LANDSSTYRET
19.-20. JANUAR 2019
REFERAT

Tid og sted: 19.-20. januar 2019, i Universitetsgata 20, Oslo.
Til stede:
Ingvild Yrke (leder), Andreas T. Eggesvik (nestleder), Ingvil H. Enoksen
(Osloforbundet), Marte H. Simonsen (Osloforbundet), Marianne Meling
Kvamsøe (Stavangerforbundet), Louise Bekkelund Hole
(Trondheimsforbundet), Ingrid Lien (observatør, Kristiansandsforbundet,
Torkil Hvidsten (generalsekretær) og Aurora Marie Nome
(organisasjonsutvikler, ikke til stede under behandling av sakene 2.1-2.3 og
4.1)
Meldt forfall: Eilif Tanberg (Osloforbundet), Regine Aspmo Kjærran (Tromsøforbundet)
Ikke møtt:

Edel-Marie Haukland (Bergensforbundet)

0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak:
Landsstyret vedtok det utsendte forslag til saksliste og dagsorden:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 10.-11. november
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
1.3 Invitasjoner etc siden sist
1.4 Orientering fra Utvalg for Palestina
2. Økonomi
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018
2.2 Tentativt budsjett for NKS 2019
2.3 Fordeling av leieinntekter til lokalforbund 2019
3. Organisasjonssaker
3.1 Saksliste og ansvar landsmøtet 2019
3.2 Landsstyrets årsberetning 2018-2019
3.3 Arbeidsprogram NKS 2019-2021
3.4 Opprettelse av Teologisk-pedagogisk utvalg
3.5 Forslag til nye retningslinjer for AKT
3.6 Evaluering semesterstart
3.7 Forberedelse til fellesmøte med Huskomiteen
4. Personalsaker
4.1 Innledende diskusjon, utlysning ny generalsekretær

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

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 10.-11. november
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Orientering fra Bergensforbundet:
Etter at nesten hele Bergensforbundet flyttet fra Bergen i fjor høst, er prioriteten fortsatt å
rekruttere medlemmer til et nytt styre. Det blir standkurs 22. januar, og stand 23. og 24.
januar. Semester-kickoff 24. januar. Framover er det planlagt møter i bibelgruppa.
Orientering fra Kristiansandsforbundet:
Vårt ferskeste lokalforbund har et styre på tre personer. To i styret skal ut i praksis og én har
ny jobb, så det er vanskelig å finne møtetidspunkter som passer. Har innledet et samarbeid
med studentprestene. Har planlagt temakveld om Palestina med Aurora, i samarbeid med
Palestinakomiteen. Utfordring at de ikke har et lokale. Vurderer å bruke menighetslokalene til
Domkirka eller et annet menighetshus. Skal ha stand 13.-14. februar, i forkant av årsmøtet.
Orientering fra Osloforbundet:
Skal ha stand på Teologisk Fakultet, Menighetsfakultetet og UiO. Har fått avslag fra OsloMet
fordi de anser Osloforbundet for å være en UiO-organisasjon. Har planlagt
semesterstartsmesse 25. januar og så introduksjonskveld med taco. Senere skal det være
temakveld om Vest-Sahara. Karnevalsfest. #MeToo-debatt. Er medarrangører på 8.marsgudstjenesten i Oslo domkirke. Hele styret ligger an til å byttes ut. Har en lederkandidat, som
også er på jakt etter nye styrekandidater. En (klassisk) utfordring at alle styrekandidatene ser
ut til å være fra Teologisk Fakultet.
Orientering fra Stavangerforbundet:
Stavangerforbundet har foreløpig planlagt arrangementer frem til påske.
Arrangementene vi skal ha er:
Semesterstart med quiz (16. januar)
Bibel&Børst (23. januar)
Baking og boller (6. februar)
Årsmøte (20. februar)
Ut på tur, aldri i dårlig humør (6. mars)
Bibel&Børst (20. mars)
Filmkveld (6. april)
Temakveld (24. april)
Det blir også stand på UiS 15. januar og 22. januar, samt et standkurs 21. januar.
Orientering fra Tromsøforbundet:
Har planlagt arrangement annenhver uke gjennom semesteret. Trenger å rekruttere
styremedlemmer. Har stått på stand tre ganger denne uka. Kom én ny person på arrangement.

Flere som kom innom standen som sa de ville komme senere. Har kanskje fått nytt fast
samlingssted hos den katolske kirka.
Orientering fra Trondheimsforbundet:
Arrangementer som har vært (2018)
Debattkveld: Tro og tvil: Ca. 10 stk. Opplegget var bra, men det var få oppmøtte. Det er bra
med noe lignende til neste år, og så kan man jobbe med å få folk til å møte opp. Det
diskuteres om det finnes noen smarte løsninger på det å lage varm mat.
Bibel og børst: Folk er fornøyd med det nye opplegget. Bra med pizza også! Folk fra andre
ungdomsmiljøer møtte opp, og var overraskende positive til hvordan dette er en arena for
tolerant uenighet. Ferdiglagde opplegg til bibel&børst fungerer utrolig bra.
Strikk og ligg
Juleavslutning
Kommende arrangement våren 2019
16.jan
Kick-off (med taco)
25.jan
Nyttårsgalla
30.jan
Kristenprogressiv.... hva er det?
13.feb
Aking
15. feb
Jubileumsfest
16.februar
Forbundet 120 år
27.feb
Årsmøte
8. mars
Bibel og børst
13.mars
Vår Mor i himmelen: feministisk teologi
22.mars
Åpen scene
10. april
Påskemåltid
26. april
Bibel og brie
1.mai
Alt er love?
Ons 15. mai Kvelden før kvelden før dagen
Fre 17. mai 17.mai frokost
Ons 29. mai Spill og grill
Profilering
Stand på Dragvoll 11. januar. Kanskje flere ganger, men det er ikke bestemt.
Nytt styre
Det nåværende styret jobber med å finne kandidater til et nytt styre. Ønsker et mindre
stressfullt semester med litt færre arrangement.

1.3 Invitasjoner etc siden sist
Demonstrasjon: Stans våpeneksport til diktaturer! (Changemaker m.fl.)
Oslo, 5. januar – Vi tilsluttet oss
«Tilskuddslunsj» (Erasmus og Aktiv Ungdom)
Oslo, 8. januar – Aurora deltok
Fellesutvalget for Palestina søker medlemmer til representantskapet
Frist 14. januar – Oversendt Utvalg for Palestina

Kursdag: Kommunikasjon (FOKUS)
Oslo, 21. januar – Aurora deltar
Årsmøte i Fellesutvalget for Palestina
Oslo, 9. februar – Oversendt Utvalg for Palestina
Medlemsmøte i Norges Fredsråd
Oslo, 27. november – Ingen hadde anledning til å delta
Markering av Verdens aidsdag (Kirkens bymisjon m.fl.)
Oslo, 30. november – Ikke prioritert
Julelunsj med FN-Sambandet
Oslo, 5. desember – Ikke prioritert
Juleavslutning med ICAN
Oslo, 6. desember – Ikke prioritert
Frokostmøte: Taushet tar liv - sammen kan vi bekjempe vold (Krisesentersekretariatet)
Oslo, 10. desember – Oversendt Utvalg for likestilling
Rapportlansering: Ungdoms perspektiver på deling av nakenbilder 11.12 (Redd Barna)
Oslo, 11. desember – Ikke prioritert
Seminar: Seksuell vold i krig (FOKUS, Kirkens Nødhjelp og PRIO)
Oslo, 11. desember – Ikke prioritert
K-Stud-kurset 2019
Oslo, 5.-7. april – Ikke prioritert
Annet
Aurora og Torkil hadde et møte med K-Stud 3. januar.
Forbundet er invitert til å delta i koordineringsgruppa for Kirkeuka for fred i Palestina og
Israel. Utvalg for Palestina er bedt om å finne en kandidat til dette.

1.4 Orientering fra Utvalg for Palestina
Aurora orienterte:
Foreløpig litt forvirring rundt nyorganisering av utvalget – hva er nå rollen til selve utvalget
(utover utvekslingskomiteen).
Utvekslingskomiteen er i gang med arbeidet med utveksling. Foreløpig ønsker man å ha tema
«palestinsk hverdag», men dette må kanskje spisses ytterligere. Palestinere med nedsatt
funksjonsnivå har vært diskutert. Tidspunkt og aktiviteter for utveksling har vært diskutert.
Komiteen er klare på at de foretrekker å dra i sommerferien. Det gjør mulighetene noe mer
begrenset.

Det har vært noe utfordringer knyttet til finansiering. Hvis vi skal søke Informasjonsstøtten
Nord/Sør fra LNU (som i fjor), må prosjektet endres noe for at det ikke skal framstå som
«vanlig drift». Komiteen jobber parallelt med søknad fra Aktiv Ungdom, men her kreves
minst 16 deltakere.
Det hadde hjulpet utvalget å få en litt konkret instruks fra landsstyret eller landsmøtet. Dette
kan for eksempel gjøres gjennom NKS’ arbeidsprogram.

2. Økonomi
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018
Torkil la fram et foreløpig regnskap for NKS i 2018. Det ble understreket at tallene ikke er
endelige. Generalsekretær og regnskapsfører holder fortsatt på med kontrollgjennomgang, og
endringer kan forekomme.
Regnskapet viser et foreløpig overskudd på hele 148 535 kroner. Dette skyldes ikkebudsjetterte inntekter: Overføringer fra det nedlagte Ås-Forbundet (ca 16 000, disse skal
muligens føres i balansen heller enn i resultatregnskapet); diverse salg av klær og materiell
(ca 20 000); overskudd fra utleie fra U20 (ca 34 000); og flere offergaver enn budsjettert (ca
10 000 mer enn budsjett). I tillegg kommer noen store poster der vi har brukt mindre enn
forventet: Forbundshelga (ca 23 000) og LS-møtene (ca 28 000).
Landsstyret tok regnskapet til etterretning.

2.2 Tentativt budsjett for NKS 2019
Torkil innledet til saken:
Budsjettet landsstyret vedtar på dette møtet vil være forslag til budsjett som legges fram for
landsmøtet – og fungere som tentativt budsjett fram til landsmøtet. I budsjettforslaget som
legges fram er det budsjettert med et overskudd. NKS har ikke behov for å gå med overskudd
i 2019, men Torkil og Ingvild anbefaler at det budsjetteres med noe overskudd før
landsmøtets behandling, for å gjøre det lettere for landsmøtet å finne midler til eventuelt gode
ideer som dukker opp der.
Følgende endringsforslag kom inn:
Forslag 1 (fra Torkil):
3130 Medlemskontingent
Økes fra -12 000 til -15 000
Enstemmig vedtatt
Forslag 2 (fra Torkil):
3200 Offergaver
Økes fra -40 000 til -50 000
Enstemmig vedtatt
Forslag 3 (fra Torkil):
3300 Reklameinntekter AKT
Reduseres fra -30 000 til -10 000
Stemmer for: 5
Stemmer mot: 1
Forslaget vedtatt
Forslag 4 (fra Torkil):
3120 Salg av hefter og materiell
Økes fra -10 000 til -20 000
Enstemmig vedtatt

Forslag 5 (fra Ingvild):
5960 Gaver til ansatte til 2 000
Økes fra 1 000 til 2 000
Enstemmig vedtatt
Forslag 6 (fra Louise):
7147 Styreinstruktørkurs
Økes fra 15 000 til 17 000
Stemmer for: 5
Stemmer mot: 1
Forslaget vedtatt
Forslag 7 (fra Marianne):
7154 UKM
Økes fra 3 000 til 7 000
Enstemmig vedtatt
Forslag 8 (fra Torkil):
5012 Lønn/honorar AKT
Kuttes fra 5 000 til 0
Stemmer for: 4
Stemmer mot: 2
Forslaget vedtatt
Ingvild og Marte tar ut dissens og ønsker å opprettholde et honorar på 5 000,- kroner som
mindretallsforslag til landsmøtet.
Forslag 9 (fra Torkil):
6822 AKT Annet
Økes fra 2 000 til 10 000
Enstemmig vedtatt
Forslag 10 (fra Andreas):
6760 Akt til medlemmene
Reduseres fra 10 000 til 8 000
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Tentativt budsjettet for NKS 2019 ble enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i
møtet og én dissens (5012). Budsjettet legges fram som forslag til vedtak på NKS’ landsmøte
og er styringsverktøy fram til dette.
Se vedlegg.

2.3 Fordeling av leieinntekter til lokalforbund 2019
Torkil innledet til saken:
Lokalforbundenes viktigste årlige inntekter kommer fra utleie av lokaler i Universitetsgata 20.
Det er NSKF som eier Universitetsgata, og formelt leier Osloforbundet storsalen og
biblioteket av NSKF, for så å leie disse ut igjen. Det er de ansatte som administrer alt av
utleie.
Leieinntektene fordeles så på lokalforbundene. Det er landsstyret som fordeler disse
inntektene i januar hvert år, basert på de forventede leieinntektene for inneværende år.
Gjennom 2017 og 2018 har vi lagt om utleievirksomheten. Der vi tidligere hadde mye
helgeutleie til fester, har vi nå gått bort fra utleie til fester, og lagt om til konferanser, møter
og gudstjenester. Vi har også fått faste leietakere som gir mer stabile leieinntekter.
De viktigste faste leietakerne er den etiopisk-norske baptistmenigheten Emmanuel United
Church og Fagskolen for bokbransjen, Norsk Arkivråd og Miljøpartiet de Grønne Oslo.
Vi låner også tidvis bort lokalene gratis til ulike grupper vi ønsker å støtte, som f.eks. Norges
Sosiale Forum og en bibelgruppe for irakiske konvertitter ledet av en forbundsvenn.
Leieinntektene og fordelingen av dem
Netto leieinntekter fra U20 i 2018 utgjorde 122 306,- kroner. Dette var 32 306,- kroner bedre
enn budsjettert. I henhold til vedtak i landsstyret januar 2018, er det overskytende overført til
NKS.
Det er å vente at inntektsnivået havner på omtrent samme nivå også i 2019. Det er foreslått at
100 000,- kroner fordeles til lokalforbundene, mens det budsjetteres med 30 000,- kroner til
NKS’ budsjett.
Med det inntektsnivået vi har nå, har lokalforbundene nok midler til normal drift. I praksis
fører økte leieinntekter nå til en opphopning av penger på bok i lokalforbundene. Særlig
gjelder dette i Osloforbundet. Der står det nå over 150 000,- kroner på bok. Dette tilsvarer
omtrent sju års drift av lokalforbundet, og det er helt unødvendig at lokalforbundene har slike
summer stående i banken, i hvert fall med mindre de finner helt konkrete prosjekter de ønsker
å investere i. Det er derfor lagt opp til at Osloforbundet får kroner 0,- av leieinntektene i 2019.
Det er selvsagt ikke fordi Osloforbundet ikke fortjener driftsstøtte, eller fordi de bør redusere
forbruket sitt. Det er rett og slett et forsøk på å redusere egenkapitalen i Osloforbundet, noe
som gjøres ved at de driver med underskudd. Den viktigste fordelen med dette er at vi flytter
penger fra å stå passivt på bok til å brukes på aktivitet andre steder.
Landsstyret diskuterte forslaget til fordeling:
Det er enighet i landsstyret om at det er sunt om Osloforbundet driver av egenkapitalen en
stund. Det ble påpekt at også Stavangerforbundet har en «unødvendig» høy egenkapital, og
eventuelt kan budsjettere med noe underskudd framover.
Lokalforbund uten egne møtelokaler har en ekstra utfordring og ekstra utgifter. Det ble derfor
ytret ønske om at disse skal tilgodeses med litt ekstra midler, som det bør signaliseres at er
tenkt å gå til leie av lokaler.

Det ble diskutert i hvilken grad landsstyret kan styre eller signalisere ønsker om pengebruk i
lokalforbundene. Landsstyret ønsker ikke å bestemme over lokalforbundenes prioriteringer,
men finner det rimelig at det signaliseres at lokalforbund som tilgodeses ekstra fordi de ikke
har lokaler, forventes å budsjettere disse midlene til leiekostnader. Generalsekretær formidler
dette.
Forslag 1 (innstilling fra sakspapirene):
LS vedtar følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2018:
Bergen :
Kristiansand:
Oslo:
Stavanger:
Tromsø:
Trondheim:

17 000,17 000,0,17 000,17 000,32 000,-

Netto leieinntekter utover 100 000,- overføres til NKS’ driftsbudsjett og innstilles på at brukes
til økte bevilgninger til aktivitet som gavner lokalforbundene, som Forbundshelga, styrekurs
etc.
Et eventuelt underskudd i forhold til budsjett vil dekkes fra Oslo kristelige studentforbunds
egenkapital.
0 stemmer
Forslag 2 (fra Torkil):
LS vedtar følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2018:
Bergen :
Kristiansand:
Oslo:
Stavanger:
Tromsø:
Trondheim:

14 000,22 000,0,14 000,22 000,28 000,-

Kristiansand- og Tromsøforbundet tilgodeses med ekstra leieinntekter da de ikke disponerer
egne lokaler. De økte tilskuddene er derfor tenkt å gå til leie av lokaler.
Oslo- og Stavanger-forbundet har så høy egenkapital at landsstyret anser det som tilrådelig at
de helt eller delvis driver av egenkapital i 2019.
Netto leieinntekter utover 100 000,- overføres til NKS’ driftsbudsjett og innstilles på at brukes
til økte bevilgninger til aktivitet som gavner lokalforbundene, som Forbundshelga, styrekurs
etc.
Et eventuelt underskudd i forhold til budsjett vil dekkes fra Oslo kristelige studentforbunds
egenkapital.
6 stemmer
Vedtak:

LS vedtar følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2018:
Bergen :
Kristiansand:
Oslo:
Stavanger:
Tromsø:
Trondheim:

14 000,22 000,0,14 000,22 000,28 000,-

Kristiansand- og Tromsøforbundet tilgodeses med ekstra leieinntekter da de ikke disponerer
egne lokaler. De økte tilskuddene er derfor tenkt å gå til leie av lokaler.
Oslo- og Stavanger-forbundet har så høy egenkapital at landsstyret anser det som tilrådelig
at de helt eller delvis driver av egenkapital i 2019.
Netto leieinntekter utover 100 000,- overføres til NKS’ driftsbudsjett og innstilles på at brukes
til økte bevilgninger til aktivitet som gavner lokalforbundene, som Forbundshelga, styrekurs
etc.
Et eventuelt underskudd i forhold til budsjett vil dekkes fra Oslo kristelige studentforbunds
egenkapital.
Enstemmig vedtatt

3. Organisasjonssaker
3.1 Saksliste og ansvar landsmøtet 2019
Landsstyret gjennomgikk foreløpig saksliste vedtatt på LS-møtet i november.
Én sak ble lagt til: Resolusjon om å fjerne religiøse skolers rett til diskriminering på grunnlag
av legning.
Landsstyret diskuterte dagsorden, og ønsker en dagsorden med samme rammer som i 2018,
men der gudstjenesten flyttes fra lørdag til fredag.
Vedtak:
Forslag til saksliste og –ansvar LM19:
1. Konstituering
1.1 Åpning og opprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Valg av møteledelse
1.4 Godkjenning av forretningsorden
1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden
1.6 Valg av referenter
1.7 Valg av protokollunderskrivere
1.8 Valg av tellekorps
1.9 Valg av Landsmøte-komiteer

Ingvild Y.
Torkil
Torkil
Torkil
Torkil
Torkil
Torkil
Torkil
Torkil

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

Torkil

3. Årsmeldinger 2018 og rapporteringer
3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2018-2019
3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering
3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering
3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd
3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa
3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering
3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering
3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt
3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering
3.10 Årsberetning fra Utvalg for likestilling

Ingvild Y.
Lokale årsmøter
Ansatte
Torkil
Torkil
BIFFE
NSKF
Eilif og Frøydis I.
Frøydis I.
Marius J. Magnussen

4. Regnskap for 2018
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS
4.2 Regnskap lokalforbund til orientering
4.3 Regnskap BIFFE til orientering
4.4 Regnskap NSKF til orientering

Torkil
Lokale årsmøter
BIFFE
NSKF

5. Budsjett 2019
5.1 Budsjett for NKS 2019
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering

Torkil
Lokale årsmøter

6. Lover og vedtekter
6.1 Endringsforslag, NKS’ vedtekter
6.2 Godkjenning av vedtekter for Kr. kristelige studentforbund

Torkil
Torkil

7. Organisasjonssaker
7.1 Arbeidsprogram NKS 2019-2020
7.2 Opprettelse av Teologisk-pedagogisk utvalg
7.3 Revidering av retningslinjer for AKT
7.4 Uttalelse: Stopp religiøse skolers rett til diskriminering

Andreas
Ingvild Y.
Ingvild Y.
Ingvil E.

8. Valg
8.1 Valg av leder av NKS for ett år
8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år
8.3 Valg av LS-representanter for ett år
8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2020
8.5 Valg av revisor for NKS for ett år
8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina
8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling
8.8 Valg av leder for Teologisk-pedagogisk utvalg

Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Marianne
Marianne
Marianne

3.2 Landsstyrets årsberetning 2018-2019
Ingvild innledet til saken:
Landsstyret står ansvarlig for det det har utrettet i sin periode og må legge frem en
årsberetning for landsmøtet 2019. Da skal landsstyret skrive om det som har skjedd og
kommentere hva som er gjort i forhold til Arbeidsprogrammet for perioden. Landsstyret
kommenterer landsstyrets arbeid, organisasjonsutviklingen, medlemsutviklingen, samarbeidet
med WSCF og andre organisasjoner.
Det er landsmøtet som godkjenner årsberetningen.
Landsstyret bruker både januarmøtet og februarmøtet på å skrive ferdig årsberetningen.

Ingvild la fram forslag til årsberetning skrevet av Ingvild og Torkil basert på innspill fra LS i
november.
Landsstyrets innspill:
Dokumentet trenger sidetall til behandlingen på landsmøtet. Helst også linjenummer dersom
det lar seg praktisk gjennomføre.
Vi legger til et kort innledende kapittel om aktiviteten i hele Forbundets gjennom året.
Det må gjennomgående skrives «Norges kristelige studentforbund» - ikke «Norges Kristelige
Studentforbund»
Til Kapittel 1 – Om arbeidet i landsstyret ønsker landsstyret å få inn en presisering om at
skoleringshelga er viktig for arbeidet gjennom perioden, og at det er en fordel å ha et fysisk
møte i juni. Vi legger til et punkt om at den nye landsstyret kan vurdere om nytt og gammelt
landsstyre skal gjøre noe sosialt sammen etter landsmøtet som en form for overlapping.
I Kapittel 3 – Medlemsutvikling må det legges til en kommentar til tabellen om
medlemsutvikling brutt ned på kjønn som sier at tallene ikke er eksakte, men viser en tendens,
og at vi også anerkjenner ikke-binære kjønnsroller.
Kapittel 8: Frihet21: Presisere hvorfor vi ikke engasjerte oss i 2018
Kapittel 8: Kirkelig nettverk sammen mot overgrep: Endre setningen «Vi har siden
stiftelsen…» til «Vi har siden oppstarten av nettverket…»
Kapittel 8, 2.3.1: Legge til nettsider
Kapittel 8, 2.5.2: Endres til «Det ble holdt førmøter før landsmøtet med dette fokuset.
Formøtet på Forbundshelga hadde ikke dette som fokus.»
Kapittel 8: «2.5 Kirkepolitikk» må endres til «2.6 Kirkepolitikk»
Ingvild og Torkil inkorporerer endringene til LS-møtet i februar.

3.3 Arbeidsprogram NKS 2019-2021
Andreas innledet til saken:
Andreas og Ingvild har revidert utkastet til nytt arbeidsprogram i henhold til landsstyremøtets
vedtak og diskusjon i november. Dokumentet har fått ny struktur og nye punkter. Alle
punktene har blitt kraftig konkretisert.
Til Ingvil Es initiativ om religiøse grunnskoler har komiteen forsøkt å lage et konkret forslag
ut ifra hvordan vi har forstått hensiktene med forslaget (punkt 1.10.5 og 1.10.6).
Landsstyrets endelig innstilling til landsmøte vedtas i februar.
Innkomne forslag:

Forslag 1 (fra Louise):
Stryke punktene
1.3.6 Kun servere vegetarmat under Forbundshelga og
1.4.6 Kun servere vegetarmat under landsmøtet
Behandles på LS-møtet i februar
Forslag 2 (fra Louise)
Louise: 1.4.5 Endre «stryke» til «styrke»
Anses som en redaksjonell endring
Forslag 3 (fra Marianne):
Nytt punkt
1.3.7 Sørge for at maten som serveres til folk med særskilte diettbehov på Forbundshelga
holder samme standard som øvrig mat
1.4.7: Sørge for at maten som serveres til folk med særskilte diettbehov på landsmøtet holder
samme standard som øvrig mat
Enstemmig vedtatt
Forslag 4 (fra Aurora):
Nytt punkt
3.6: Legge til rette for lokalt engasjement i forbindelse med naqba-dagen hvert år.
Enstemmig vedtatt
Forslag 5 (fra Louise):
Nytt punkt:
5.1.5 Bruke Facebook aktivt gjennom å lage Facebook-arrangement som deles på siden
og/eller i gruppen i forkant av hvert arrangement
Enstemmig vedtatt
Forslag 6 (fra Ingvild):
Nytt punkt:
5.1.6 Lokalstyret skal hvert semester invitere alle medlemmer til ‘Aktiv i Forbundet’-gruppa
på Facebook.
Enstemmig vedtatt
Forslag 7 (fra Louise):
Tillegg til punkt:
5.3.7 Dele vellykkede arrangement i ressursbanken på forbundet.no og/eller i Facebookgruppa ‘Aktiv i Forbundet’
Enstemmig vedtatt
Alle punktene i Arbeidsprogrammet lagt fram på dette møtet anses nå som innstilt, med
unntak av 1.3.6 og 1.4.6. Disse skal stemmes over i februar.
Andreas gjennomgår til neste møte profileringsplanen, og ser om det er noe der som må inn i
arbeidsprogrammet.

Til punktene om utveksling med PYEM må det komme inn punkt som konkretiserer at LS er
ansvarlige, og velger deltakere, mens Utvalg for Palestina er ansvarlige for det praktiske og
planleggingen av utvekslingen.
Ingvil undersøker om «legning» (i punkt 1.10.5 og 1.10.6) er riktig ord å bruke.
På LS-møtet i februar skal kun punkt 1.3.6 og 1.4.7, samt eventuelle nye punkter, behandles.
Andreas er saksansvarlig videre.

3.4 Opprettelse av Teologisk-pedagogisk utvalg
Ingvild innledet til saken:
Forbundet har i dag to utvalg. Utvalg for likestilling og Utvalg for Palestina. Det er bare
Landsmøtet som kan opprette og nedlegge utvalg.
Landsstyret 2018-2019 har tidligere i perioden diskutert å opprette et utvalg som skal lage
teologisk-pedagogiske opplegg som kan brukes av lokalforbund og grupper. Hvis Landsmøtet
vedtar å opprette et slikt utvalg, skal Landsmøtet også vedta en instruks for utvalget.
Instruksen for utvalget skal avgrense utvalgets mandat og oppgave. Den konkrete bestillingen
av arbeid, gir landsmøtet gjennom arbeidsprogrammet.
Landsstyret forbereder saken og legger fram for Landsmøtet et forslag om å opprette et nytt
utvalg og en forslag til instruks for det nye utvalget.
Ulike navn har vært vurdert for utvalget:
- Utvalg for teologisk skolering
- Teologiskpedagogisk utvalg
- Utvalg for teologiskpedagogisk arbeid
Forslag til instruks for utvalget:
Utvalg for teologisk skolering er en fast sammenslutning i Norges Kristelige Studentforbund, i henhold til
gjeldende vedtekter for NKS.
Utvalg for teologisk skolering får sitt mandat fastsatt av landsmøtet.
Utvalg for teologisk skolering rapporterer til landsstyret (LS) mellom landsmøtene.
Utvalg for teologisk skolering leverer årsmelding til landsmøtet.
Utvalg for teologisk skolering er underordnet alle landsmøtevedtak og skal ha Forbundets teologiske plattform
som utgangspunkt i sitt arbeid.
Utvalg for teologisk skolering skal ikke utvikle nye teologi, men bistå organisasjonen i å heve den teologiske
kompetansen blant alle dens medlemmer.
Utvalg for teologisk skolering sine arbeidsoppgaver er:
1. Lage pedagogiske opplegg som legges i ressursbanken på forbundet.no/ressursbank og trykkes i hefter
2. Holde et seminar på Forbundshelga
3. Å holde seg oppdatert på organisasjonens behov for teologisk skolering
4. Lage materiell som Forbundet kan distribuere utad

Landsstyrets diskusjon:
Landsstyret diskuterte formuleringen «skal ikke utvikle ny teologi». Formuleringen kan
forstås som en unødvendig restriksjon for et utvalg i en organisasjon som smykker
Det er enighet om at utvalget ikke skal være et utvalg for «rett teologi», men skal legge til
rette for teologisk debatt, refleksjon og utfoldelse i medlemsmassen. Utvalget skal altså bidra
til å skape ny teologi – men ikke definere Forbundets teologi.
Landsstyret diskuterte også hvor konkrete oppgaver som skal tildeles utvalget gjennom
instruksen for utvalget. Konklusjonen her er at instruksen skal være generell og overordnet,
mens mer konkrete oppgaver best gis gjennom Arbeidsprogrammet.
Landsstyret ble ikke enige om navn, men mener det ikke er nødvendig at utvalgene våre har
den noe unødvendig omstendelige navneformelen «Utvalg for X».
Ingvild, Louise, Andreas og Marte fra landsstyret, i tillegg til Kjersti fra Osloforbundet har
varslet at de er interesserte i å sitte i utvalget.
Ingvild og Andreas jobber videre med saken til LS-møtet i februar.

3.5 Forslag til nye retningslinjer for AKT
Ingvild innledet til saken:
I arbeidsprogram for NKS 2017-2019 heter det (2.9.7):
Landsstyret skal i løpet av perioden foreta en grundig evaluering av AKT, herunder om bladet skal fortsette å
eksistere som i dag, og hvordan produksjon og utgivelse i så fall skal organiseres.

AKT i dag:
● To blad i året, trykkes i svart/hvitt og sendes til medlemmer, Forbundsvenner og et
fåtall abonnenter (inkl. biblioteker)
● Bladet kommer ut i desember og mai
● Bladet har samme tema som det semesteret det kommer ut i.
● Temastoff, Forbundsstoff (nasjonal og lokal)
● (se dagens retningslinjer for AKT, vedlagt)
Landsstyret vedtok i november 2018:
Landsstyret ønsker at AKT kommer heretter ut én gang i året, før jul, og fungerer som en
slags årbok, med fint design.
Gjennom året drives bloggen KristenOgProgressiv.no av en redaktør som jobber aktivt for å
få medlemmer, forbundsvenner og andre til å skrive tekster til bloggen om temaet
Kristenprogressiv. AKT trykker et utvalg av tekstene fra bloggen samt eventuelt nye tekster.
Lokalstoff av sosial art publiseres fortløpende på forbundet.no. Nyhetsbrevene som sendes fra
sekretariatet hvert kvartal overtar akts funksjon som formidler av aktuelt stoff.
Ingvild lager forslag til reviderte retningslinjer for AKT, basert på dette vedtaket, og
innspillene fra LS i dette møtet, og legger disse fram for LS i januar.

Landsstyrets diskusjon:
Torkil: Skal bloggen og AKT ha samme navn? Bloggen kan for eksempel ha adressen
kristenogprogressiv.no, men overskriften «AKT – Aktuelt kristenradikalt tidsskrift»
Louise: Kan den eventuelt hete «AKT – Aktuelt kristenprogressivt tidsskrift?»
Andreas: Jeg er så konservativ at jeg synes den skal hete «kristenradikal».
Torkil: Bloggen virker i forslaget å være noe mer uavhengig av Forbundet enn årboka,
samtidig er det lagt opp til at de skal ha samme redaktør. Dét kan bli en litt rar prosess.
Torkil: Skal redaktøren være honorert?
Ingvil E: Det er allerede vanskelig å få folk til å skrive for AKT. Er det liv laga med blog?
Marte: Leser folk blogger lenger?
Louise: Jeg leser blogger.
Louise: Skal bloggen bare handle om kristendom, tro og kirke, eller kan den dekke hva som
helst, som, f.eks. stipendordninger eller andre ting som er relevant for studenter?
Marianne: Må kunne skrive om hva som helst.
Torkil: Alle temaer kan være åpne for bloggen, men skal den finne sin nisje, er det et poeng at
den på et eller annet vis har et «kristenprogressivt» perspektiv på temaene.
Ingvild Y: Det viktigste er at Forbundet har et sted å skrive og samle tekster.
Marianne: Viktig at det er bra design og lett tilgjengelig.
Ingvil E: KristenOgProgressiv.no, som den ser ut i dag, er veldig basic og lite appellerende.
Torkil: Retningslinjene bør si noe om eierskap til tekstene. Om vi forbeholder oss retten til å
bruke tekster fra bloggen på vår andre plattformer, bør dette komme klart fram.
Torkil: Det må tydeliggjøres hvor uavhengig bloggen skal være. Foreslår at bloggen gis en
formålsparagraf som minner om Forbundet sin, og at bloggen er knyttet til Forbundet
gjennom at vi vedtar retningslinjer for bloggen; at landsstyret velger en redaktør; og ved at vi
har rett til å trykke tekster på våre plattformer. Utover dét har redaktøren og redaksjonen stor
frihet til å utvikle bloggen i tråd med formålsparagraf og retningslinjer.
Ingvild Y. tar med seg innspillene fra landsstyret og arbeider videre med retningslinjene for
AKT/blog. Nytt forslag til innstilling til landsmøtet legges fram på LS i februar.

3.6 Evaluering semesterstart
Aurora innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2017-2019 heter det:
3.1.2 Ha minst én stand hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet.
3.1.3 Gjennomføre verveoffensiv ved semesterstart.
De ansatte har besøkt ulike lokalforbund for å få størst mulig utbytte av semesterstarten. Hvor
de ansatte og styreledelsen har vært eller skal dra, kan sees i parentes i oversikten overfor. I
tråd med vedtaket i landsstyret, har de ansatte i forkant av semesterstarten bidratt med
planlegging av stand og standkurs i følgende lokalforbund: Kristiansand, Stavanger og
Bergen. Når det gjelder Bergensforbundet, har vi hjulpet med å bestemme datoer for stand og
standkurs og booket standplass. Stavangerforbundet og Kristiansandsforbundet har vi hjulpet
ved å planlegge når det skal holdes standkurs og når lokalforbundene skal stå på stand. I
tillegg har det vært oppfølgning av lokalforbundene i Tromsø, Oslo og Trondheim for å få
gjennomført standkurs.
Dette er planlagt eller gjennomført så langt:
Kristiansandsforbundet:
Standkurs 09. jan. (Aurora og Torkil)
Stand 14. feb. og 19. mars
Introkveld: 11. jan
Tromsøforbundet:
Standkurs: 16. jan (Aurora)
Stand: 15. jan, 16. jan (Aurora) og 17 jan (Aurora)
Introkveld: 17. jan (Aurora)
Stavangerforbundet:
Standkurs: 21. jan (Torkil og Andreas)
Stand: 15. jan (Aurora) og 22. jan (Torkil og Andreas)
Bergensforbundet:
Standkurs: 22. jan (Aurora)
Stand: 23. (Aurora) og 24. jan (Torkil og Aurora)
Introkveld: 24. jan (Torkil og Aurora)
Trondheimsforbundet:
Standkurs: 22. jan (Torkil)
Stand: 28. jan
Introkveld: 16. jan / 30. jan (Temakveld)
Osloforbundet:
Stand: 29. og 31. jan
Standkurs: 28. eller 30. jan? (Torkil og/eller Aurora)
Semesterstartsmesse: 25. jan.

Alle lokalforbund peker på en utfordring å få folk til å komme «fra stand til arrangement».
Det svikter litt på den lokale informasjonen vi gir ut. Facebook-arrangementen henvender seg
ofte ubevisst til de som allerede er innenfor og vet hva de går til. Eventuelle lokale løpesedler
gir gjerne informasjon om tid, sted og navn på arrangement, men lite informasjon om hva den
som er ny kan forvente seg, hvordan man kommer seg til arrangementet, hva slags lokale det
er snakk om osv. Torkil delte ut semesterprogram-brosjyre fra Bergensforbundet fra 1999 som
er forbilledlig informativ for nye studenter. Landsstyret ba ansatte om å lage en mal etter
denne modellen, som lokalforbundene framover i forkant av hvert semester sender ut info
som ansatte fyller ut, sånn at vi har informative lokale brosjyrer. LS-representantene tar med
tilbake til sine lokalforbund at det er verdt å ta en titt på Facebook-grupper og –arrangement
med tanke på å se om de er tilstrekkelig inform

3.7 Forberedelse til fellesmøte med Huskomiteen
Ingvild innledet til saken:
Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som forvalter NKS’
eiendommer. Det er NSKF som drifter forbundskollektivene, som lønner de ansatte i
Forbundet, og som står for det meste av overføringene som utgjør NKS’ økonomi.
Organisasjonen består av et styre, kalt ”Huskomiteen”. Det er Landsstyret i NKS som velger
representanter til dette styret. I henhold til både NKS og NSKFs vedtekter skal det være minst
ett fellesmøte årlig mellom Huskomiteen og landsstyret i NKS.
Landsstyret ble i forkant av fellesmøtet enige om fem saker det var ønskelig å ta opp
med Huskomiteen:
- Ønske om skilt med Forbundets navn og logo til alle lokalforbund
- Mer universell tilrettelegging av Forbundets møtelokaler
- Utvide kontoret med en halv stilling
- Ønske om avklaring om bruk av fellesrom (kapellet og Arken) i Singsakerbakken 13.
- Ønske om raskere responstid fra søknadsfrist til avklaring om man får hybler
Ønske om skilt med Forbundets navn og logo til alle lokalforbund
Dette ble innvilget.
Ønske om avklaring om bruk av fellesrom (kapellet og Arken) i Singsakerbakken 13
Forbundet i Trondheim ønsker en avklaring på bruken av disse rommene. I dag brukes
kapellet primært til Forbundets arrangementer, men også noe til fester og sosiale
sammenkomster av beboere på huset utenfor Forbundets regi. Det gjør blant annet
Huskomiteen ga tilbakemelding om at når Arken er ferdig oppusset, vil denne være beboernes
fellesrom, mens kapellet kan være Forbundets fellesrom som lokalstyret styrer bruken av.
Trondheimsleder Louise og eiendomsforvalter Helena lager retningslinjer som kan henges på
døra i Arken.
Ønske om raskere responstid fra søknadsfrist til avklaring om man får hybler
I Trondheim har de opplevd at tiden fra søknad til tildeling av hybler har vært så lang at noen
ikke tør å vente og har funnet annet bosted. Dermed har S13 mistet flere gode
forbundsaktivister.

Dette ble tatt til etterretning av Huskomiteen.
Mer universell tilrettelegging av Forbundets møtelokaler
I Osloforbundet har de et medlem som sitter i rullestol. Det byr på utfordringer både med
tanke på ankomst og opphold. I Trondheim har lokalforbundet opplevd at de har et medlem
som ikke kommer på arrangement fordi hen sitter i rullestol og det er for komplisert å komme
seg inn i møtelokalet i S13. Det er derfor et ønske om trappeheis og eventuell annen
tilrettelegging av Forbundets møtelokaler.
Utvide kontoret med en halv stilling
Det er i dag større press på stillingene på kontoret enn da de ble opprettet. Både når det
kommer til det økonomiske og administrative og med tanke på oppfølging av lokalforbund.
Forbundet har vokst, og har i perioden med dagens stillingsstruktur gått fra ett til seks
lokalforbund. I løpet av det neste året utløper kontraktene både for generalsekretær og
organisasjonsutvikler. Dette er en mulighet til
En halv stilling kunne enten hatt en administrativ funksjon som kan frigjøre generalsekretær
til mer oppfølging av lokalforbund, eller det kan bli tillagt informasjonsoppgaver som kan
frigjøre tid for organisasjonsutvikler til mer oppfølging av lokalforbund og organisatorisk
arbeid.

4. Personalsaker
4.1 Innledende diskusjon, utlysning ny generalsekretær
Ingvild innledet til saken:
Stillingen som generalsekretær er et åremål – det vil si en tidsbegrenset stilling. Torkil har
snart sittet to perioder á tre år.
Tidligere har åremålet vært på fire år med mulighet for forlengelse i to år. Fra og med
ansettelsen av Gaute Brækken (generalsekretær før Torkil), ble dette omgjort til tre år med
mulighet for (ikke definert) forlengelse.
Torkils kontrakt utløper 1. september. Ingvild og Torkil har diskutert at det vil være bedre å
fratre 1. oktober. Da kan ny generalsekretær begynne 1. august og ha to måneders overlapp,
inkludert semesterstart og forbundshelg. Uansett bør ansettelsen skje før sommeren, og da blir
utlysningen noe av det første det nye landsstyret må gjøre. Da er det en fordel om de får med
seg noen innspill fra det sittende landsstyret, som har mer erfaring med hva organisasjonen
bør se etter i en ny generalsekretær.
Landsstyrets diskusjon:
Lengden på åremålet:
Torkil: Synes ordningen med 4+2 er bedre enn dagens ordning med 3-årige åremål. Tre år er
ganske kort tid for en såpass omfattende stilling som det tar tid å komme inn i. Det kan også
være et kort tidsperspektiv for søkere.
Andreas: Et utgangspunkt i fire år kan gjøre stillingen mer attraktiv for søkere.
Ønskelige egenskaper og kompetanse:
Torkil: Stillingen som generalsekretær er veldig omfattende. Delvis i arbeidstid, men også i
variasjonen av oppgaver man skal håndtere. Det er økonomi, administrasjon,
organisasjonsbygging, strategi, personalansvar, litt teologi, litt rekruttering, litt design og
mange ulike småoppgaver. Man finner aldri noen som er like god på alt, så landsstyret må
tenke litt gjennom hva det er man vil prioritere av egenskaper.
Marianne: Det er viktig å få inn en generalsekretær som har god kjennskap til Forbundet.
Ingvil E: Det er viktig å få inn noen med organisasjonserfaring. Må kunne lage sakspapirer,
skjønne litt regnskap og tenke organisasjon.
Torkil: Fordel med kjennskap til Forbundet. Generell erfaring fra organisasjon er kanskje det
viktigste.
Ingvil E: Bedre å hente inn krefter/perspektiver utenfra i andre stillinger enn
generalsekretærstillingen
Ingvild: Vi trenger en person som er punktlig, saklig, god til å overholde deadlines men
likevel jobber selvstendig.
Marte: En som er selvdreven, men likevel villig til å bli styrt av studentdemokratiet.

Ingvild: Vi vil ikke ha en generalsekretær som har «sine egne prosjekt», men som er her for å
bistå lokalforbundenes prosjekt.
Marianne: Forbundet trenger noen som kan hjelpe de små lokalforbundene
Torkil: Hjelp til små lokalforbund er viktig. Men vi har allerede én stilling som har dette som
en sentral del av stillingsbeskrivelsen. Bør ikke gjør det til hovedfokus i begge stillingene.
Ingvild Y: Viktig at generalsekretæren kan reise litt og være kjent i alle lokalforbund.
Ingvild Y: Generalsekretær er noe av det mest stabile i organisasjonen. Samtidig må
generalsekretæren være villig til å være sekretær, og skjønne at det er studentledelsen som
bestemmer
Ingvil: Må generalsekretæren være kristen?
Torkil: Vi pleier å skrive i utlysningene at «søkeren må stå inne for Forbundets kjerneverdier
og sentrale anliggender». Vi har ingen bekjennelsesplikt – men stillingen krever at man blir
motivert av å gjøre en innsats for Forbundet.
Ingvild: Vi har starta mange gode prosesser med å bygge struktur. Det må holdes i gang. Vi
har begynt på å profilere oss tydeligere utad, men der er det mer som fortsatt gjenstår. LS har
tidligere snakket om hva neste treårsplan skal inneholde, og snakket om identitetsbygging som
et viktig tema. Dette kan være neste steg. Da kan det hende vi skal se etter en generalsekretær
som er god på det.
Andreas: Den vi eventuelt ansetter til neste års treårsplan bør ha disse egenskapene – da
trenger vi ikke se etter det samme i generalsekretær.
Vedtak:
Landsstyret vedtar forslag til ut utlysningstekst på møtet i februar, og oversender denne til
endelig vedtak på overlappingsmøtet mellom gammelt og nytt landsstyre etter landsmøtet.
Stillingen lyses ut som et åremål på fire år, med mulighet for forlengelse i to år.
Andreas og Marte jobber med utlysning til februar, med Torkil som sekretær.
Landsstyret gir i februar Torkil avklaring på hvor lenge det er ønskelig at han sitter i
stillingen med tanke på overlapping.

--Godkjent i landsstyret 16. februar

Oslo, 23.01.19
Torkil Hvidsten

