du tapt 

en avstemning er det lov å være skuffa. Men det er ikke lov å spre skuffelsen utover i 

lokalforbundet. Som styre har dere ansvar for å løse opp i eventuelle konflikter. Det er viktig 

å tørre å ta tak i konflikter tidlig. Prøv å snakke åpent med hverandre, gjerne i et styremøte. 

Husk å alltid høre begge sider av historien og ikke trekke forhastede konklusjoner.  

 

Hver enkelt har også et ansvar for at konflikter eller antipatier ikke fører til baksnakking eller 

nedrakking av hverandre. Dere skal aldri, aldri snakke ned andre styremedlemmer i Forbunds-

sammenhenger. 

 

4.4 Hersketeknikker 
 

Hersketeknikker er ikke-saklige ”triks” som brukes bevisst eller ubevisst for å undergrave den 

andres argumenter. Hersketeknikker kjennetegnes også av at de primært utføres av en person i 

en sosial gruppe som over lengre tid har hatt en overordnet posisjon i forhold til den sosiale 

gruppen «offeret» tilhører. For eksempel menn-kvinner, hvite-ikke-hvite, eller streite-skeive. 

Hersketeknikker er både mye mer utbredte, og mye vanskeligere å få øye på, enn man tror. 

Fordi de ofte er både subtile og ubevisste, kan de være vanskelige å få øye på, både hos seg 
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selv og andre. Den eneste måten å bli flinkere til å oppdage dem, er å være kontinuerlig 

bevisst og oppmerksom på fenomenet. 

 

Hersketeknikker er et problem fordi de er veldig effektive. Hersketeknikker er urettferdige og 

udemokratiske fordi de forsterker den uformelle makten til de som allerede har mye av den – 

og gjør dem som har mindre uformell makt ytterligere avmektige. Hersketeknikker er også et 

problem for selve organisasjonen: Når enkelte grupperinger får for mye plass på bekostning 

av andre, mister vi viktige blikk og perspektiver i diskusjonene våre, og det vil på sikt hemme 

Forbundets utvikling.  

 

Begrepet ”hersketeknikker” er i Norge tett knyttet til Berit Ås. Hun er professor i 

sosialpsykologi og har vært politiker, blant annet har hun sittet på Stortinget (for AP og SV) 

og hun var den første lederen av SV. Som politiker var hun kvinne i et mannsdominert miljø, 

og hun tok erfaringer herfra og systematiserte og forenklet dem til fem punkter som beskriver 

de viktigste hersketeknikkene menn bruker mot kvinner. Disse er: 

 Usynliggjøring 

 Latterliggjøring 

 Tilbakeholdelse av informasjon 

 Dobbeltstraff 

 Påføring av skyld og skam 

 

Her skal vi gjennomgå disse litt nærmere: 

 

Usynliggjøring 
Usynliggjøring foregår når individer blir bortglemt, forbigått eller «overkjørt». 

 

Det kan skje ved at møtelederen ikke legger merke til deg når du ber om ordet, at det du sier 

ikke blir referert, eller (kanskje vanligst) at du ikke får respons på det du sier: det blir bare 

hengende i løse lufta, og diskusjonen fortsetter der den slapp før du fikk ordet. Det er 

ubehagelig å snakke med personer som gir liten respons, de gjør oss usikre, vi vet ikke hvor vi 

har dem, vi vet ikke om vi når fram i det hele tatt. Det å overse, overhøre og «glemme» er 

derfor en effektiv måte å hindre deltagelse på. 

 

Latterliggjøring 
Latterliggjøring er når individers innsats blir hånet, ledd av eller sammenlignet med 

dyreatferd: ”Men det kan du da ikke mene, lille venn...”. ”Da sier vi takk til dette innlegget fra 

Laget, og går videre…”. ”Typisk kvinner å hisse seg opp over dette!”. ”Hvis dere i hjørnet der 

kunne slutte å kakle, så kan vi gå videre med møtet?” 

 

Latterliggjøring stopper veldig effektivt den som blir utsatt for det (og andre som føler seg 

rammet som del av samme gruppe) i å ta ordet noe mer. Det gjør også at det som allerede har 

blir sagt av den som blir latterliggjort, ikke blir tatt på alvor.  

 

Tilbakeholdelse av informasjon 
Noen vil alltid få tilgang til informasjon først. Det er viktig at all relevant informasjon som er 

relevant for styret, deles med alle i styret. Én ting er når én person sitter på informasjon h*n 

ikke deler videre. Vel så vanlig og viktig er det at en gruppe ”snakker mye sammen” mellom 

styremøtene. Viktige avgjørelser skal tas i de rette formelle fora for dette. For lokalforbundets 

del vil det si styremøtet eller årsmøtet/allmøtet. Det betyr også at det er der diskusjonene skal 

foregå. Vær obs på å unngå en ukultur der noen i styret har for vane å ”snakke sammen” på 
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fritiden eller i fora der ikke alle er tilstede. Hvis noen kommer med en god idé eller et initiativ 

på en fest eller i kantina på fakultetet, skal dette formidles til hele styret. Det holder ikke at 

lederen og de to h*n henger mest med blir enige om at dette er bra, og setter i gang. Dersom 

dere har hatt en viktig diskusjon på styremøtet, skal all informasjon komme fram, og 

saksbehandlingen avsluttes, på møtet. Dersom noen i styret tar en øl etter møtet, skal ikke 

saksbehandlingen  

 

Tilbakeholdelse av informasjon kan også skje ved at viktige samtaler foregår i et 

”internspråk”: For eksempel hvis kirkevalget diskuteres, og teologistudentene utelukkende 

bruker fornavn når de omtaler biskoper, eller mener at Forbundet helt selvsagt må mene dette 

fordi det er i tråd med Confessio Augustana. Eller hvis de mest erfarne forbunderne refererer 

til gamle vedtak og saksdokumenter uten å forklare disse nærmere. Dette fører til at 

diskusjonen lukkes for de som ikke sitter på den samme bakgrunnsinformasjonen 

 

Dobbeltstraff 
Dobbelstraff er når du møter fordømmelse uansett hva du gjør, og den finner sted både 

innenfor og utenfor møtelokalene: Tar du initiativ, er du overkjørende. Om du ikke tar 

initiativ er du uinteressert. Har du mye sex er du ”løs”, om du ikke har sex er du prippen. 

Denne hersketeknikken er veldig ofte knyttet spesifikt til en ikke-privilegert sosial posisjon: 

Om du er for outrert er du ”typisk homo”, om du er for ”streit”, er du ”ikke stolt nok”. Er du 

kvinne og opptatt av feminisme er det typisk at du ikke kan engasjere deg for noe annet enn 

kvinnesak. Om du ikke er opptatt av feminisme, svikter du dine medsøstre.  

 

Påføring av skyld og skam 
Påføring av skyld og skam skjer ofte gjennom latterliggjøring og dobbeltstraff. Berit Ås 

påpekte at det ofte skjer når kvinner får høre at de ikke er dyktige og ansvarlige nok, selv om 

anledningen kan være at de tenker og handler annerledes enn menn gjør; eller at de ikke har 

blitt gitt mulighet til å skaffe den informasjonen som de andre har.  

 

Andre eksempler 
Det finnes også flere hersketeknikker man kan være oppmerksomme på. For eksempel: 

 Å bruke tydelig negativt kroppsspråk når motstanderen snakker. 

 Å sette folk opp mot hverandre. 

 Å være nøye på regler, men bryte dem når det passer en selv. 

 Å snakke på vegne av andre: Å si at egne meninger gjelder mange andre, ikke minst 

de andre møtedeltakere. 

 

 

Botemiddelet 
Det beste virkemiddelet mot alle hersketeknikkene er å være oppmerksomme på det, og å 

holde en streng intern-justis. Det hjelper veldig om du sier fra både når du selv føler deg utsatt 

for hersketeknikker, og om du mener andre utsettes for det. Det kan være litt ubehagelig både 

å si fra om dette, og å bli beskyldt for å bruke hersketeknikker. Men husk at vi alle bruker 

hersketeknikker iblant, at det som regel skjer helt ubevisst, og at det ikke gjør oss til dårlige 

mennesker om vi blir tatt for å bruke hersketeknikker. Det viser bare at vi er veldig 

menneskelige, og sosialisert inn i et system der det er veldig lett å komme til å bruke disse. 

Og over tid, vil denne internjustisen sørge for at diskusjonene blir bedre, samtalene tryggere 

og trivselen større.  
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4.5 Ti bud for god organisasjonskultur 
 

1. Du skal ha tillit! 
Organisasjonslivet bygger på tillit. For at en organisasjon skal drives effektivt, og være et 

godt sted å være, må vi stole på hverandre. Vi må ha tillit til at de som har fått et verv, skjøtter 

dette etter beste evne og de beste intensjoner. Når vi delegerer en oppgave til noen, må vi ha 

tillit til at den oppgaven blir gjort. Om vi er kraftig uenige med noen, må vi ha tillit til at også 

den vi er uenig med bare ønsker det beste for Forbundet. Om noen gjør en feil eller ikke får til 

å gjennomføre en oppgave, må vi ha tillit til at vedkommende har gjort sitt beste. 

 

2. Du skal ta ansvar! 
I en organisasjon gis det tillit og ansvar gjennom valgte verv, eller gjennom å få delegert 

konkrete oppgaver fra noen som har et verv. Gjennom ansvaret man da får, blir man en 

nødvendig del av en større helhet og et større fellesskap. Dette ansvaret skal man ta på det 

største alvor. Alternativet er enten at helheten faller sammen, eller at noen andre må gjøre den 

jobben du har fått ansvaret for. Ansvarsfraskrivelse er misbruk av tillit. Særlig har den som 

har fått et valgt tillitsverv et særlig ansvar for å følge opp dette. Å ta ansvar handler om å 

gjøre de konkrete oppgaver man er forelagt. Men det handler også å ta sin del av det 

kollektive ansvaret for beslutninger man har vært på å fatte. Særlig om de er kontroversielle, 

eller det har gått litt skeis. Hvis ting ikke gikk som planlagt, er det ansvarsfraskrivelse å 

forsøke å skyve skylden over på alle andre.  

 

3. Du skal være lojal! 
Å være medlem i Forbundet, og ikke minst å ha verv i Forbundet, innebærer en 

lojalitetserklæring til Forbundet og det vi står for. Det handler om å følge opp sine verv og 

oppgaver innad, og om å snakke Forbundet opp – ikke ned! – utad. Om det er noe eller noen 

som irriterer deg i Forbundet, om det er fattet vedtak du er uenig i, eller det er ting du mener 

skulle vært annerledes, tas dette opp internt, i de rette fora. Det handler også om lojalitet til de 

demokratiske strukturene i Forbundet: At vi aksepterer å tape avstemninger og valg – og at vi 

ikke misbruker den tilliten vi har fått gjennom verv og oppgaver. 

 

Dette betyr ikke at du må være enig – eller late som om du er enig – i absolutt alt Forbundet 

vedtar. Men det betyr at du gjengir Forbundets standpunkt og vedtak på en ryddig og real 

måte før du forklarer hvorfor du er uenig i dette. Ikke gå rundt og snakk om hvor dumme 

Forbundet er som har vedtatt det ene eller det andre. Fokuser heller på alt som er bra med 

Forbundet! Om du, som er aktivt med i Forbundet, framstiller Forbundet på en negativ måte, 

har det en veldig tung symboleffekt. 

 

4. Bygg og respekter demokratiet! 
Forbundet skal være demokratisk. Det betyr at tillitsverv gis gjennom formelle strukturer. Det 

betyr at flertallet avgjør, og at mindretallet respekterer dette. Om du har tapt en avstemning, 

går forbundslivet videre, og du bidrar til å følge opp det som er vedtatt selv om det ikke ble 

akkurat sånn som du hadde håpet. Demokratiet innebærer imidlertid også at mindretallet har 

en rett til å bli hørt og å få markert sitt syn. Og å arbeide for at organisasjonen skal fatte et 

annet vedtak senere. 

 

5. Snakk åpent og ærlig! 
Vær åpen og ærlig i debatter og diskusjoner. Unngå skjulte agendaer! Om forslaget ditt 

handler om å oppnå en spesiell ting – si dette tydelig, ikke prøv å ”snike det inn” ved å late 

som om det handler om noe annet og mindre kontroversielt. Om du har et problem med noen 
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andre i styret eller i Forbundet – ta det opp med vedkommende, eventuelt med styreleder eller 

andre med en formell posisjon. Det kan være ubehagelig, men det er bedre å få snakket ut om 

ting enn å la mistenksomhet og irritasjon vokse seg stadig større.  

 

6. Du har taushetsplikt! 
Gjennom å være aktiv i – eller å ha verv i – Forbundet, kan man få med seg mange 

diskusjoner, spekulasjoner, personlige fortellinger, intriger og sladder. Forbundet og 

styremøtene skal være trygge rom der man kan snakke åpent og fritt. Derfor er det veldig 

viktig at man ikke røper for utenforstående noe som kan skade egen organisasjon, og at man 

ikke videreformidler informasjon om andre medlemmer som man har fått med seg via møter 

eller verv. 

 

7. Unngå baksnakking! 
I Forbundet skal vi snakke med hverandre, ikke om hverandre om vi har noe vi føler for å ta 

opp. Det gjelder enkeltpersoner, og det gjelder andre grupper i Forbundet. Har man et 

problem med noe et annet lokalforbund, styre eller utvalg gjør, tas det opp med 

vedkommende. Om det finnes grunner til at dét er vanskelig, kan man ta opp problemet i 

fortrolighet med lederen i lokalforbundet, lederen av NKS eller med generalsekretæren.   

 

8. Gi rom! Ta plass! 
Forbundet skal ha rom for alle. For å få til dét, må vi unngå at noen tar opp mer enn sin 

”tilmålte” plass. Og at alle føler seg trygge nok til å ta ordet.  

 

Gå noen runder med deg selv: Er du blant dem som snakker mest og lengst på møter og fester, 

ofte er midtpunkt og føler for å kommentere de fleste innlegg i en diskusjon? Da er det 

antageligvis en god idé om du jobber med å holde litt igjen.  

 

Er du av den mer tilbakeholdne typen? Kvier du deg for å ta ordet i debattene? Da går 

Forbundet glipp av dine tanker og innspill – som er nøyaktig like viktige som alle de andres. 

Så ta gjerne sjansen og hopp i det. Om dét er vanskelig på egen hånd, er det et godt tips å 

alliere deg med en annen som er litt stille under møtene, eller med noen i eller utenfor styret 

som du stoler på: Fortell om hvordan du føler det, og sørg for å gi hverandre oppmuntring og 

støtte før, under og etter møtene.  

 

9. Unngå hersketeknikker! 
Hersketeknikkene er omtalt i kapittel 4.4. Hersketeknikkene kan være kortsiktig effektive for 

å ”presse” dine ønsker gjennom. Men de er enda mer effektive i å ødelegge 

organisasjonskulturen. 

 

10. Omfavn mangfoldet! 
Mangfold er ikke bare et fint ideal. Det er også hardt arbeid. Det handler for eksempel om å 

gjøre en aktiv innsats for å få inn stadig nye stemmer og bakgrunner i verv og forbundsarbeid. 

Husk at terskelen for å takke ja er høyere for den som avviker litt fra flertallsnormen enn for 

den som glatt glir inn i den! Det handler om å være bevisst på hva man tar for gitt – og slutte 

med å ta det for gitt dersom ikke alle tar dette for gitt. Og det handler om hele tiden å minne 

seg selv (og andre) på at den som sier noe, mener noe, gjør noe eller oppfører seg på en måte 

som er litt annerledes enn det de fleste synes er helt normalt, ikke gjør noe rart, men er en 

nødvendighet for at Forbundet ikke skal stivne inn i én form. 
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5. Møter og møteledelse 
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Styremøtene er navet i lokalforbundsarbeidet. Det er her semestre og aktiviteter planlegges og 

evalueres. Det er her store og små utfordringer luftes og løses. Og det er her lokalforbundet 

blir en demokratisk organisasjon, ved at alle som har blitt valgt av medlemmene til å ha makt 

og ansvar, tar del i dette, heller at avgjørelsene fattes i en vennegjeng over lunsjen i kantina en 

dag. 

Å holde gode møter, som både er effektive og demokratiske, kan imidlertid være et 

utfordrende håndverk. I dette kapittelet går vi gjennom mye av det man bør være oppmerksom 

på for å få så gode møter som mulig. 

 
5.1 Innkalling 
Det skal alltid sendes ut en innkalling med en saksliste før møtet. Dette er for å sikre at møtet 

faktisk har et (eller gjerne flere) formål, for å gjøre møtet mer effektivt, og for å sikre at alle 

på møtet har anledning til å forberede seg på hvilke saker som skal behandles. 

 

Innkallingen skal inneholde: 

- Hvem som innkaller til møtet 

- Tid og sted for møtet (inkludert når møtet skal avsluttes!) 

- Saksliste for møtet 

 

Til styremøter er det styrelederen som har ansvar for å kalle inn. Om lederen ikke har 

anledning til å kalle inn, skal dette delegeres til nestlederen.  

 

For større møter, som årsmøter og allmøter, finnes det egne regler for 1. og 2. innkalling, hva 

som skal være med i innkallingene og når de skal sendes ut. Se kapittel 5.6, og/eller 

lokalforbundets vedtekter for detaljer om dette.  

 
5.2 Saksliste 
Den som kaller inn til møtet er ansvarlig for å sende ut et forslag til saksliste sammen med 

innkallingen. 

 

Styret bør ha gode rutiner for hvordan styremedlemmer kan melde inn saker til styremøtene. 

Dette bør skje ved at de meldes inn til styrelederen, som så fører sakene opp på sakslista. 

Merk at styreleder har rett til å prioritere saker. Dersom det er veldig mange saker på 

sakslista, er det styreleders rett og plikt å vurdere hvilke saker som kan utsettes til et senere 

møte. 

 

Det er et greit prinsipp at sakslista settes opp i den rekkefølgen de skal behandles. Noen regler 

ligger fast:  

 
De to første sakene på sakslista skal være ”godkjenning av innkalling” og 
”godkjenning av saksliste”.  
Dette er fordi styret (eller gruppa, komiteen, eller hvem det er) skal ha anledning til å si fra 

dersom de mener det er uforsvarlig eller urimelig å behandle en eller flere saker. Det kan for 

eksempel være fordi: 

 innkallingen har kommet så sent at mange ikke har hatt mulighet til å møte eller å 

forberede seg på viktige saker. 

 det er såpass mange forfall til møtet (uavhengig av innkallingen) at det vil være mer 

redelig å utsette en viktig prinsipiell sak til et senere møte.  
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 noen har meldt inn en sak som ikke har kommet med på sakslista, og som de mener 

det er viktig og rimelig at behandles på dette møtet. 

 

Det er mulig å foreslå å sette nye saker opp på sakslista når sakslista behandles. I 

utgangspunktet skal dette skje under punktet ”eventuelt” helt til slutt i møtet. Som 

utgangspunkt er det greit å si at viktige saker som styret bør ha fått tid til å forberede seg på 

før behandling, ikke behandles om de meldes ”over bordet” i begynnelsen av møtet.  

 

Merk at dersom et flertall i styret ikke godkjenner innkallingen, er ikke møtet 

beslutningsdyktig. Da må det innkalles til et nytt møte før sakene kan behandles. 

 

Også sakslista godkjennes i utgangspunktet med simpelt flertall. Men dersom et stort 

mindretall har klare meninger om at en eller flere saker ikke kan behandles, vil det i de fleste 

tilfeller være rimelig av flertallet å lytte til dette mindretallet heller enn å presse gjennom en 

saksbehandling.  

 

Andre punkt er ”valg av møteleder og referent” 
Styremøter ledes i utgangspunktet av styreleder. Dersom h*n ikke er til stede på møtet, ledes 

møtet av nestleder. 

 

Noen styrer har en fast sekretær som skriver referater fra styremøtene. Andre lar dette gå på 

omgang. Det er opp til hvert enkelt styre å organisere dette som dere finner best.  

 

Dersom dere har faste ordninger for møteledelse og referering, trenger dere ikke ha dette 

punktet på sakslista.  

 

Tredje punkt er ”godkjenning av referat fra forrige møte”. 
Referatet fra forrige møte bør være sendt til alle så snart det er ferdigskrevet. Det bør i tillegg 

sendes ut sammen med innkallingen, og/eller deles ut på møtet. Referatet skal godkjennes 

fordi alle skal ha anledning til å si fra dersom de mener noe i referatet er feil, uteglemt, eller 

gir et skjevt bilde av hva som ble diskutert eller vedtatt. Dersom det skulle oppstå uenighet 

om dette, kan det avgjøres med en avstemning om hva som skal stå i referatet, før referatet 

endelig godkjennes.  

 

Referatet skal altlid godkjennes av det organet det gjelder for. Referater fra styremøter 

godkjennes av styret. Styret godkjenner ikke referater fra årsmøter, utvalgsmøter eller 

liknende. 

 

Tredje punkt på lista er gjerne orienteringssaker. 
Dette er saker til informasjon for styret, som ikke skal behandles. 

 
Saker til behandling. 
Deretter følger sakene som skal behandles. Disse skal settes opp i prioritert rekkefølge: De 

viktigste sakene, og de som er forventet å kreve mest tid, behandles først. Saker som påvirker 

hverandre, må settes opp sånn at de ikke kommer i konflikt med hverandre.  

 

Eventuelt. 
Dette punktet åpner for at styremedlemmene kan få behandlet saker de melder inn ved 

møtestart. Som utgangspunkt skal det ikke fattes (viktige) vedtak under eventuelt. Punktet bør 

helst brukes til orientering med påfølgende diskusjon og tilbakemeldinger.  
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Andre faste saker 
Mange lokalstyrer har andre faste poster på programmet, for eksempel evaluering av 

foregående arrangement og planlegging av nye arrangement. Slike faste poster må dere finne 

gode rutiner for hvordan dere behandler og hvor på sakslista dere plasserer dem. 

 

5.3 Å være møteleder 
 

Møtelederen blir ofte også kalt ”dirigent” eller ”ordstyrer”. Denne leder møtet, og har et 

veldig viktig ansvar. Som møteleder er det ditt ansvar at 

 møtet forløper ryddig og effektivt 

 møtet holdes innen de rammene som er satt (saksliste og tidsavgrensning) 

 alle kommer til orde  

 sakene som behandles blir tilstrekkelig belyst 

 alle avstemninger og avgjørelser er tydelige, forståelige, og i tråd med god 

organisasjonsskikk 

 

Møtelederen skal lede møtet upartisk og uten hensyn til personlige sympatier og antipatier. 

Møtelederen skal også passe på at alle får lik mulighet til å komme til orde, og at ingen blir 

utsatt for hersketeknikker eller lignende. Det er din rett og plikt som møteleder å slå ned på 

småprat, avbrytelser, himling med øynene, latterliggjørende kommentarer eller lignende.  

 

Plassering 
Som møteleder bør du være plassert sånn at alle kan se deg – og sånn at du har oversikt over 

alle som deltar på møtet. På vanlige styremøter vil det vanligvis bety at du sitter på kortenden 

av bordet. På litt større møter, som for eksempel årsmøte eller allmøte, der det kanskje ikke er 

plass til alle rundt samme bord, bør møtelederen sitte plassert på et eget bord foran 

møtedeltakerne. 

 

Å føre talelista 
Som møteleder er det du som fører talelisten i møtet. Det betyr rett og slett at du hele tiden 

følger med på møtedeltakerne, og skriver ned alle som tegner seg til innlegg eller replikk (se 

kapittel 5.4.1). Gi et lite nikk til den som har tegnet seg når du har registrert vedkommende, 

sånn at h*n vet at h*n er registrert. Så stryker du ut navnene etter hvert som de har fått ordet. 

Hvis det er mange som har tegnet seg, bør du innimellom referere talelista. Det betyr rett og 

slett at du leser opp hvem det er som står på lista. På den måten blir alle som har tegnet seg 

forsikret om at de står på lista selv om det tar litt tid før de får ordet, og de du eventuelt har 

oversett får anledning til å gi beskjed om dét og tegne seg på nytt.  

 

I utgangspunktet skal folk få ordet i den rekkefølgen de har tegnet seg. Som møteleder har du 

imidlertid en viss mulighet til å prioritere talelista: For å oppmuntre til bredere deltakelse i 

debatten, kan du prioritere opp på talelista de som ikke har hatt ordet før. Eller prioritere ned 

den som allerede har hatt ordet mange ganger. Da bør en gjøre møtet oppmerksom på dette, 

eventuelt ha blitt enige på forhånd om at dette er vanlig praksis i styret. Dersom debatten er 

veldig dominert av én gruppe – for eksempel av menn eller av styremedlemmer fra samme 

fakultet – kan også ”andre stemmer” prioriteres opp på talelista. Dette tjener flere hensikter 

samtidig: Jo lenger diskusjonen dreier seg rundt én gruppe av styremedlemmer, jo 

vanskeligere kan det bli for andre å kaste seg på. Og det vil være nyttig å få et bredest mulig 

sett med perspektiver og synspunkter inn i diskusjonen så tidlig som mulig.  
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Taletid 
Dersom det er innført begrenset taletid, bør du gjøre den som har ordet oppmerksom når det 

gjenstår ett minutt og/eller et halvt minutt av taletiden. Det kan du gjøre ved å banke lett i 

bordet, eller å si helt kort ”ett minutt” eller ”et halvt minutt”. Når taletiden er ute, skal du så 

avbryte den som har ordet og gi beskjed om at taletiden er ute. Den som har ordet skal da 

umiddelbart slutte å snakke.  

 

Plikt til å gripe inn  
Møtelederen må følge godt med i debatten, og hele tiden holde oversikt over hva som skjer. 

Du kan avbryte talere som kommer inn på spørsmål som ikke angår saken som er under 

diskusjon, og du skal gripe inn om det kommer personangrep eller hersketeknikker.  

 

Deltakelse i debatten 
På styremøtene kan møtelederen godt delta i diskusjonen slik som de andre medlemmene. 

Møtelederen skal da tegne seg selv på talelisten og ta ordet når turen kommer. Du må ikke 

misbruke rollen til å ta ordet for ofte, men du kan selvsagt gi konkrete opplysninger og rette 

misforståelser. Møtelederen må derimot være veldig nøye på ikke å bruke sin posisjon til å 

”snike inn” kommentarer som angår saken som diskuteres, eller å uttrykk for din egen mening 

mellom innleggene. Du skal for eksempel ikke si ”det var et godt innlegg!”, ”helt enig”, ”ja, 

det hadde jo vært bra om det var så enkelt” eller noe lignende.  

På årsmøter og andre større møter skal ikke møtelederen delta i debattene. Dersom det er to 

eller flere møteledere, må en fungerende møteleder som ønsker å delta i diskusjonen overlate 

plassen til en annen møteleder.  

 

 

5.4 Gjennomføring av møtet 
 

Gode møter er effektive og demokratiske. Det finnes en rekke regler, formaliteter og 

forordninger som skal sikre at møtene blir nettopp dette. De er det lurt å gjøre seg godt kjent 

med! 

 

Hvis man ikke er vant til å ha klart definerte møteregler, kan det kanskje først virke litt 

byråkratisk og tungvint å skulle forholde seg til dette. Men møtereglene tjener både praktiske 

og demokratiske formål: På den praktiske siden er reglene utformet for at møtene skal bli 

mest mulig effektive, og for at det skal være mest mulig tydelig for alle hva som til enhver tid 

foregår på møtet, hva man har vedtatt og så videre. I tillegg har gode kjøreregler en 

demokratisk funksjon, ved at de skal sørge for at alle har lik mulighet til å komme til orde og 

å være med å bestemme. 

 

I denne delen av kapittelet vil vi gå detaljert inn på de viktigste møtereglene og hvordan dere 

praktisk gjennomfører gode møter. 

 

 

5.4.1 Å tegne seg til debatten 
 

Når man ber om ordet under et møte, gjør man det ved å gi tegn til møtelederen. Man tegner 

seg til enten ”innlegg”, ”replikk” eller ”saksopplysning”. De klart vanligste er ”innlegg” og 

”replikk” – i den rekkefølgen. Du gjør jobben til møtelederen mye lettere når du er nøye med 

å gjøre det tydelig hva det er du ber om ordet til. 
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Innlegg:  
Når du tegner deg til innlegg stiller du deg i køen av alle som har bedt om innlegg. Det er 

møtelederen som holder orden på talelista og sier fra når det er din tur.  

 

Det er vanlig at et innlegg kan vare i inntil tre minutter, og i innlegget kan du snakke om hva 

som helst som er relevant i forhold til saken som er under behandling. Du kan kommentere 

tidligere innlegg, komme med helt nye momenter, ta opp flere temaer og du står i det hele tatt 

temmelig fritt til å snakke om det du vil og rekker på dine tilmålte minutter.  

 

Når du nærmer deg slutten av taletiden din, når det er for eksempel 30 sekunder igjen, skal 

ordstyreren gi deg beskjed om dette ved å banke lett i bordet.  

 

Du tegner deg til innlegg ved å rekke fram pekefingeren:   

 
 

 

Replikk: 
Når du tegner deg til replikk får du ordet rett etter den som taler, selv om det kanskje er en 

taleliste med delegater som venter på å få ordet. Det er vanlig at en replikk kan vare i inntil ett 

minutt. I en replikk kan du utelukkende kommentere direkte på innlegget som nettopp ble 

holdt. Siden en replikk innebærer å ”snike i køen”, er det viktig å holde seg strengt til å 

kommentere innlegget rett før ditt når du får ordet til replikk. Du kan ikke bruke replikken til 

å komme med nye momenter til debatten, eller til å kommentere noe som noen andre har sagt 

tidligere.  

 

Det er vanlig at det kun er anledning til to replikker på hvert innlegg. I tillegg får den som 

holdt innlegget det ble tatt replikk på, anledning til en kort svarreplikk til slutt.  

 

Du tegner deg til replikk ved å rekke fram pekefingeren og langefingeren sprikende i lufta, 

som i et ”V-tegn”: 

 
  

 

Saksopplysning/”til dagsorden” 
Denne brukes sjelden. Om du tar den i bruk, får du ordet umiddelbart etter at den som har 

ordet er ferdig.  
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Dersom møtet diskuterer ting på helt feil faktagrunnlag – for 

eksempel at det har oppstått debatt rundt et forslag om å 

boikotte USA så lenge Kim Jong-Un er president der – kan 

man tegne seg til saksopplysning for å informere om hva 

som er fakta i saken. 

 

Det samme tegnet brukes dersom du skulle mene det er 

ønskelig å endre dagsordenen, for eksempel fordi 

ordstyrerne har ”satt strek”, og det har dukket opp et helt 

nytt poeng du mener er vesentlig å få diskutert, eller du 

mener en sak trenger mer tid enn avsatt.  

 

Du tegner deg til saksopplysning ved å holde venstre hånd 

flatt over fingertuppene på din høyre hånd, sånn at de 

danner en ”T”, akkurat som når man ber om ”time out”.  

 

 

”Sette strek” 
Om ordstyreren eller deltakerne synes en sak er tilstrekkelig belyst, og at debatten har nådd et 

punkt der de samme poengene stadig gjentas, kan det ”settes strek”. Når strek er satt, betyr det 

at det ikke lenger er mulig å tegne seg til innlegg i saken som behandles. 

 

Strek kan settes etter forslag fra ordstyreren eller møtedeltagere. Ordstyreren legger da frem 

forslaget for møtet, og hører om møtet kan godkjenne dette. 

 

Før strek blir satt skal ordstyreren talelisten og alle innkomne forslag og spørre om noen av de 

som er referert på talelisten ønsker å fremme forslag. Forslagene må i så fall leveres til 

møtelederen før strek blir vedtatt satt. Ordstyreren skal så spørre om flere ønsker ordet. Det 

vanligste er at det gis anledning til å tegne seg på talelisten i løpet av innlegget til neste taler, 

og at ”strek er satt” når dette innlegget er ferdig.  

 

Etter at strek er satt kan ingen få ordet. Det er ikke tillatt å komme med nye forslag og det er 

heller ikke tillatt å trekke forslag som allerede er innlevert. 

 
 

5.4.2 Saksbehandling 
Ordstyreren eller styremedlemmer legger frem de ulike sakene. Hvor omfattende 

fremleggingen bør være, avhenger av sakens omfang og hvor kjent problemstillingen er. Man 

bør referere ulike syn og argumenter, og gjerne hva som har vært diskutert og/eller vedtatt 

omkring problemstillingen tidligere.  

 

Saksbehandlingen i saker der det skal fattes vedtak bør følge en viss formel: 

 

1. Saken legges frem for møtet. Dette gjøres av møteleder eller en saksansvarlig. 

2. Forslag til vedtak leses opp 

3. Diskusjon 

4. Eventuelt flere forslag til vedtak fremmes i diskusjonen 

5. Det settes strek for diskusjonen 

6. Avstemning 
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5.4.3 Vedtak 
Alt som behandles på et møte skal ha en vedtaksformulering som skal føres i referatet. 

 

Saken tas til orientering 
At noe blir tatt til orientering betyr at man bekrefter å ha mottatt informasjon om saken. Det 

skal sikre at ingen i ettertid kan si at de ikke har fått informasjon om en sak. 

 

Saken tas til etterretning 
At en sak blir tatt til etterretning betyr at en sak har vært oppe til diskusjon i møtet, men at 

den ikke er ferdigbehandlet. For eksempel fordi det ikke har blitt nok tid til å diskutere saken, 

eller at styret føler de ikke har nok informasjon til å ta endelig stilling. At saken tas til 

etterretning betyr at det bekreftes at saken har vært oppe til diskusjon i styret, samtidig som 

det betyr at saken godt kan komme opp igjen på et møte snarlig. 

 

Det blir fattet vedtak gjennom avstemning 
De ulike forslagene som har kommet fram i debatten legges fram til avstemning, og stemmes 

over. De forslagene som oppnår flertall, blir stående som vedtak.  

Du kan lese mer om avstemninger i kapittel 5.4.4. 

 

Det blir fattet vedtak gjennom konsensus 
Konsensus betyr at styret (eller medlemsmøtet eller en annen forsamling), snakker seg fram til 

en generell enighet som alle kan stille seg bak. Dersom man søker å lage et konsensusvedtak, 

skal man være bevisst at det fordrer at alle må få komme til orde med sine synspunkter, og at  

 

En fordel med å forsøke å diskutere seg fram til konsensus, er at ingen trenger å tape en 

avstemning. Det er også noen klare fallgruver å være obs på om man forsøker å oppnå 

konsensus: Det kan ende i et vedtak som skjuler reell uenighet internt i styret. Eller det kan 

være at det er usikkerhet rundt hvor enige eller uenige styret faktisk er. Det er også en klar 

fare for at det ender med at en gruppe (enten det reelle flertallet eller det reelle mindretallet) 

presser gjennom sin løsning som et konsensusvedtak ved at deres bidrag til diskusjonen får 

det til å framstå som om gruppa er mer samlet enn det som er tilfelle. 

 

Konsensusløsninger fungerer best når gruppa kjenner hverandre godt og er trygge på 

hverandre, og når møtelederen er bevisst på å sørge for at alles synspunkter slipper til og tas 

med i betraktningen.  

 

 

5.4.4 Avstemninger 
 

Avstemningsformer 
En avstemning kan gjennomføres på ulike måter. De vanligste formene for avstemning i 

Forbundet er: 

 

Åpen avstemning: Det stemmes ved å rekke hånda (eventuelt, på større og mer formelle 

møter som Landsmøtet, delegatskiltet) i været. Dermed tilkjennegir alle hvilket alternativ de 

har stemt på. Dette er den vanligste avstemningsformen. 

 

Skriftlig avstemning (”lukket avstemning”): Det stemmes ved at deltakerne skriver på en 

lapp hvilket alternativ de stemmer på. Lappene samles så inn og telles opp av et tellekorps 

(som skal bestå av minst to personer). Dermed blir avstemningen anonymisert. Dette brukes 
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primært ved personvalg. Det kan også brukes i særlig konfliktfylte saker, om særskilte forhold 

gjør at det vil være ubehagelig å tilkjennegi hva man har stemt, eller om man frykter at noen 

føler seg presset til å stemme på noe annet enn de egentlig ønsker. Det er vanlig at det 

avholdes skriftlig avstemning dersom to deltakere på møtet ber om dette.  

 

Akklamasjon: Dette betyr at møtet gir sin tilslutning ved å klappe i hendene. Dette brukes 

der det bare foreligger ett forslag, og det åpenbart er stor enighet om dette forslaget. Vær 

oppmerksom på at akklamasjon kan innebære at et lite mindretall blir overkjørt. Møteleder må 

derfor først spørre møtet om det er greit å velge ved akklamasjon – og gjerne etterpå spørre 

møtet om det er noen som ønsker å markere uenighet med vedtaket.  

 

Flertallsformer 
Når man gjennomfører en avstemning, er det for å se hvilket forslag som har flertall på møtet. 

Men hva er et flertall? Det kan nemlig være flere ting. Derfor er det viktig at det er avklart før 

en avstemning hva slags flertall som kreves for å fatte et vedtak. Ofte reguleres dette i 

Forbundets lover, eller i møtets forretningsorden. Hvis ikke, må møtet bestemme seg før 

avstemningen for hvilket flertall som gjelder. Det er møtelederen som legger fram forslag til 

avstemningsform og hvilket flertall som gjelder (om dette er regulert i lovene eller i 

forretningsordenen, skal møtelederen bare opplyse om dette). 

 

Simpelt flertall: Det forslaget som får flest stemmer, vedtas. Dersom det stemmes over to 

forskjellige forslag, vil dette bety mer enn halvparten av stemmene. Men ved flere 

avstemningsalternativer, kan simpelt flertall innebære færre enn halvparten av stemmene. 

Man skal derfor være litt varsom med å benytte simpelt flertall.  

 

Absolutt flertall (kalles også ”alminnelig flertall”): Et forslag må ha over halvparten av 

stemmene for å vedtas. Dette er derfor ofte det beste alternativet for en avstemning. Dersom 

det er flere enn to forslag, og det kreves absolutt flertall, vil et forslag ha oppnådd absolutt 

flertall dersom det har flere enn halvparten av stemmene – for eksempel om stemmeresultatet 

er 5-2-1. Dersom det ingen forslag oppnår absolutt flertall – for eksempel med 

stemmeresultatet 4-3-1 – trengs det en ny avstemningsrunde. Da faller det forslaget som fikk 

færrest stemmer bort, og det stemmes bare over de to forslagene som fikk fleste stemmer i 

første avstemningsrunde. 

 

Kvalifisert flertall: Et forslag må ha et flertall av en viss, forhåndsbestemt, størrelse for å 

vedtas. Det vanligste her er endringer av lovene, som i Forbundet krever tilslutning fra 2/3 av 

de avgitte stemmene for å vedtas. Hvilke saker som krever kvalifisert flertall (og størrelsen på 

dette) vil være forankret i lovene. Det er ikke vanlig å benytte kvalifisert flertall til andre 

saker enn det som er regulert i lovene.  

 

 

Å lede en avstemning 
1. Når møtet går til avstemning om en sak, skal møtelederen gjøre dette klart ved å si at 

diskusjonene er avsluttet og vi går til avstemning. Etter dette punktet skal faktisk 

diskusjonene være avsluttet. Det er ikke lenger anledning til å forsøke å påvirke 

stemmingen ved å komme med argumenter. 

 

2. Møtelederen redegjør for hvordan avstemningen skal gjennomføres (avstemningsform 

og hva slags flertall som kreves). 
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3. Ordstyreren sier hvilket forslag det skal stemmes over, og leser gjerne dette høyt for å 

være sikker på at alle vet hva det stemmes over. 

 

4. A) Ved åpen avstemning: 

Møtelederen sier: ”De som stemmer for forslaget viser stemmetegn. Og det stemmes!” 

Alle som stemmer for, viser stemmetegn. 

Stemmene telles.  

Møtelederen sier: ”Kontra!” 

Alle som stemmer for, viser stemmetegn. 

Stemmene telles.  

Dersom stemmetallet ikke går opp med antallet stemmeberettigete (eller møtet er for 

stort til å få umiddelbar oversikt), sier møtelederen: ”Avholdende!” 

Alle som holder seg avholdende til avstemningen telles. 

Møtelederen opplyser om stemmetallet og om forslaget er vedtatt eller har falt. 

 

B) Ved skriftlig avstemning: 

Møtelederen forsikrer seg om at alle har fått stemmeseddel. 

Møtelederen sier: ”Det stemmes”. 

Alle skriver ned sine stemmer.  

Stemmene samles inn av tellekorpset. 

Tellekorpset teller stemmene og opplyser møtelederen om stemmetallet. 

 

 

Rekkefølgen i en avstemning 
Under møter med mange vedtak kommer man fort opp i en situasjon der rekkefølgen på 

avstemningene kan ha avgjørende betydning for utfallet. Så i hvilken rekkefølge skal de ulike 

forslagene stemmes over?  

Hovedregelen er at det mest ytterliggående forslaget skal stemmes over først. For eksempel: 

Det har kommet inn tre forslag til årsmøtet i Ørsta Kristelige Studentforbund: 

1. Alle medlemmer av Ørsta Kristelige Studentforbund skal settes på diett. 

2. Alle medlemmer av Ørsta Kristelige Studentforbund skal settes på diett utelukkende 

bestående av grønnsaker og nedfallsfrukt.  

3. Alle medlemmer av Ørsta Kristelige Studentforbund skal settes på en diett 

utelukkende bestående av gulrøtter. 

 

 Her skal det først stemmes over forslag 3, siden dette er det mest ytterliggående 

forslaget.  

 Dersom forslag 3 vedtas, er det ingen grunn til å stemme over de to andre forslagene, 

da det allerede er vedtatt både at dietten skal iverksettes og hva dietten skal bestå av. 

Saksbehandlingen er avsluttet og vedtak er fattet. 

 Dersom forslag 3 faller, skal det stemmes over forslag 2, som da er det mest 

ytterliggående av de gjenværende forslagene.  

 Dersom forslag 2 vedtas, er det ingen grunn til å stemme over det siste forslaget. 

Saksbehandlingen er avsluttet og vedtak er fattet. 

 Dersom forslag 2 faller, skal det stemmes over forslag 1.  

 Dersom også forslag1 faller, vil situasjonen være som før. Medlemmene av Ørsta 

Kristelige Studentforbund kan fortsatt spise hva de vil. 
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Det er ikke alltid åpenbart hva som er det mest ytterliggående forslaget, eller hva som er den 

mest hensiktsmessige rekkefølgen på avstemningene. Men det er viktig at man bestreber seg 

på å få til en avstemningsrekkefølge som sikrer at prosessen blir så enkel og forståelig som 

mulig, at det flertallet faktisk ønsker blir avgjørende – og at mindretallets mening også 

kommer tydelig fram.  

 

Her følger eksempler på hvordan man kan gjennomføre avstemninger: 

 

Ett forslag: 

Til behandling av budsjett har det kommet inn et forslag om å bevilge 1000 kroner til 

Foreningen for Flere Kattevideoer på Facebook (FFKF).  

 

Det stemmes for eller mot forslaget (merk at det her kan bli et poeng å avklare på forhånd om 

forslaget trenger simpelt eller absolutt flertall for å bli vedtatt, i tilfelle flere stemmer 

avholdende). 

 

To forslag: 

Det har kommet inn to ulike forslag om å bevilge penger til FFKF, på henholdsvis 1 000 og  

5 000 kroner. 

 

Det stemmes først over om det skal bevilges penger til FFKF.  

Hvis flertallet er mot å bevilge penger til FFKF, er saken avsluttet. 

Hvis flertallet er for å bevilge penger til FFKF, skal de to forslagene settes opp mot 

hverandre. Møtelederen ber først om stemmetegn for 5000 kroner, deretter 1000 kroner. 

(Merk at her vil det være naturlig å avgjøre saken med simpelt flertall. Ellers kan et 

avholdende mindretall blokkere flertallets vedtak om å bevilge penger til FFKF ved å hindre 

at noen av forslagene får absolutt flertall). 

 

Tre forslag: 

Det har kommet inn tre ulike forslag om å bevilge penger til FFKF, på henholdsvis 1 000, 

5 000 og 20 000 kroner. 

 

Det stemmes først over om det skal bevilges penger til FFKF.  

Hvis flertallet er mot å bevilge penger til FFKF, er saken avsluttet. 

Hvis flertallet er for å bevilge penger til FFKF, skal det først stemmes over det mest 

ytterliggående forslaget, som er 20 000 kroner. Dersom dette blir vedtatt, er det ingen grunn 

til å stemme over de to andre forslagene. Dersom forslaget om 20 000,- kroner faller, skal de 

to gjenværende forslagene settes opp mot hverandre som i eksempelet over. 

 

Annet om avstemninger 
 

Prøveavstemning 

Dersom møtet godkjenner det, kan det når som helst gjennomføres en prøveavstemning. Dette 

er en slags ”meningsmåling” for å se hvordan stemningen i møtet er, og resultatet av 

prøveavstemningen er ikke et gyldig vedtak. Det er derfor heller ikke nødvendig å gå gjennom 

alle prosedyrene for vanlige valg. En prøveavstemning kan brukes dersom man forsøker å 

finne kompromisser som en størst mulig del av møtet kan enes om, eller om en diskusjon har 

trukket ut og det er usikkert om det egentlig er hensiktsmessig å fortsette diskusjonen. Dersom 
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det viser seg at det bare er et lite mindretall som støtter forslaget som diskuteres, og det er 

dette mindretallet som trekker ut diskusjonen, kan en prøveavstemning vise at det kan være på 

tide å avslutte diskusjonen og gå til avstemning. Eller man kan finne ut at det er veldig mange 

som ikke har bestemt seg, og så kartlegge hva som må diskuteres videre for at disse skal 

bestemme seg. Merk at ingen er bundet av det de har stemt i en prøveavstemning. Det er lov å 

skifte mening til den virkelige avstemningen.  

 

Utsettelsesforslag og avvisningsforslag 

Dersom det kommer forslag om å utsette saken (for eksempel fordi deltakere på møtet mener 

det er for mange usikkerhetsmomenter til at det er forsvarlig å stemme over den nå) eller om å 

avvise saken (fordi deltakere på møtet mener dette ikke er en sak som dette møtet har 

myndighet til å behandle), skal dette behandles umiddelbart etter at forslaget er framsatt. Det 

kan åpnes for en kort diskusjon om forslaget, før det tas opp til avstemning. Om forslaget blir 

vedtatt, er saken utsatt/avvist, og videre saksbehandling avsluttes. Om forslaget faller, 

fortsetter saksbehandlingen der den slapp. 

 

 
5.5 Å skrive møtereferat 
Det skal føres referat fra alle styremøter og alle formelle møter i Forbundet. Referatet kalles 

noen ganger ”protokoll”. Formelt sett skal en ”protokoll” bare referere faktiske forslag og 

vedtak, mens et ”referat” gjerne refererer diskusjonene som ble holdt.  

  

Referatets formål 
Referatet har flere formål:  

- Det sørger for at det er tydelig for alle i styret/gruppa hva man ble enige om – og gjør det 

mulig å oppklare eventuelle misforståelser. 

- Det kan holde omverdenen, om det er ”offentligheten”, medlemmene, andre styrer eller utvalg, 

eller andre, oppdaterte på arbeidet i styret/gruppa. 

- Dersom referatet er fra et møte i en gruppe eller et utvalg som er nedsatt av for eksempel 

lokalstyret eller Landsstyret, fungerer referatet som ”rapport” om arbeidet til dem som har 

nedsatt gruppa. 

- Referatet gjør det mulig for senere styrer/utvalg (eller historikere eller journalister for den saks 

skyld) å danne seg et bilde av arbeidet som er blitt gjort.  

 

Når du skriver referat, er det lurt å tenke på hvem referatet er ment for. Er det for eksempel 

andre enn de som sitter i styret/gruppa, eller andre enn de som var på møtet, som skal ha 

referatet? I så fall er det lurt om referatet er noe mer detaljert, sånn at det blir mulig å forstå 

referatet, også for den som ikke sitter på all bakgrunnsinformasjonen som møtedeltakerne har.  

 

Referatets innhold 
Referatet skal inneholde: 

Når og hvor møtet fant sted 

Hvem som var til stede, hvem som ledet møtet og hvem skrev referatet 

Hva som ble behandlet og vedtatt 

 

Innledningsvis skal det stå i referatet: 

- hva slags møte som ble holdt (”Styremøte i Svalbard Kristelige Studentforbund”, ”Møte i 

grønnsaksutvalget i NKS”, etc), og når og hvor møtet ble holdt.  

- hvem som var til stede på møtet. Navn og gjerne tittel (leder, styremedlem, etc) 
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- Hvem som var innkalt, men ikke var til stede. Her skilles det mellom ”Meldt forfall”, som er 

de som har gitt beskjed på forhånd, og ”Ikke møtt”, som er de som ikke har gitt beskjed om at 

de ikke møter.  

 

Så føres sakslista opp. Eventuelt som referert vedtak dersom sakslista vedtas i begynnelsen av 

møtet. Hver sak skal ha et nummer, og under refereringen senere i referatet skal det samme 

nummeret og tittelen brukes. 

 

Hver sak skal ha et tydelig nummer og overskrift. Saksbehandlingen skal eventuelt refereres så 

upartisk og presist som mulig.  

Under hver sak skal det gå tydelig fram hvilket vedtak som er fattet. Bruk overskriften 

”Vedtak” og hold denne teksten tydelig adskilt fra resten av teksten under saken. Stemmetallene 

bør oppgis etter vedtaket. 

 

Referatet godkjennes av det organet den er ført for. Det betyr at referater fra styremøter 

godkjennes av styret, referater fra årsmøter godkjennes av årsmøtet, referater fra utvalgsmøter 

godkjennes av utvalget osv. Det vanligste er at referatet godkjennes på neste møte, etter at 

møtedeltakerne har fått litt tid til å lese gjennom referatet. 

 

I referatet fra et styremøte er det i utgangspunktet ikke nødvendig å referere alle synspunktene 

som har kommet i diskusjonen. Det er de konkrete forslagene og vedtakene som skal 

referatføres. Noen ganger kan det imidlertid være lurt å referere hva som har kommet fram i en 

samtale, for eksempel hvis styret har hatt en runde på å oppsummere tidligere arrangement, 

eller lignende. Her får man bare bruke skjønn med tanke på hva det er lurt og/eller nødvendig 

å ha med i referatet. 

 

 

Protokolltilførsel 
I enkelte tilfeller, kan et medlem av styret eller gruppa ønske å markere sitt synspunkt i en sak, 

om vedkommende har tapt en avstemning eller lignende. Det kan for eksempel være fordi det 

foreligger sterke personlige prinsipielle motforestillinger mot vedtaket, eller fordi h*n mener 

saksbehandlingen ikke har vært god nok, eller det foreligger andre formelle omstendigheter h*n 

vil markere seg mot. Da kan man be om en protokolltilførsel.  

 

En protokolltilførsel føres slik: ”N.N. ba om følgende protokolltilførsel: [Protokolltilførselen].” 

Andre styremedlemmer kan også slutte seg til protokolltilførselen om de ønsker det. 

 

Merk at en protokolltilførsel ikke har noen formell betydning. Den er ikke et vedtak som skal 

følges opp. Den er utelukkende et uttrykk for hva styremedlemmene som står bak den mener. 

Merk også at en protokolltilførsel slett ikke skal brukes i tide og utide, hver gang man taper en 

avstemning. Som styre, skal man i fellesskap komme fram til løsninger, og det innebærer at 

man må leve med å bli nedstemt dersom flertallet ønsker noe annet. En protokolltilførsel 

innebærer til en viss grad å ”sette seg utenfor” styret og det vedtaket flertallet har fattet, og det 

bør foreligge spesielle grunner for å ta dette i bruk.  
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5.6 Årsmøtet 
 

Årsmøtet er lokalforbundets øverste myndighet. I bunn og grunn er det årsmøtene som sikrer at 

vi er en demokratisk og medlemsstyrt organisasjon. Gjennom årsmøtet bestemmer 

medlemmene hvem som skal sitte i styret og lede organisasjonen gjennom året (og eventuelt 

hvem som ikke skal det). Gjennom årsmøtet bestemmer medlemmene, gjennom budsjettet, hvor 

mye penger styret skal kunne bruke det kommende året – og hvordan pengene skal prioriteres. 

Det er helt vesentlig for organisasjonsdemokratiet årsmøtets suverenitet ivaretas: Det er 

årsmøtet som skal legge føringer for hva styret skal gjøre – ikke omvendt! 

 

Tidspunkt for årsmøte 
Årsmøtet skal avholdes hvert år, og i rimelig tid før Forbundets Landsmøte, som vanligvis 

avholdes i midten av mars. Årsmøtet bør derfor helst avholdes innen midten av februar.  

 

Innkalling til årsmøtet 
Alle medlemmer av lokalforbundet skal innkalles til årsmøtet. Innkallingen og sakspapirene 

skal sendes i rimelig tid slik at folk har mulighet til å prioritere å komme, og til å forberede seg. 

Det kan være lurt å sende to innkallinger: En 1. innkalling to-tre uker før møtet, for å gjøre folk 

oppmerksomme på tidspunktet, og så en 2. innkalling litt senere, når sakspapirene er klare. 

Vedtektene til lokalforbundet regulerer gjerne når 1. og 2. innkalling skal sendes ut.  

Det bør kalles inn ved epost eller brev til alle medlemmer, i tillegg til at årsmøtet bør annonseres 

via hjemmesider og sosiale medier. I innkallingen skal sakslista for møte framgå tydelig.  

 

Innkallingen skal godkjennes av årsmøtet. Dette gjøres vanligvis med simpelt flertall ved 

møtets begynnelse. 

 

Saksliste for årsmøtet 
Årsmøtet er et møte for de store sakene i organisasjonen. Her oppsummeres året som har gått, 

det legges føringer for året som kommer, og det avgjøres hvem som skal få viktige tillitsverv i 

lokalforbundet. 

 

Sakslista skal være sendt ut på forhånd. Den skal ikke inneholde et ”eventuelt”-punkt. Det er 

altså ikke anledning til å fatte avgjørelser i saker som ikke er varslet på forhånd. Dette er fordi 

det er de store og prinsipielle sakene som behandles på årsmøtet, og medlemmene skal ha 

anledning til å forberede seg.  

 

Årsmøtet skal: 

- Godkjenne innkalling og saksliste 

- Velge møteledelse og referent 

- Behandle regnskap og årsberetning for året som har gått.  

- Vedta budsjett for det kommende året. 

- Velge styre. 

- Velge delegater til Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund. 

- Nominere personer til å representere lokalforbundet i Landsstyret det kommende året. 

Disse oversendes valgkomiteen i Norges Kristelige Studentforbund. Landsstyret velges 

endelig på NKS’ Landsmøte. 

 

Årsmøtet bør: 

- Velge leder for lokalforbundet for det kommende året. 

- Komme med innspill til arbeidsplan eller aktiviteter for det kommende året. 
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- Velge protokollunderskrivere og tellekorps. 

 

Årsmøtet kan: 

- Velge nestleder og kasserer og/eller sekretær for lokalforbundet for det kommende året. 

- Vedta arbeidsplan eller semesterplan.  

- Velge valgkomité for neste årsmøte. Denne skal innstille på nye styremedlemmer og ny 

valgkomité til neste årsmøte.   

 

Adgang til møtet 
Alle medlemmer av lokalforbundet som har betalt medlemskontingent til NKS inneværende år 

har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.  

 

Årsmøtet er i utgangspunktet åpent, med mindre årsmøtet selv bestemmer at det skal være 

lukket for alle andre enn medlemmer av NKS.  

 

Styret kan gjerne invitere gjester til årsmøtet – innledere, representanter for organisasjoner vi 

samarbeider med, presse eller liknende. Årsmøtet vedtar da om disse skal få talerett eller ikke. 

De bør ikke gis forslagsrett og kan ikke gis stemmerett. 

 

Møteledelse 
Det er i utgangspunktet ryddigst at noen andre enn styret leder årsmøtet. Dette for at 

medlemmene mest mulig fritt skal kunne komme med tilbakemeldinger og forslag – også 

kritiske – og for at alle skal ha tillit til at møteledelsen ikke styrer diskusjoner eller avgjørelser 

i en bestemt retning.  

 

Forbundsvenner er fine å bruke som møteledere på årsmøter. Eventuelt kan man spørre flinke 

folk fra samarbeidsorganisasjoner, studentprester, eller ansatte eller ledelse i NKS.  

 
5.7 Allmøtet 
Et allmøte kan avholdes i det semesteret der det ikke er årsmøte. Dette er en god måte for 

medlemmene og styret å holde kontakten.  

 

I organisasjonshierarkiet står allmøtet under årsmøtet, men over styret. Det betyr at allmøtet 

ikke kan vedta ting som går i strid med det som ble vedtatt på årsmøtet. Det betyr også at styret 

må rette seg etter det som vedtas på allmøtet. 

 

Saksliste for allmøtet 
 

Allmøtet skal: 

- Få en rapport fra styret fra semesteret som har gått (halvårsrapport). 

- Få en oppdatering på hvordan regnskapet ligger an. 

- Gi innspill til styret om semesterplaner og aktiviteter. 

 

Allmøtet kan: 

- Supplere styret med styremedlemmer. 

- Vedta aktivitetsplan for det kommende semesteret. 

- Vedta uttalelser eller resolusjoner 

- Sette ned grupper eller utvalg for lokalforbundet 

- Velge valgkomité for det kommende årsmøtet 
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Innkalling til allmøtet 
Allmøtet bør i utgangspunktet innkalles på samme måte som årsmøtet. Dersom det skal 

suppleres med styremedlemmer, er det viktig at alle gis mulighet til å ”melde seg til tjeneste” i 

tilstrekkelig tid i forkant. Dersom det skal fattes viktige vedtak som det ikke er å forvente at 

medlemmene skal rekke å sette seg tilstrekkelig inn i i løpet av møtet (semesterplan, uttalelser 

eller liknende), er det viktig at sakspapirer sendes ut en uke i forveien. 

 

Adgang til møtet 
Adgang til allmøtet følger samme regler som for årsmøtet. 

 

Møteledelse 

For møteledelse gjelder samme regler som for årsmøtet. Dersom det ikke er lagt opp til vedtak 

eller valg på allmøtet, er det mindre viktig at det er en ”utenforstående” som leder møtet. 

 
 
 

5.8 Begrens møtene! 
 

Alle møter skal ha et formål! Møter har ingen egenverdi. Vi har møter for å få utrettet noe, og 

for å få et resultat i den andre enden av møtet. Det er ingen vits i å ha møter bare for å møtes.  

 

Dersom dere har møter på faste tidspunkt, pass på at dere ikke møtes så ofte at dere egentlig 

ikke har saker å behandle. Dersom dere likevel ikke har noen saker som trenger å behandles på 

det faste tidspunktet, er det bedre å avlyse møtet enn å ha et møte som bare tjener til å ta opp 

styremedlemmenes tid og energi. (Eventuelt kan man selvsagt benytte anledningen til å gjøre 

noe sosialt som styre. Men da har jo dette en funksjon: Å gjøre styret bedre kjent og mer 

sammensveiset.) 

 

Ingen møter blir bedre av å være for lange. Det er viktig at sakene gis tilstrekkelig tid til å bli 

diskutert skikkelig. Men vær nøye på møteledelsen, og avslutt debattene raskt om de begynner 

å gjenta seg selv. Møtene bør også avsluttes innen den tidsfristen som er oppgitt i innkallingen. 

Er møtet satt opp til å vare i 90 minutter, skal det gode grunner til for å holde på lenger enn 90 

minutter. Det er møtelederens ansvar å sørge for at møtet holder seg innen tidsrammene, og at 

de sakene det er nødvendig å behandle på dette møtet er behandlet når 90 minutter er gått. 
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6. Rekruttering og aktivisering 
av medlemmer 
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I dag er det altfor mange studenter som ikke får sjansen til å bli med i det fantastiske fellesskapet 

vårt, rett og slett fordi de ikke kjenner til at Forbundet finnes, eller vet hvordan de skal bli med.  

 

Dette betyr også at Forbundet har for få medlemmer. Vi ønsker å bli flere. For å kunne lage 

enda bedre arrangement. For at flere skal få ta del i, forme og bli formet av, fellesskapet 

Forbundet er. Og for at vi skal ha større tyngde i arbeidet for fred, rettferdighet og likestilling. 

 

Rekruttering er derfor et viktig punkt i det arbeidet som gjøres i lokalforbundene. Dette 

kapittelet vil gi et innblikk i hvordan man kan rekruttere nye medlemmer, aktivisere de 

medlemmene man har og hvordan man kan fronte Forbundet.  

 

 

 

6.1 Rekruttering 
For at vi skal få flere medlemmer og bli en større organisasjon, må vi hele tiden rekruttere nye 

medlemmer. Hvis man ikke fokuserer på å rekruttere nye medlemmer, kan man potensielt sette 

lokalforbundet i en sårbar posisjon hvis for eksempel en stor gruppe aktive medlemmer 

forsvinner samtidig etter endt studieløp. Det er hele tiden viktig at man har noen som kan ta 

over når andre slutter, og at disse personene er skolert tilstrekkelig til å vite hvordan man driver 

arbeidet i lokalforbundet videre.  

 

Det finnes flere forskjellige måter å rekruttere nye medlemmer. En av de vanligste metodene å 

bruke i organisasjoner, er å stå på stand. På den måten markedsfører man sin egen organisasjon 

til nye studenter på ulike studiesteder. (Du kan lese mer om stand i kapittel 6.3.1.) 

 

En annen måte å rekruttere nye medlemmer på er å henge opp plakater som reklamerer for 

arrangementer. Det er også fint å henge opp plakater hvor man informerer om at lokalforbundet 

finnes. Dette fører til at logoen og navnet på lokalforbundet blir kjent blant studenter, noe som 

igjen fører til gjenkjennelsesverdi. Det er større sjanse for at studenter kommer på arrangement, 

og dermed kan rekrutteres, hvis de har hørt om Forbundet før. Samme funksjon har også stand. 

Ved å spre ordet om at vi eksisterer oppnår vi gjenkjennelsesverdi. Både stand og opphenging 

av plakater kan på den måten både føre til at folk kommer på arrangementer man reklamerer 

for, samtidig som det fungerer som langsiktig markedsføring av organisasjonen.  

 

En av de mest effektive måtene å rekruttere nye medlemmer på, er å invitere sine egne 

venner. Hvis dette er vanlig praksis i lokalforbundet, vil også vennene ta med sine venner etter 

hvert. På den måten er det lettere å oppnå en jevn strøm av nye medlemmer.  

Det kan også være en god ide å høre på ulike studiesteder om det er greit å ha en kort 

presentasjon av lokalforbundet på en forelesning. Gjør klar en presentasjon på et par minutter, 

og legg igjen programmet for semesteret og flyers etterpå. Husk at man må ha tillatelse fra 

foreleser før man gjennomfører dette.  

 

Å samarbeide med andre organisasjoner som har en noenlunde lik profil som oss, kan også ha 

en rekrutterende verdi. Hvis man for eksempel arrangerer et arrangement med en annen 

organisasjon, kan man be om å få sette opp roll-up og legge ut flyers et sted i lokalet. Man kan 

også snakke opp Forbundet i slike sammenhenger, og kanskje finne noen som kunne vært 

interessert i å være med på arrangement.  

I tillegg til de nevnte tipsene, er det lurt å være aktive på sosiale medier. De fleste studenter 

benytter seg av en eller flere av disse, og ved å være synlig og aktiv kan man nå frem til 
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potensielt nye medlemmer gjennom disse. (Du kan lese mer om hvordan man kan bruke sosiale 

medier i rekrutteringsøyemed i kapittel 6.3.2.) 

 

 
6.2 Aktivisering 
Når man har rekruttert medlemmer, er det viktig å aktivisere disse. Grunnen til dette er at man 

gjennom å få ansvar, vil få et større eierforhold til Forbundet.  

 

En måte å gjøre dette på, er å invitere alle medlemmer til planlegging av neste semester. Ved å 

arrangere et åpent møte, vil alle ha mulighet til å komme med innspill til hva lokalforbundet 

skal jobbe med videre. Noen vil kanskje sitte inne med et engasjement for en sak som de ønsker 

å sette fokus på. Andre kan kanskje ha en god ide til en ny type aktivitet som kan skape interesse, 

og kanskje få flere studenter interessert. Ved å gjøre dette, vil medlemmene i større grad føle at 

de bidrar inn i lokalforbundet, enn om de blir presentert et ferdigsnekret semesterprogram av 

styret i starten av semesteret. Det er også mulig å ha en boks i lokalene hvor medlemmene kan 

legge lapper med ideer gjennom semesteret. Hvis man gjør dette, er det viktig at styret minner 

medlemmene på at denne boksen eksisterer slik at den blir tatt i bruk.  

 

I tillegg til å involvere medlemmene i planleggingen av hva lokalforbundet skal jobbe med, kan 

det være lurt å delegere oppgaver til andre enn styremedlemmene. Det kan være små oppgaver, 

som å hjelpe til med praktiske gjøremål, men det kan også være større oppgaver. Hvis et av 

medlemmene i lokalforbundene brenner veldig for en sak, og det er bestemt at man skal 

arrangere f.eks. en debatt om dette tema, kan man spørre vedkommende om å være 

hovedansvarlig for arrangementet. Det kan være lurt at et eller flere styremedlemmer er med på 

planleggingen og gjennomføringen, særlig hvis det gjelder et stort arrangement. Det er også 

viktig å ikke gi for stort ansvar for tidlig, da det kan virke overveldende. Poenget med dette er 

at man gjennom å få ansvar, vil bygge opp eierfølelse til sitt lokalforbund, samtidig som man 

ikke ønsker å skremme bort nye medlemmer med et for stort ansvar. Det vil forhåpentligvis 

bety at personen eller personene vil fortsette å være aktive, og kanskje være aktuelle for et verv 

i lokalstyret i fremtiden.  

 

En annen måte å aktivisere medlemmer, kan være å invitere de med på nasjonale arrangement. 

Ved å delta på for eksempel Forbundshelgen, vil man få mulighet til å møte forbundere fra 

andre lokalforbund, samt åpne øynene for at lokalforbundet er med i en større organisasjon. 

Dette kan virke inspirerende, og dermed føre til økt ønske om ansvar blant medlemmene.  
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6.3 Å fronte Forbundet 

Det finnes forskjellige måter å fronte Forbundet på. Her skal vi se litt på det å stå på stand, og 

hvordan man kan jobbe med ulike former for medier for å fronte sitt lokalforbund.  

 

 

6.3.1 Å stå på stand 
Stand er enkelt, ufarlig, sosialt og et effektivt grep for å profilere Forbundet og rekruttere nye 

forbundere.  

 

En ”stand” er verdens enkleste form for organisasjonsaktivisme. Den består i at to eller flere 

mennesker deler ut materiell med informasjon om en bestemt sak eller organisasjon (i vårt 

tilfelle om Forbundet), for å informere om organisasjonen og aller helst verve nye medlemmer. 

 

Målet med standen er å gjøre flere oppmerksomme på at Forbundet eksisterer og hva vi jobber 

med.  

 

Dessuten vil vi rekruttere medlemmer og deltakere på arrangementene våre. 

 

Husk at for de fleste er et møte med en organisasjon som står på stand bare første skritt mot 

medlemskap. De fleste blir ikke medlemmer der og da – men mange av dem som kommer på 

neste arrangement, vil være lette å verve der. Å være synlig tilstede blant studentene fungerer 

uansett rekrutterende på sikt, da folk har langt lettere for å oppsøke en organisasjon de har hørt 

om tre-fire ganger enn en de akkurat har blitt oppmerksomme på. Det viktigste med en stand er 

at den lett abstrakte størrelsen "Norges Kristelige Studentforbund" blir nær, ufarlig og 

tilgjengelig gjennom møtet med dere som står på stand. 

 

 

 

 
Så enkelt er stand: 

Huskeliste for stand: 

Program for lokalforbundet 

Verveblokker 

Plakater 

Akt 

Løpesedler 

Roll-up 

Ark for å skrive seg på epostliste 

Frukt, kjeks, godteri eller annet 

som lokker til seg folk og holder 

motet og blodsukkeret oppe blant 

dere som står på stand.  
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1. Finn en sentral plassering og et godt tidspunkt. Finn ut når det er studentfestival eller 

studiestart ved ditt studiested. De første ukene av semesteret er campus som regel like full av 

folk alle dager, men se an når på dagen man når flest folk. Om plassen er folketom før lunsj er 

det ingen vits i å bruke opp engasjementet med å stå på stand før folket dukker opp.  

 

2. Ta kontakt med administrasjonen på det aktuelle studiestedet og få tillatelse til å ha stand. 

Merk at mange studiesteder har satt av bestemte tider og steder for organisasjoner som vil stå 

på stand. Vær ute i god tid, slik at dere er sikre på å få plass, enten det bare er en vanlig dag, 

eller et større arrangement ved studiestart.  

 

3. Lån et bord og pynt det med plakater, AKT og løpesedler. Ha gjerne på Forbundet-trøyer 

eller t-skjorter med like farger. 

 

4. Stå flere sammen! Det er lurt å dele seg opp i vakter slik at man kan holde standen lengst 

mulig, men det er mye hyggeligere å stå på stand om man er flere sammen, så unngå at noen 

blir stående alene. 

 
 
 
Stand er ikke farlig!  
Om man ikke har gjort det før, kan det være litt halvskummelt å skulle stå på stand. Noen 

misliker å skulle "stå på utstilling", noen er redde for ikke å kunne svare skikkelig for seg, andre 

er kanskje for å føle at de plager folk. Alle slike engstelser er forståelige, men sjeldent reelle.  

 

For det første er forbipasserende sørgelig lite opptatt av akkurat deg som person: de ser en stand 

med noen tilfeldige mennesker som befolker den. Dessuten er det ingen som forventer at du er 

et orakel. Så lenge du har noen setninger om hva Forbundet er og gjør, og et program i hånda, 

er du langt på vei. Og på stand for Forbundet kommer man stort sett i snakk med folk som er 

mer eller mindre interesserte i Forbundet, Jesus, studentaktiviteter eller solidaritet, og som det 

bare er hyggelig å snakke med. (Iblant kanskje også en og annen kverulant som skal motbevise 

Gud, eventuelt forklare inngående at Gud synes hetero er bedre enn homo, men i så fall er det 

helt greit å avbryte samtalen høflig og gå litt unna for å dele ut flere program.)  

 

Husk at du representerer en utrolig bra og viktig organisasjon som flere bør få anledning til å 

møte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand-empowerment-tips: 

Om man synes det er ubehagelig å stå på stand, er det ekstra lurt å være godt forberedt. 

 

Øv dere gjerne ved og «leke stand»: Dere kan bytte på å være forbundern og den som 

spiller den interesserte studenten, den irriterende, kverulanten, den rasende ateisten, den 

måpende konservative eller hvem det måtte være du gruer deg til å støte på.  

 

Tenk gjennom åpningsreplikker og prøv dem gjerne på hverandre. (Les gjennom 

forslagene til argumenter i kapittel 6.3.3 på de sakene du er usikker på.)   
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6.3.2 Sosiale medier 

Forbundet har satt som mål å være synlig og aktiv i sosiale medier. Lokalforbundene 

oppfordres derfor til å bruke disse verktøyene for å nå ut til både eksisterende og nye 

medlemmer. Dette kapitlet fokuserer på Facebook og Instagram, som Forbundet har valgt å 

prioritere, men lokalforbundene står selvsagt fritt til å også prøve ut andre kanaler. Kontoret i 

Oslo administrer den nasjonale siden på Facebook og Forbundets Instagram-profil. 

Hvorfor sosiale medier? 

La oss begynne med følgende prinsipp: Vanlige mennesker er ikke først og fremst på 

Facebook eller Instagram for å bli pepra med promoteringsmateriell fra hyggelige 

studentorganisasjoner. I dette kapitlet ser vi på hva som kan gjøres for å komme ett skritt 

nærmere å holde tritt med the Kardashians.  

Det er fire hovedgrunner til hvorfor Forbundet er på sosiale medier: 1) Vi når ut til nye 

medlemmer, 2) vi aktiviserer medlemmer, 3) vi gjør informasjon om Forbundet så lett 

tilgjengelig som mulig, og 4) det gjør det enklere å delta i det offentlige ordskiftet og markere 

våre standpunkt, både alene og sammen med våre samarbeidspartnere.  

 

Facebook 
 

Facebook kan brukes på mange måter av lokalforbundet ditt: 

1. Lokalforbundets Facebook-side. Denne er offentlig, og målgruppen er både 

eksisterende og nye medlemmer. Det er spesielt viktig å lage events (aktiviteter) fra 

denne siden. 

2. Lokalforbundets lukkede Facebook-gruppe. Det kan være nyttig å ha en lukket 

gruppe kun for medlemmer. Her kan dere for eksempel diskutere ideer og lage planer. 

Husk at alt av viktig informasjon også må formidles via e-post, ettersom det ikke er 

alle som bruker Facebook. Det er også viktig at nye medlemmer blir invitert inn i 

gruppen etter hvert som de melder seg inn, slik at denne gruppen ikke bidrar til å lage 

en «indre» og en «ytre» gruppe i lokalforbundet. 

3. Aktivitetsgrupper på Facebook. Dersom lokalforbundet f.eks. har en tilknyttet 

bibelgruppe eller kor kan det være hensiktsmessig å lage egne grupper for disse 

medlemmene på Facebook. Minst en representant fra styret, og gjerne flere, bør være 

medlem(mer) i slike grupper for å sikre gjennomsiktighet. 

4. Lokalstyrets lukede Facebook-gruppe. Denne gruppen er kun for styret i 

lokalforbundet.  

5. Diverse gruppe-chatter. Styret kan for eksempel bruke en gruppe-chat, mens en 

arrangementskomité for juleavslutningen kan ha sin egen.  

 

Leder av lokalstyret innehar rollen som administrator, i tillegg anbefales det å ha én medie-

ansvarlig i styret. Alle lokalforbund må ha en side (pkt. 1), de andre alternativene er valgfrie.  

Å lage og dele events er en av Facebooks nøkkelfunksjoner for organisasjoner, og her er det 

ekstra viktig at dere er på ballen: Lag events så snart datoene for semesteret er klare, og 

fyll inn informasjon så snart den blir tilgjengelig.  

 

For å lage en event på vegne av lokalforbundet ditt, klikk EventsCreate Event fra menyen 

på venstre side. Den nye eventen vil da være synlig i kalenderen. Husk at det også er mulig å 

lage events med flere arrangører, noe som kan være nyttig dersom dere f.eks. arrangerer noe 

sammen med en partnerorganisasjon. 
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Instagram 
 

Instagram er først og fremst en estetisk kanal, hvor bildet er i fokus og et eventuelt 

tekstbudskap kommer i andre rekke. Det er selvsagt mulig å bruke tekst i selve bildet også, 

noe som enkelt kan gjøres med gratisverktøy som f.eks. Canva (www.canva.com). Forbundet 

har en nasjonal konto, og det er opp til lokalforbundene hvorvidt det er ønskelig med egne 

lokale kontoer. Bilder som skal legges ut på Forbundets nasjonale konto kan sendes til 

post@forbundet.no. Ta også kontakt dersom det er behov for assistanse i opprettelsen av 

lokalforbundskontoer. 

 

På Facebook kan vi dele innhold, mens Instagram blir vår digitale fotobok. Bildene som 

legges ut gjør best nytte for seg dersom de forteller historien om hvem vi er. Det kan være 

bilder fra Forbundshelga, semesterstartfesten, grilling i parken, eller en messe. Forbundere 

som går samlet i tog på kvinnedagen, arbeidernes dag eller Pride er et godt eksempel på motiv 

som passer bra på Instagram.  

 

Både Instagram og Facebook tilbyr betalt reklame, såkalt «boosting», for et valgfritt beløp. 

Her kan man velge hvor mye det skal koste, hvilke personer som skal nås, og hvor lenge 

kampanjen skal foregå. Klikk på «boost innlegg» rett under oppdateringen din for å gjøre 

dette. Det kan, for eksempel, være aktuelt å reklamere for en temakveld. En typisk boosting 

koster mellom 200 og 400 kr. Dersom dere ønsker slik reklamering må det inn i 

lokalforbundsbudsjettet.  

 

Hvem, hva, hvor? 

Det er opp til hvert lokalstyre hvordan man ønsker å fordele rollene, men det anbefales å ha 

én person som har ansvaret for både tradisjonelle og sosiale medier. Bilder og 

statusoppdateringer fra arrangementer kan godt deles i sanntid, eventuelt dagen etterpå 

dersom det er behov for bilde- eller tekstredigering. Alle medlemmer oppfordres til å like, 

kommentere og dele innhold fra Forbundet. Dette gjelder særlig for personer som 

innehar formelle verv i organisasjonen. En publiseringsplan er et nyttig verktøy for å holde 

oversikten over når ting bør legges ut og hvem som har ansvaret for at det blir gjort.  

 

http://www.canva.com/
mailto:post@forbundet.no
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En publiseringsplan kan se slik ut: 

 

Dato Ukedag 

og tid 

Tittel/tema Tekst (ev. m/link) Bilde/

video 

Ansvarlig 

26.01.

2018 

Fredag 

20.00 

Semesterstartmesse! Jula varer ikke helt til 

påske, for der i mellom 

kommer masse 

forbundsaktiviteter! 

Denne gjengen er i hvert 

fall klar, er du?  

Bilde av 
glade 

deltakere 

Medie-ansvarlig 

31.01.

2018 

Onsdag 

17.00 

Temakveld Velkommen til temakveld 

om en uke! Navn 

Navnesen, som har vært 

ledsager på Vestbredden i 

Palestina, kommer for å 

fortelle om sine 

opplevelser. I forkant blir 

det servert palestinsk mat. 

Nei. Bare 

link til 
eventen 

(husk å 

slette 
denne 

etter at 

Facebook 
har 

registrert 

den) 

Medie-ansvarlig 

      

 

Dette skjemaet finner du også under Ressursbanken på www.forbundet.no/ressursbank.  

 

NB: Husk at Facebook har en nyttig funksjon som lar deg publisere oppdateringer frem i tid.  

 

En fordel med Facebook er at data på hvor mange medlemmer vi når ut til er lett tilgjengelig. 

Antall likes, kommentarer, delinger og «outreach» er de enkleste målene på dette. Facebooks 

algoritmer bestemmer hvor oppdateringene våre havner på veggen til brukerne, hvor de mest 

populære innleggene havner øverst. Likes vurderes som bra, kommentarer enda bedre, og 

delinger er best. Dersom mange deler oppdateringen vår tolker Facebook det dit hen at denne 

oppdateringen er meget engasjerende og spennende, og at den dermed fortjener en høy og god 

plassering. Moralen i denne er visa er enkel: Lik, kommenter, og del så mye du orker! 
 

Hva kjennetegner gode statusoppdateringer? 

 

1. Mennesker løftes frem. Bilder/videoer av engasjerte forbundere er langt mer 

engasjerende sammenlignet med et bilde av en bunke sakspapirer før et årsmøte!  

2. Dialog oppfordres – delta i debatten! En oppdatering som trigger en kommentar, det 

kan være alt fra gratulasjoner til motargument, engasjerer dypere. Still gjerne 

spørsmål.  

a. Det er viktig å være tilstede i dialogen som eventuelt oppstår. Det er fint å si 

takk til gratulasjoner og lykkeønsker. Hets og uakseptabel atferd skal slås ned 

på, se egen seksjon om hets i dette kapitlet for hvordan man håndterer slike 

tilfeller.  

3. Bilder og videoer engasjerer langt mer sammenlignet med ren tekst. Emojies er også 

lov, innimellom 😉. Det er også lurt å dele innhold som partnere eller andre har lagt ut, 

eventuelt eksternt innhold fra andre nettsider (f.eks. www.forbundet.no).  

4. Variasjon. Forsøk å legge ut varierte meldinger. Folk som følger oss kjeder seg fort 

dersom samme sak blir delt hver uke.  

5. Et klart budskap. Prøv å bruke et direkte språk, og si hva du mener – ikke hva du 

ikke mener.  

http://www.forbundet.no/
http://www.forbundet.no/
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Dersom svaret er «ja» på alle spørsmålene over har du sannsynligvis en flott oppdatering! 

Dersom du publiserer noe fra dine private kontoer, for eksempel et bilde fra Forbundshelga, er 

du hjertelig velkommen til å tagge lokalforbundet ditt, eventuelt Forbundet nasjonalt, eller 

bruke emneknaggen #forbundet_NKS.  

 

Husk at alt som legges ut under Forbundets media-paraply reflekterer tilbake på 

organisasjonen. Og, som du sikkert har hørt tusen ganger før, når noe er publisert på internett 

er det ikke rent enkelt å få det bort. Husk derfor at nettvett er viktig, at alkohol aldri skal være 

i fokus, og at fotografen skal krediteres.  

 

Hvordan takle hets? 

Sosiale medier oppfordrer til dialog, noe som gjennom hele dette kapitlet har blitt vurdert som 

en positiv egenskap. Avslutningsvis er det viktig å også huske på at hets, sjikane eller andre 

former for uakseptabel oppførsel av og til skjer på sosiale medier. Det kan virke som om 

terskelen for hva som er greit å si er vesentlig lavere på internett sammenlignet med den 

«virkelige» verden. Hva gjør en dersom noen angriper enkeltpersoner eller grupper? I dette 

delkapitlet ser vi på ulike grader av negative kommentarer, og hvilken motreaksjon som 

passer til hvert tilfelle. Vi bruker Forbundets Palestina-engasjement som eksempel, hvor vi 

har delt en event hvor det manes til fakkeltog mot Trumps annerkjennelse av Jerusalem som 

Israels hovedstad, og hvor vi krever at Jerusalem skal være en hellig by for tre religioner.  
  

Sjekkliste før publisering: 

 Samtykker alle (gjenkjennelige) på bildet til at det blir publisert av Forbundet? 

 Blir mennesker omtalt eller avbildet på en verdig måte? 

 Er budskapet i tråd med Forbundets plattformer og standpunkt? 

 Er oppdateringen interessant og plassert i en kontekst? 

 Er budskapet klart: Vil det være åpenbart for personen som leser teksten og/eller 

ser bildet hva som kommuniseres? 

 Har fotografen samtykket til at bildet blir publisert? 
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Type 

kommentar 

Eksempel Motsvar Hvorfor 

reagere på 

denne måten? 

(Retorisk) 

Spørsmål 

«Hvorfor gidder dere å 

engasjere dere? Det har jo 

ingenting for seg likevel. 

Som om dere klarer å 

stoppe flyttingen av 

ambassaden…»  

«Hei! Vi mener det er viktig å 

heve stemmen når urett begås. 

Som enkeltmennesker er vi 

svake, som flokk er vi sterke. 

Vi er heller ikke alene; vi er 

en del av en større kampanje 

over hele verden som 

fordømmer Trumps 

beslutning. Vi mener, som 

sagt, at Jerusalem skal være 

en hellig by for tre religioner, 

og at byens fremtid må 

avgjøres på 

forhandlingsbordet mellom 

Palestina og Israel – ikke i 

Washington. Vi kan ikke 

alene stoppe flyttingen av 

ambassaden, men vi kan – 

sammen med millioner av 

stemmer fra hele verden – 

synge så høyt at det blir 

ubehagelig for stormakten 

USA å gjennomføre 

flyttingen. Mvh, Navn 

Navnesen, leder.» 

En slik 

kommentar kan 

være et resultat 

av mange ting, 

f.eks. uvitenhet. 

Ved å klargjøre 

standpunktene 

våre, viser vi at 

vi kan 

argumentere 

for meningene 

våre, og 

hvorfor vi 

velger å 

engasjere oss.  

Uenighet «Jeg mener det er feil av 

Forbundet å støtte 

Palestina. Kan jo like 

gjerne sende penger til 

terroristene i Hamas! 

Finnes det absolutt 

oppegående kloke hoder i 

Forbundet?» 

«Hei! Forbundet støtter ikke 

Hamas, og vi fordømmer alle 

angrep på sivile, uansett hvem 

som står bak. Men Palestina er 

mye mer enn Hamas. Vi 

samarbeider med vår kristne 

palestinske søsterorganisasjon 

PYEM, som definitivt ikke er 

terrorister, men tvert imot 

bedriver tålmodig, ikke-

voldelig arbeid mot 

okkupasjonen. 

 

Det er også viktig å huske på 

at boikott og protester er et 

virkemiddel i en ikke-voldelig 

motstandskamp, og at slike 

kampanjer har ført frem 

tidligere i andre kontekster. Vi 

håper og tror at konflikten kan 

løses med ikke-voldelige 

midler, og støtter derfor denne 

Denne 

kommentaren 

er basert på en 

hatefull 

premiss, men er 

ikke direkte 

hatefull. Vi bør 

derfor gi et 

seriøst motsvar.   
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markeringen. Mvh, Navn 

Navnesen, leder.» 

Angrep på 

gruppe 

«Halo. Disse råttene, som 

kaller seg Palestinere… 

dem er udugelige 

f***ings idioter hele 

gjengen, mener jg da. Gi 

dem gift, jo fortere jo 

bedre.» 

Kommentaren og brukeren 

rapporteres, kommentaren 

slettes etterpå. 

Hatefulle 

ytringer av 

dette kaliberet 

fortjener ikke et 

seriøst motsvar. 

Angrep på 

individ 

«Ådnssvake..f**n altså, 

nå har a jort det jenn! 

Møkkakjærringa som 

kaller seg «leder» av 

Forbundet, ha deg tilbake 

til kjøkkenbenken. Da 

kan du idet minste gjør 

nytte for dg…» 

Kommentaren og brukeren 

rapporteres, kommentaren 

slettes etterpå. 

Hatefulle 

ytringer av 

dette kaliberet 

fortjener ikke et 

seriøst motsvar. 

Trusler «For hvert Israelsk barn 

som blir drept i 

opptøyene, dreper jeg en 

av dere i Forbundet.» 

Politianmeldelse Trusler skal 

aldri 

aksepteres. 

 

Dersom lokalstyret eller medlemmer opplever hets, sjikane eller annen uakseptabel oppførsel 

på sosiale medier, oppfordres det til å ta kontakt med hovedkontoret på post@forbundet.no 

for råd og hjelp.   

 

 

6.3.3 Tradisjonelle medier 
 

De fleste studentsteder har en studentavis eller -radio. Slike kanaler kan brukes for å 

promotere lokalforbundet gjennom å delta i debatter, skrive leserinnlegg, eller betale for 

reklame på papir og/eller nett. Det er også lurt å sørge for at arrangementer er synlige i 

kalendere, grupper og oversikter som studenter oppsøker, som for eksempel «Det skjer i 

Trøgstad» på Facebook. Hvilke muligheter som finnes varierer fra by til by. Et godt sted å 

begynne er å svare på følgende spørsmål:   

 

1. Hvilke studentmedier finnes i byen vår?  

2. Er det noen i lokalstyret som har kontakter eller kjenner noen som jobber i de 

aktuelle studentmediene? 

3. Publiserer studentmediene stoff som er relevant for oss, og kan vi i så fall delta i 

debatten med et leserinnlegg eller lignende? Hvem skal i så fall skrive et slikt innlegg? 

a. Husk: Lokalstyret er velkommen til å utale seg på vegne av lokalforbundet, så 

lenge uttalelsen er i tråd med Forbundets standpunkter og vedtekter. Er du i 

tvil, spør generalsekretæren! 

4. Ønsker vi å betale for reklame? Dersom svaret er ja må dette vedtas som en del av 

budsjettet. Husk at det er lettere å lage en annonse for en spesifikk aktivitet fremfor en 

mer generell «Bli med i Forbundet». 

5. Hvor oppsøker studenter informasjon om «hva som skjer», og hvem skal ha 

ansvaret for å oppdatere disse kanalene? 

 

mailto:post@forbundet.no
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Lokalstyret oppfordres til å jobbe aktivt for å gjøre Forbundet mer kjent og styrke vår plass 

som aktør i samfunnsdebatten. Ved å delta i det offentlige ordskiftet fremstår vi som en seriøs 

organisasjon som mener noe. Men hva kjennetegner et godt leserinnlegg?  

 

Nyttige bud for et godt leserinnlegg: 

1. Hovedpoenget må komme først. Ikke hold leseren på pinebenken, si hva du mener 

med en gang.  

2. Bruk et muntlig og lettleselig språk. Ikke fall for fristelsen for å imponere med et 

vanskelig vokabular som ingen forstår! De som virkelig mestrer skrivekunsten skriver 

«vann», ikke «dihydrogenmonoksid», og imponerer heller med skarpe formuleringer 

og vakre metaforer. 

3. Ha argumentet ditt klart for deg før du begynner å skrive. Hva er det du egentlig 

mener?  

4. Flere saker = flere leserinnlegg. Unngå «også mener vi forresten at…». Korte og 

presise leserinnlegg blir lest av flere. 

5. Bruk eksempler, unngå ironi.  

6. Anta at den gjennomsnittlige leseren har begrenset med kunnskap og intelligens. 

Leseren skal føle seg opplyst, ikke «dum» etter å ha lest første avsnitt. Prøv også å 

forklare resonnementene – det er ikke sikkert de er like opplagte som du tror! 

 

Et klassisk leserinnlegg er bygd opp slik: 

- Overskrift. Kort og lettfattelig. 

- Innledning/ingress. Her presenteres lokalforbundets standpunkt. 

- Argumentasjon. I denne delen argumenteres det for hvorfor lokalforbundet har tatt et 

slikt standpunkt, og følgelig hvorfor det er det beste standpunktet. 

- Konklusjon. Her kan det settes krav og se fremover. Hva må gjøres, når, og av hvem? 

 

Nasjonale aviser er som regel kresne på hva de velger å trykke, og vil nesten alltid kreve at 

innlegget er eksklusivt for dem. Lokale aviser er ofte enklere å få på gli. Lengden på 

leserinnlegg varierer fra 600 til 6000 tegn, avhengig av hvilken avis det er snakk om og hva 

slags type leserinnlegg det er snakk om (kronikker kan f.eks. være opp mot 6000 tegn). Husk 

at dere også har tilsvarsrett; dersom noen anklager lokalforbundet deres for noe så har dere 

rett til å få svare på tiltale. Denne retten går selvfølgelig begge veier.  
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7. Økonomi 
 

Dette kapittelet gir en oversikt over økonomien til lokalforbundene, samt styrets ansvar for 

økonomistyringen og de praktiske oppgavene knyttet til dette. Det gir også en innføring i 

hvordan dere søker om midler, setter opp et budsjett, og fører et godt regnskap. 

 

7.1 Generelt om økonomien 
Lokalforbundene har sin egen økonomi. Dette betyr at hvert lokalforbund har en egen 

bankkonto, at det er årsmøtet som bestemmer hvordan pengene skal brukes, og at det er styret 

som har ansvaret for å holde orden på pengene.  

 

De viktigste inntektene for lokalforbundene er: 

- Leieinntekter fra Universitetsgata 20 

- Studiestøtte fra Kristelige Studieforbundet (K-Stud) 

- Støtte fra lokale studentsamskipnader 

 

De viktigste utgiftene er: 

- Arrangementer 

- Styre-/møtekostnader 

- Profilering 

- Deltakelse på årsmøte i NKS 

 

Det er årsmøtet i lokalforbundet som bestemmer hvordan lokalforbundets penger skal brukes. 

Dette gjøres gjennom budsjettet, som vedtas på årsmøtet.  

 

Styret har ansvar for å forvalte inntektene og utgiftene til lokalforbundet gjennom året, i tråd 

med budsjettet.  

 

Hvert lokalforbund må føre årlige driftsregnskap. Dette gir medlemmene en visshet om at 

styret har brukt lokalforbundets midler sånn som medlemmene har bedt om – og det gir styret 

en trygghet i at ingen kan mistenke dere for å ha brukt midlene på noe annet enn dere har blitt 

bedt om. For tiden fører generalsekretær regnskap for lokalforbundene, etter ønske fra de 

lokale representantene i Landsstyret.  

 

7.2 Styrets ansvar og oppgaver 
 
Styrets ansvar for økonomien består i å 

1. Sørge for at alle utlegg er dokumentert med kvitteringer og underskrifter 

2. Sørge for at budsjettet vedtatt på årsmøtet overholdes 

3. Skaffe inntekter ved å søke om støtte 

4. Føre regnskap for lokalforbundet 

 

I det daglige er det viktigste økonomiske ansvaret å sørge for at det handles inn til 

arrangementer, at alle utlegg dokumenteres, og å følge med på at budsjettet overholdes. 

 

Per i dag er det generalsekretæren i NKS som fører regnskapet for lokalforbundene. Dette 

trenger dere altså ikke gjøre selv. Det er imidlertid viktig å være klar over at det er styret som 

sitter med det økonomiske ansvaret. Det betyr at det er dere som styret som er ansvarlige for 

at pengene går til det de skal, at budsjettet overholdes og at alle utgifter er dokumentert med 

refusjonsskjema, underskrifter og kvitteringer. 
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1. Dokumentere utlegg 

Hvem som helst i styret kan legge ut for utgifter til arrangementene deres (med mindre dere 

har blitt enige om en annen ordning). Når du har lagt ut på vegne av lokalforbundet, får du 

dette refundert av generalsekretær (eventuelt kassereren i lokalforbundet). For å få refundert 

utlegg, må du sørge for at du har tilstrekkelig dokumentasjon. Det innebærer å levere et 

refusjonsskjema underskrevet av deg og ett annet styremedlem og kvitteringene for alt du har 

handlet. 

 

Refusjonsskjemaene finner dere i Ressursbanken på forbundet.no.  

 

Når du har lagt ut penger for lokalforbundet må du: 

- Ta vare på alle kvitteringene 

- Fylle ut et refusjonsskjema og stifte kvitteringene bak på dette 

- Får noen i styret til å signere på refusjonsskjemaet  

- Levere refusjonsskjema med kvitteringer og underskrift til økonomiansvarlig (for 

øyeblikket generalsekretær) 

 

Korrekt utfylt refusjonsskjema: 

 

 
 

2. Å overholde budsjettet 

Det er viktig at styret alltid husker på at det er årsmøtet som bestemmer pengebruken. Styret 

bare forvalter pengene. Om årsmøtet gjennom budsjettet har bestemt at lokalforbundet skal 

bruke 2000 kroner på arrangement, er dette rammene styret har å forholde seg til. Om 
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årsmøtet har vedtatt et budsjett der det skal brukes 1000 kroner på styreutgifter, kan ikke 

styret legge et seminar til Danskebåten for 4200 kroner.  

 

Det er budsjettet – ikke pengene lokalforbundet har på konto – som er rammene for hva styret 

kan bruke i løpet av året. Alle lokalforbundene i Forbundet har noe penger på konto. Dette er 

egenkapitalen til lokalforbundet, og det er et poeng at dere alltid har litt egenkapital. Dette 

sikrer at dere kan betale regninger også i påvente av at de årlige inntektene kommer inn. Så 

om årsmøtet har vedtatt et budsjett der dere skal gå 102 kroner i overskudd, skal dere gå 102 

kroner (eller mer) i overskudd. Selv om dere har en million på bok.   

 

Som styre er det viktig at dere planlegger utgiftene deres med tanke på at budsjettet skal holde 

for hele året. Har dere 2000 kroner til arrangement, er det dumt å bruke 1500 kroner på 

trøffelkveld i mars. Det er lurt å telle over omtrent hvor mange arrangement dere regner med å 

ha, og finne et snittpris på hvor mye dere kan bruke på hvert av dem. 

 

Lokalforbundene mottar oppdaterte regnskap månedlig. Det er lurt å gjøre det til en vane å gå 

gjennom disse på første styremøte, så dere hele tiden har kontroll på hvor mye penger dere har 

brukt, og hvor mye dere har igjen å bruke.  

 

Hva om budsjettet sprekker? 

Noen mindre avvik mellom budsjett og regnskap vil det nesten alltid være: Renta gikk ned, så 

renteinntektene ble på 48 kroner i stedet for 50. Sånne ting. Det må man nesten regne med. 

Men noen ganger kan det dukke det opp utfordringer man ikke har budsjettert for. Det kan 

være en uforutsett utgift ingen hadde sett for seg da budsjettet ble vedtatt, eller det kan være at 

en inntekt man hadde budsjettert med ikke kommer.  

 

Det aller viktigste er at styret overholder «bunnlinja» – altså at den samlete pengebruken ikke 

blir større enn budsjettert. Om inntektene blir lavere enn forventet, må styret redusere 

kostnadene tilsvarende. Om inntektene blir lavere enn budsjettert, kan heller ikke styret bruke 

like mye penger som oppgitt i budsjettet.  

 

Om inntektene blir veldig mye lavere, eller de uforutsette kostnadene veldig store, er det 

ryddig av styret å kalle inn til et allmøte for å få godkjenning til endringene.  

 

Om inntektene blir veldig mye høyere enn budsjettert – for eksempel fordi lokalforbundet får 

10 000,- kroner etter å ha vunnet kommunens pris for beste økumeniske filmkveld – er det 

ryddig om medlemmene får være med å bestemme hvordan disse pengene skal brukes (eller 

om de bare skal gå til å styrke egenkapitalen). Derfor er det greit å legge pengene «til side», 

styre mot et overskudd på 10 000,- kroner, og la årsmøtet bestemme hvordan de skal brukes 

neste år. Eventuelt, hvis styret har en god idé som bør gjennomføres raskt, kalle inn til et 

allmøte for å diskutere ideen.   

 

Hvis det begynner å bli tomt i arrangement-potten for året, men dere har fått en veldig god idé 

til et litt dyrt seminar dere gjerne vil arrangere, kan dere forsøke å finansiere dette utenfor 

budsjettet: Det kan være å søke prosjektstøtte fra det offentlige, en kirke eller en organisasjon; 

eller det kan være ved å ha loppemarked i lokalforbundet.  

 

3. Skaffe inntekter 

Styret i lokalforbundet er ansvarlige for å skaffe penger som kan brukes på arrangementer og 

annet i løpet av året. De viktigste inntektene for lokalforbundene er: 
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Leieinntekter fra U20 

Forbundets lokaler i Universitetsgata 20 (U20) eies av Huskomiteen. De lar Osloforbundet 

leie – og framleie – deler av lokalene. Dette gir en årlig inntekt som skal gå til «lokalt arbeid i 

Forbundet». Disse inntektene skal altså komme alle lokalforbundene – ikke bare 

Osloforbundet – til gode. 

 

Forventede leieinntekter fra U20 fordeles av landsstyret i januar hvert år. Styret i 

lokalforbundet får beskjed om hvilket beløp deres lokalforbund vil få tildelt, og kan 

budsjettere med dette beløpet.  

 

Studiestøtte fra K-Stud 

K-Stud er et studieforbund. I Norge har vi 15 slike studieforbund, og Forbundet er altså 

medlem av K-Stud, som organiserer de fleste kristne organisasjonene i Norge. 

Studieforbundene fordeler statsstøtten til voksenopplæring. Voksenopplæring er her forstått 

som «organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet». Det betyr 

at de av lokalforbundenes arrangementer der deltakerne kommer for å få økt kunnskap, 

innsikt eller forståelse av et tema forstås som «voksenopplæring», som dere altså kan få 

statsstøtte til å gjennomføre. 

 

Eksempler på aktiviteter som kan godkjennes som voksenopplæring: 

bibel&børst 

Debatter 

Temakvelder 

Filmkveld med påfølgende diskusjon 

 

Eksempler på aktiviteter som ikke vil godkjennes:  

Gudstjeneste/messe, matpakkeaksjon, brettspillkveld, stand, årsmøte/allmøte (med mindre 

dere har en innledning eller foredrag i forbindelse med møtet), måltider, fester og aksjoner. 

 

For å få støtte fra K-Stud, må semesterprogrammet til lokalforbundet registreres som et 

«kurs». Dette gjør dere så snart dere har semesterprogrammet klart. Dere søker ved å 

registrere alle aktiviteter dere skal gjøre som kan forstås som «voksen 

 

Semesterprogrammet registreres som et kurs hos K-Stud ved at styret går gjennom alle 

postene på programmet som kan anses som en studieaktivitet, og så gir dette en overskrift 

som kan dekke alle de forskjellige postene. Det er lurt å finne en tittel som både er bred nok 

til å dekke alle arrangementene, men også er tydelig nok til å gi en forståelse av at det er 

naturlig å se arrangementene i sammenheng. Typiske kurstitler for et semesterprogrammet i 

Forbundet vil kanskje være «Å være kristen i dag», eller «Å arbeide for Guds rike – hva er 

det?».  

 

I 2015 var tilskuddet på 80 kroner per kurstime. Det betyr at hvis der gjennomfører 3 

bibel&børst á to timer og 1 filmkveld på 3 timer, vil dere få utbetalt 720,- kroner.  

 

Kravene til å få utbetalt støtte er (i 2015): 

 Minst 8 kurstimer 

 Minst 1 deltaker må fullføre (75% oppmøte) 

 Deltakeren må være minst 14 år i løpet av kursåret 

 Studieplan/materiell må være forhåndsgodkjent 
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 Komplett frammøteliste med adresse, fødselsår og avkrysning for deltakerne 

 

Det siste punktet løses enklest ved at styret i lokalforbundet registreres som deltakere på 

kurset. Dette er de deltakerne som mest sannsynlig vil være med på flest aktiviteter, og det gis 

altså ingen ekstra støtte for å registrere alle som er innom arrangementene. Det eneste kravet 

er altså at minst én av dere må delta på minst 75 % av arrangementene. Registreringen gjøres 

enkelt på nettsidene til K-Stud, og etter hvert arrangement kan dere også enkelt merke av 

hvem som har deltatt på hvert enkelt arrangement.  

 

Lokale støtteordninger 

Både studentsamskipnader og kommuner har gjerne diverse støtteordninger dere kan søke på. 

Noen tilbyr generell driftsstøtte, mens andre ordninger kan brukes til å finansiere konkrete 

prosjekter eller aktiviteter. Det kan være vel anvendt tid å bruke en ettermiddag på internett 

for å finne mulige støtteordninger dere kan søke på. 

 

Tips til søknadsskriving: 

 Les retningslinjene for tilskuddet dere søker nøye.  

 Bruk disse retningslinjene aktivt i søknaden: Vis hvordan pengene vil brukes til 

formålet som etterspørres, og hvordan dere vil sørge for den 

oppfølgingen/etterarbeidet det eventuelt bes om. Gjenta gjerne formuleringer fra 

retningslinjene i søknaden deres.  

 Vær konkret i beskrivelsene av hva dere søker penger til.  

 Vis tydelig hvordan deres aktiviteter oppfyller kravene i retningslinjene. 

 Unngå for mye utenomsnakk, for eksempel generelle beskrivelser av Forbundet. 

 

Interne innsamlinger 

Om dere gjerne vil på hyttetur, men det begynner å bli tomt i budsjettet, er det selvsagt 

ingenting i veien for at dere kan arrangere for eksempel Loppemarked, auksjoner, bollesalg 

eller innsamlinger for å skaffe penger. Bare husk å være nøye med å føre alle inntektene inn i 

regnskapet! 

 

4. Ha kontroll med regnskapet! 

Det er generalsekretær som fører regnskap for lokalforbundene. Merk at det fortsatt er styret 

som er ansvarlige for økonomien i lokalforbundet. Dere får tilsendt oppdatert regnskap hver 

måned. Gjør det til en vane å alltid gjennomgå regnskapet på det første styremøtet i måneden, 

så dere er sikre på at dere holder dere innenfor budsjettet! 

 

 

7.3 Å lage et budsjett 
 

Det er årsmøtet som vedtar årlige budsjett for lokalforbundet. Det er styret som skal innstille 

på budsjett til årsmøtet. Det betyr at styret lager et forslag til budsjett som legges fram på 

årsmøtet. Årsmøtet kan så gjøre de endringer de vil i dette forslaget.  

 

Budsjettet er et viktig styringsdokument – viktigere enn mange kanskje tenker over. I 

budsjettet bestemmes det hvordan pengene skal brukes gjennom året, og dermed legges det 

føringer på hva som skal prioriteres og hva styret skal jobbe med.  

 

Budsjetter kan være mer eller mindre detaljerte. Det er vanlig i Forbundet at de lokale 

årsmøtene gjør en «grovprioritering». Det vil si at årsmøtet vedtar et budsjett der det settes av 
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penger til for eksempel «arrangement», og så er det opp til styret å planlegge året ut fra 

midlene de har fått til rådighet. (På sentralt nivå er budsjettet mer detaljert, så føringene fra 

Landsmøtet til Landsstyret er strengere enn det som er vanlig lokalt). 

 

Når dere skal lage et forslag til budsjett, er det lurt å ta utgangspunkt i regnskapet fra 

foregående år. Vanligvis vil inntekter og utgifter være noenlunde like fra år til år.  

 

Dere begynner med å sette opp forventede inntekter. Her er det viktig at dere er realistiske – 

og heller budsjetterer for forsiktig enn for optimistisk. Ingen er tjent med at dere budsjetterer 

med høyere inntekter enn hva dere faktisk kommer til å få inn i løpet av året. 

 

Deretter fordeler dere disse inntektene utover de postene dere ønsker å bruke penger på.  

 

Dersom regnskapet gikk noenlunde i null i fjor, er det greit å fortsatt ta utgangspunkt i tallene 

fra fjorårets regnskap til budsjettet. Hvis dere følte at dere for eksempel hadde for lite penger 

til profilering, kan dere selvsagt øke denne potten så mye som dere mener er nødvendig. Da 

må dere bli enige om hvilke(n) post(er) disse midlene skal tas fra.   

 

I utgangspunktet skal budsjettet enten gå i null (altså at inntekter og utgifter er like store), 

eller med et lite overskudd. I spesielle tilfeller – om dere har et desperat behov for en 

discokule til kapellet eller liknende – kan imidlertid styret foreslå å bruke noe av 

egenkapitalen til større investeringer, dersom det ikke er rom for investeringen i 

driftdsbudsjettet. 
 

7.4 Regnskapet 

Regnskapet består av fire deler: Bilagene, hovedboka, resultatregnskapet og balansen.  

 

Resultatregnskapet 

Det dokumentet styret vil forholde seg mest til, er resultatregnskapet. Dette er kort fortalt 

oppsummering over hvilke penger som har kommet inn, hvilke penger som har gått ut, og hva 

pengene som har gått ut er brukt til i løpet av det siste året.  

 

Resultaltregnskapet kan for eksempel se sånn ut: 
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En viktig ting å merke seg når du leser et regnskap, er at «minus er pluss». Når vi fører 

regnskap, føres inntektene vanligvis som negative tall. -100 er altså 100 kroner i inntekt, mens 

100,- er 100 kroner i utgift. Når Rissa-Forbundet i dette regnskapet har et foreløpig resultat på 

-3703 kroner, betyr det altså at de har et foreløpig overskudd på 3703,- kroner.  

 

Hver konto (altså hver «linje») i regnskapet har et nummer. Tallene i kolonnen helt til venstre 

angir kontonummeret. Dette nummeret er først og fremst til hjelp når regnskapet føres.  

 

Tall-kolonnen til venstre viser budsjettet. Dette skal med i regnskapet sånn at man enkelt kan 

se hvor mye penger dere har igjen å bruke, eller om man har brukt for mye penger på enkelte 

budsjettposter. 

 

Kontoen 8050 Renteinntekter står i null. Det er fordi rentene føres ved slutten av året.  

 

Balansen 

Balansen er oversikten over hva lokalforbundet har på konto, hvor mye dere har i gjeld og 

hvor mye dere har utestående. Kort sagt: Hvor mange penger lokalforbundet har. Dere finner 

balansen under resultatregnskapet dere får tilsendt hver måned. 
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Balansen kan for eksempel se sånn ut: 

 
 

 1920 Bank er hvor mange penger som står på bankkontoen. 

 1575 Kortsiktige fordringer er penger som noen skylder lokalforbundet. I dette tilfellet 

antageligvis et nyvervet medlem som lokalforbundet skal få penger fra NKS for. 

 1576 Kortsiktig gjeld er penger lokalforbundet skylder noen. I dette tilfellet 

antageligvis en ubetalt regning.  

 

Det er verdt å merke seg at gjeld og fordringer ikke påvirker Årsresultatet. De 50 kronene 

under fordringer er allerede ført som inntekt under 3130 Nye medlemmer, og regningen på 

1576 Kortsiktig gjeld er allerede ført på den posten den hører hjemme på. 

 

Balansen er først og fremst viktig for årsmøtene, for at de skal vite om det rom for større 

investeringer eller liknende. Forutsatt at årsmøtet har vedtatt et rimelig ansvarlig budsjett, er 

det resultatregnskapet det er viktigst å følge med på for styret. Unntaket er dersom 

lokalforbundet har veldig liten egenkapital, altså lite penger på bok. Da er det viktig å følge 

med på balansen. Det hjelper lite om årsmøtet har vedtatt å bruke 10 000 kroner på 

arrangementer om dere faktisk bare har 243 kroner i banken. Men per i dag er ikke dette noe 

problem for noen av lokalforbundene. 
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