
1 
 

 

 

 

  

  

  

  

LANDSSTYRETS 

ÅRSBERETNING 

2019-2020 

  



 
 

2 

Innholdsfortegnelse 
Innledning ........................................................................................................................................... 1 

1. Landsstyret ..................................................................................................................................... 2 

Sammensetning .............................................................................................................................. 2 

Om arbeidet i landsstyret ............................................................................................................... 2 

Arrangementer i regi av Landsstyret ............................................................................................. 3 

Landsmøtet 2019 ............................................................................................................................ 3 

Forbundshelga 2019 ....................................................................................................................... 3 

Vervekampanje.............................................................................................................................. 4 

Palestinautveksling......................................................................................................................... 5 

2. Organisasjonsutvikling – i lys av «Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020» ............. 6 

Styrke det eksisterende lokale arbeidet ........................................................................................ 6 

Utvide Forbundet med nye lokalforbund ...................................................................................... 7 

Gjøre Forbundet mer synlig gjennom promotering og kommunikasjon .................................... 7 

Styrke fellesskapet og eierskapet internt i organisasjonen ........................................................ 9 

3. Medlemsutvikling ......................................................................................................................... 10 

4. Ansatte .......................................................................................................................................... 14 

5. Økonomi ....................................................................................................................................... 15 

6. World Student Christian Federation ........................................................................................... 16 

Bakgrunn ....................................................................................................................................... 16 

Forholdet til WSCF de senere årene............................................................................................ 16 

Aktivitet i 2019 .............................................................................................................................. 16 

7. Norske Studenters Kristelige forbund (NSKF) ........................................................................... 17 

8. Medlemskap i andre organisasjoner og kampanjer ................................................................... 18 

I: Moderorganisasjonen ............................................................................................................... 18 

World Student Christian Federation (WSCF) ............................................................................... 18 

II: Praktiske og økonomiske støttespillere.................................................................................. 18 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) .................................................. 18 

Kristelig Studieforbund ................................................................................................................ 19 

Hovedorganisasjonen Virke .......................................................................................................... 19 

III. Politiske og teologiske partnere: ............................................................................................ 19 

Fellesutvalget for Palestina (FuP) ................................................................................................. 19 

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel .......................................................................................... 20 

Norges Sosiale Forum (NSF) ......................................................................................................... 20 

Klimavalgalliansen ....................................................................................................................... 20 



 
 

3 

Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd ....................................................................... 21 

Norges Fredsråd .......................................................................................................................... 21 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN Norge) ............................................. 21 

Skaperverk og bærekraft ............................................................................................................. 22 

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep ..................................................................................... 22 

Frihet 21 ...................................................................................................................................... 22 

Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) .............................................................................................. 23 

Støttekomiteen for Vest-Sahara .................................................................................................... 23 

IV. Samarbeidspartnere uten formell tilknytning ........................................................................ 23 

Kvinnesenteret i Abu Dis .............................................................................................................. 23 

Kirken på Pride ........................................................................................................................... 23 

Palestinakomiteen ........................................................................................................................ 23 

Kvekersamfunnet i Stavanger og Rogaland ................................................................................... 24 

Den norske kirke (Dnk) ................................................................................................................ 24 

9. Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 ........................................................................................... 25 

1. Landsstyret skal: ...................................................................................................................... 26 

1.1 Styrke lokalforbundene ........................................................................................................... 26 

1.2 Etablere Forbundsgrupper på VGS og Folkehøgskoler ............................................................ 27 

1.3 Forbundshelg ......................................................................................................................... 27 

1.4 Landsmøtet ............................................................................................................................ 28 

1.5 Akt ......................................................................................................................................... 29 

1.6 Styreinstruktørkurs ................................................................................................................ 29 

1.7 Rekruttering og profilering ..................................................................................................... 30 

1.8 Palestina ................................................................................................................................. 31 

1.9 Rettferdig handel .................................................................................................................... 31 

1.10 Likestilling ........................................................................................................................... 31 

1.11 Nettverksbygging .................................................................................................................. 32 

 

 



1 
 

Innledning 

Siden sist landsmøte har det blitt gjennomført en rekke arrangement i regi av Forbundet. Legg til 

styremøter, stands, planleggingsmøter og kurs, så er det i snitt et forbundsarrangement et sted i 

Norge minst én gang i uka gjennom året. De fleste av disse er lokale arrangement. Noen er 

nasjonale forbundsarrangementer, og noen involverer det verdensvide Forbundet vi er en del av. 

De fleste arrangementene skjer av og med forbundere, men vi samarbeider også med 

studentprester, menigheter, politiske organisasjoner og solidaritetsbevegelser. 

Forbundet har nå seks lokalforbund og tre aktive utvalg, i tillegg til gruppa med styreinstruktører.  

Alle lokalforbund og utvalg har sine utfordringer og sine frustrasjoner. Og alle har sitt å bidra 

med, en bratt læringskurve, viktige stemmer og – forhåpentligvis – mye moro på veien. Vi har 

fortsatt stort potensiale for å vokse. De to lokalforbundene som har vært store, Oslo og 

Trondheim, har utgjort «lokomotivene» både når det gjelder medlemmer og aktivitet. 

Lokalforbundene er fortsatt sårbare, men har et stort vekstpotensial. Landsstyret har fortsatt 

arbeidet for å definere oss tydelig som en kristenprogressiv organisasjon, og inviterer fortsatt hele 

organisasjonen til å jobbe med på dette. 

Vi har i perioden fortsatt å være synlige i media. Både gjennom pressemeldinger og intervjuer i 

store og små saker som angår Forbundet, både om det å bruke Bibelen som «Coffee table-bok», og 

om studenters åpenhet rundt egen tro. 

Vi har tre forbundskollektiv i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi håper at kollektivet i Kristiansand 

og Stavanger kan bli forbundskollektiv over tid. Det må stadig organisasjonsbygging til, særlig for 

å løfte de små lokalforbundene til å bli mer stabile. Men sett over tid er utviklingen positiv. 
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1. Landsstyret 

Sammensetning 

 

Landsstyret består av leder, nestleder, og lokale representanter. Antall landsstyrerepresentanter per 

lokalforbund ble redusert til én representant for lokalforbund med mindre enn 75 medlemmer. 

Lokalforbund med mer enn 75 medlemmer kan ha to representanter. I 2019 var det bare 

Osloforbundet som hadde mer enn 75 medlemmer, og dermed to landsstyrerepresentanter. 

Landsmøtet 2019 valgte følgende landsstyre for ett år: 

 

Leder: Alex Ramstad Døsvik 

Nestleder: Andreas T. Eggesvik 

Styremedlemmer: 

Marte Holm Simonsen (Oslo) 

Albert Andersen Øydvin (Oslo) (permisjon fra 19.01.2020) 

Marianne Meling Kvamsøe (Stavanger) 

Lilly Marie Spjelkavik Hansen (Tromsø) 

Ingvil Enoksen (Bergen) (permisjon fra 16.11.2019) 

Ingrid Von Harling Lien (Kristiansand) 

Varamedlemmer: 

Emil Pleym (1. vara, Oslo) 

Kristian Sløgedal (2. vara, Oslo) 

Maren Gottchalksen Grønhilder (1. vara Stavanger) 

Regine Aspmo Kjærran (1. vara Tromsø) 

Elisabeth Arnevik Barkved (1. vara, Bergen) 

Torkil Hvidsten var ansatt som generalsekretær i organisasjonen frem til 1. november, etter dette 

har Aurora Marie Nome vært ansatt som generalsekretær. De har fungert som sekretærer for 

landsstyret. 

Fem av seks lokalforbund har vært representert i landsstyret denne perioden. 

Bergensforbundets faste representant fikk permisjon fra 16. november og ut perioden og én av 

Osloforbundets representanter fikk innvilget permisjon fra 19. januar 2020 og ut perioden.  

Om arbeidet i landsstyret 
 

Landsstyret har i perioden hatt sju landsstyremøter. Seks av møtene har vært fysiske møter, mens ett 

av møtene har vært over internett. Tre av de fysiske møte ble holdt i Universitetsgata 20 i Oslo, ett 

møte ble holdt på en hytte på Østlandet, ett ble holdt på Utøya under Forbundshelga og ett møte ble 
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holdt i Egersundsgata 5 i Stavanger. Landsstyret bruker whereby.com til internettmøter og betaler en 

liten kontingent for å kunne ha videokonferanse med mange nok deltakere. Whereby.com fungerer 

bedre enn Skype. 

Landsstyret startet perioden med å lage en fremdriftsplan for året og har jobbet opp mot 

«Arbeidsprogram NKS 2019-2021» 

Nestleder og representantene fra Stavanger og Bergen, samt én av representantene fra Oslo som 

hadde varaplass i landsstyret forrige periode, mens resten har vært nye i landsstyresammenheng. 

Landsstyret hadde skolering i å sitte i landsstyre på sitt møte i mai, hvor alle de faste 

landsstyrerepresentantene var til stede. Vi ser at det er viktig for resten av perioden at landsstyret får 

en god start, slik at alle blir kjent og får den samme skoleringen. 

Oppmøtet på landsstyret har vært varierende, men med stort sett godt oppmøte. De fleste av 

styremedlemmene i landsstyret har lokale verv i tillegg til å sitte i landsstyret, sitter i utvalg, eller er 

aktive på andre arenaer. Vi ser at det kan være en utfordring for arbeidskapasiteten at mange verv 

faller på få personer. Samtidig er det bra at de som sitter i landsstyret har god kontakt med det som 

skjer i lokalforbund og utvalg, for det er lokalforbundenes representanter i det nasjonale organet 

landsstyrerepresentantene skal være. 

Landsstyret hadde et kort overlappingsmøte med det forrige landsstyret, men i praksis fungerer det 

ikke som noen erfaringsutveksling. 

Arrangementer i regi av Landsstyret 

Landsmøtet 2019 
Landsmøtet ble avholdt i Universitetsgata 20 i Oslo 15.-17. mars. Det var 14 delegater med 

stemmerett og 6 deltakere uten stemmerett. Vi hadde fem lokalforbund representert på landsmøtet. 

De viktigste sakene på landsmøtet 2019 var opprettelse av den nye faste sammenslutningen 

Teologismia og vedtak om Arbeidsprogram 2019-2021.  

Forbundshelga 2019 

Forbundshelga 2019 ble arrangert på Utøya 20.-22. september. I forkant av helga var det  31 

deltakere som var påmeldt, inkludert to ansatte, fire fra Palestine Youth Ecumenical Movement 

(PYEM), og tre fra forbundshelgkomiteen. Da helga ble arrangert var det 28 deltakere som kom. 

Lokalforbundene i Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim var representert på helga. Det var 

et lite forfall blant medlemmene, i tillegg til sykdom i forbundshelgkomiteen. Dette er en liten 

nedgang fra både Forbundshelga 2018 og Forbundshelga 2017. Det er allikevel flere deltakere enn 

flere år før Forbundshelga 2017.  

Valget om å ha Forbundshelga på Utøya i stedet for på Haugtun ble gjort fordi komiteen tok en 

vurdering om at det var på tide å prøve en annen løsning. Dette hang sammen med at Haugtun 

hadde fått nye eiere, som førte til at vilkårene for å arrangere Forbundshelg på Haugtun hadde 

endret seg. Dette inkluderte at det var begrenset antall sengeplasser, noe som ville være en 
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utfordring dersom vi ønsket at Forbundshelga skulle vokse i antall deltakere. Det var også et krav 

om at det måtte være mindre enn 30 deltakere dersom eierne skulle være ansvarlige for matlaging 

og oppvask i løpet av helga. Da vi skulle bestemme oss for hvor helga skulle arrangeres måtte vi 

tenke på beliggenhet, pris, antall sengeplasser, servering av mat, fasiliteter, osv. Komiteen kom 

frem til at Utøya kunne være et leirsted som var verdt å prøve ut, og dermed ble dette vedtatt av 

landsstyret.  

Helga hadde et relativt tett program som bestod blant annet av to seminarer i plenum på lørdagen, to 

bolker med fire verksteder i hvert, aktiviteter i regi av PYEM og Utvalg for Palestina, og en 

gudstjeneste på søndag morgen. De to seminarene på lørdagen ble holdt henholdsvis av 

representanter fra Rosa kompetanse og Antirasistisk senter. Rosa kompetanse fortalte hva 

organisasjonen hans jobbet for å lære grunnskoler i hvordan de kan ha en mer inkluderende 

holdning i undervisningen i forhold til seksualitet, kropp og kjønnsidentitet. Fra Antirasistisk senter 

kom det to representanter som fortalte historier og opplevelser fra barn og unge med 

minoritetsbakgrunn som opplever rasisme. I forkant av Forbundshelga hadde alle utvalgene blitt 

bedt om å lage et verksted eller en aktivitet hver, men det ble avgjort at Utvalg for likestilling og 

Teologismia skulle ha ett verksted sammen.  

I etterkant av Forbundshelga 2019 ble det sendt ut evalueringsskjema som deltakerne kunne fylle ut 

dersom de ønsket. Tilbakemeldingene var stort sett veldig positive. Noen syntes det var alt for 

mange planlagte aktiviteter, mens andre gjerne ville ha mer. Det ble også nevnt at det var en 

utfordring med at det eneste stedet som var tilgjengelig for sosiale aktiviteter etter kl. 23 var i stuen 

som var rett utenfor soverommene til deltakerne. Det gjorde det litt vanskelig å sove for dem som 

trengte å legge seg tidlig.  

Vervekampanje 

Landsstyret arrangerte vervekampanje høsten 2019. Etter vedtak fra landsstyret ble det vedtatt å ha 

vervekampanje fra semesterstart og til Forbundshelga (12. august – 15. september). Vervekampanjen 

i 2018 startet på Forbundshelga og varte i tre uker, men var mislykket. Derfor ble det bestemt å ha 

vervekampanjen på det tidspunktet den har vært tidligere, altså helt i starten av semesteret. De ansatte 

publiserte oppdateringer på sosiale medier underveis, og dermed var kampanjen synlig på nettet. 

Likevel var det vanskelig å spre engasjement rundt kampanjen i lokalforbundene.  

Totalt ble det vervet 16 stykker. Det er langt fra målsetningen om 85 nye medlemmer. 

Det lokalforbundet som vervet flest nye medlemmer ut ifra sitt medlemstall, var 

Trondheimsforbundet. Trondheimsforbundet vant en pizzakveld, og ble overlevert den nye og gjeve 

vandrepokalen «Forbundselgen» som er et gullforgylt elggevir. 
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Palestinautveksling 

Landsstyret arrangerte Palestinautveksling. Cecilie Therese Hansen, Helene Lunder Eriksen og 

Marita Skaar fikk reise sammen med organisasjonsutvikler Aurora Marie Nome til Palestina. De 

reiste til Palestina i sommer og deltok på leiren Journey for Justice. I september fikk Forbundet besøk 

av fire palestinere fra søsterorganisasjonen vår PYEM. De deltok på Forbundshelga og arrangerte 

Palestinakvelder i alle lokalforbundene. Utvekslingskomiteen i Utvalg for Palestina drev det meste av 

utvekslingen på vegne av landsstyret. 

  



 
 

6 

2. Organisasjonsutvikling – i lys av «Treårsplan for 

utvikling av Forbundet 2017-2020» 

På landsmøtet i 2017 ble det vedtatt en treårsplan for utvikling av Forbundet i perioden 2017-2020. 

Sentrale punkter her var å: 

1. Styrke det eksisterende lokale arbeidet 

2. Utvide Forbundet med nye lokalforbund 

3. Gjøre Forbundet mer synlig ved promotering og kommunikasjon 

4. Styrke fellesskapet og eierskapet internt i organisasjonen 

Styrke det eksisterende lokale arbeidet 

For å styrke det eksisterende arbeidet i lokalforbundene, har landsstyret arrangert 

styreinstruktørkurs for å lære opp styreinstruktører. Disse har arrangert styrekurs for de lokale 

styrene. 

Alle lokalforbund skal ha styrekurs for det nye styret i etterkant av det lokale årsmøtet. Styrekurset 

skolerer styremedlemmene i å drive et lokalforbund, hvordan Forbundet er organisert og hvordan de 

kan håndtere konflikt og skape en god organisasjonskultur. 

Følgende styrekurs ble holdt i 2019: 

Trondheim, holdt av styreinstruktør Ingvild Yrke 

Oslo, holdt av styreinstruktør Andreas Torgrimsen Eggesvik 

Tromsø, holdt av styreinstruktør Louise Bekkelund Hole 

Bergen, Kristiansand, Stavanger holdt av Merete Endresen og organisasjonsutvikler Aurora 

Marie Nome 

For at alle medlemmer og potensielt nye medlemmer skal kjenne til Forbundets demokratiske 

struktur og muligheter til påvirkning, samt ha kjennskap til Forbundets standpunkter, teologiske 

tradisjon og forankring og Forbundets utvalg og nasjonale arrangement, skal alle lokalforbund hvert 

semester holde en introduksjonspresentasjon. Det er styreinstruktørene som lager presentasjonen. 

Lokalstyrene bestemmer selv om de vil holde presentasjonen selv, eller om de vil hente inn andre i 

organisasjonen til å gjøre det. 

For å gjøre det mer naturlig for lokalforbundene å ta kontakt med hverandre, og å støtte lederne i 

lokalforbundet ble lokalforbundslederne oppfordret til å opprette en gruppechat for lokallederne. 

Det ble også arrangert ledersamling under Forbundshelga i 2018 og 2019. I 2019 deltok fire 

lokalforbundsledere på samlinga. Ansatte og ledelsen i landsstyret har jevnlig ringt 

lokalforbundslederne for å oppmuntre og følge dem opp i arbeidet. 

Ett av målene i treårsplanen var å ha 300 betalende medlemmer ved utgangen av 2019. Dette var et 

ambisiøst mål, men ble sett på som oppnåelig med vekst i både størrelse og antall på lokalforbund i 

perioden. Mangel på økning i medlemstall perioden 2017-2018 og nedgang i antall medlemmer fra 

2018-2019 har gjort at vi er langt unna å nå dette målet. Ved utgangen av 2019, hadde vi 153 
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betalende medlemmer. Et annet mål var at aktive medlemmer skulle betale medlemskontingent for å 

registreres som formelle medlemmer. Det er i dag normalt for aktive medlemmer å også være 

formelle medlem. 

Da organisasjonen hadde stor vekst, ble det sett et behov for å legge til rette for at lokalforbund 

kunne vokse seg større enn rundt 20 aktive medlemmer. For å få til dette og samtidig øke 

medlemmenes innflytelse på organisasjonen ble det lagt vekt på medlemmers mulighet til å lage 

undergrupper i lokalforbundene. For å få til dette ble det vedtatt i treårsplanen at alle medlemmer 

skal kjenne til mulighetene for dette. I perioden for treårsplanen har det eksistert en bibelgruppe i 

Trondheimsforbundet. Ellers har det ikke vært andre undergrupper i lokalforbundene.  

Utvide Forbundet med nye lokalforbund 

Målet for treårsplanen er å ha sju aktive lokalforbund (definert som et fungerende styre på minst tre 

medlemmer og jevnlig aktivitet) innen utgangen av 2019. I 2017-2018 ble det prioritert å styrke de 

små lokale forbundene til fordel for å utvide til flere lokalforbund. I 2018 ble Kristiansand kristelige 

studentforbund opprettet. Det har ved flere anledninger blitt vurdert å prøve å starte opp et 

lokalforbund på Ås, men dette er ikke blitt gjort fordi det i 2019 også ble prioritert å styrke de små 

lokale forbundene. Det er derfor ved treårsplanens utgang seks lokalforbund.  

Landsstyret har dermed denne perioden valgt å fokusere på de seks lokalforbundene vi har per dags 

dato, selv om det ikke svarer til treårsplanen. Vi ser at det er viktigere å bygge opp og styrke de 

lokalforbundene vi har, heller enn å skape små lokalforbund som vi ikke har ressurser nok til å følge 

opp tilstrekkelig. 

Gjøre Forbundet mer synlig gjennom promotering og kommunikasjon 

Treårsplanen har som mål at Forbundet igjen skal bli en viktig aktør i den offentlige debatten, og at 

vi skal bli mer synlige både i media og i studentmiljøene. 

I 2019 har også Forbundet ved flere anledninger vært i mediene.  

Organisasjonsutvikler har drevet Facebooksida og Instagram-kontoen til Forbundet. Ansatte har i 

fellesskap drevet forbundet.no. 

Det ble laget ny logo for Forbundet som ble vedtatt på landsmøtet i 2018. Etter dette er det i løpet 

av 2019 blitt produsert nytt promoteringsmateriell med den nye logoen, blant annet nye rolluper, 

bannere, t-skjorter, gensere, kaffekopper, paraply og kortstokker.  

Lokalforbundene styrer sine egne facebooksider og legger sine arrangementer der. Lokalforbundene 

oppfordres til å bruke NKS’ instagramkonto til poster på story. 

Et mål i treårsplanen er å bruke aktivisme som plattform for gjennomslag og medlemsvekst. Dette 

har det vært lite fokus på. Arrangement som matpakkeaksjon har blitt arrangert i flere lokalforbund. 

Samtidig som dette har bidratt til å gi medlemmene forsterket engasjement har det ikke bidratt 
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synlig til medlemsvekst. Om det hadde vært større kultur for aktivistiske arrangementer, er det 

mulig at dette hadde bidratt til økt medlemsvekst.  

Det er primært lokalstyrene som er ansvarlige for å stå på stand. De lokale forbundene har fått 

tilbud om hjelp til å stå på stand fra landsstyret og ansatte. Spesielt de små lokalforbundene har 

benyttet seg av dette.  I løpet av 2019-2020 har alle lokalforbund fått med seg en ansatt på stand, for 

å være til hjelp og å være en ressurs for lokalforbundsstyrene. Det har også blitt arrangert standkurs, 

for å gjøre det å stå på stand gøyere, mer forutsigbart og lettere å gjøre første gang. 

Forbundet har fortsatt å være en synlig aktør i media i 2019. Sakene vi fikk mest omtale var i 

forbindelse med Osloforbundets arrangement “Can you pray your gay away?”. Her ble det 

oppmerksomhet rundt at “Til Helhet” (organisasjonen for konverteringsterapi) ikke ble invitert til 

paneldebatten som handlet om nettopp denne tematikken. I tillegg, har vi hatt pressemeldinger om 

at Alex Ramstad Døsvik ble ny leder og at Aurora Marie Nome ble ny generalsekretær i Forbundet 

på trykk. Alex har også kommentert i to saker: “Bibelen som coffee table-bok” og “Studentprest 

opplever at kristne studenter er åpne om troen sin”. Se fullstendig oversikt over sakene Forbundet 

ble omtalt i 2019 nedenfor. 

 

Når Hva Hvor Overskrift Type Kommentar 

14.03.19 Can you pray your 

gay away 

Vårt Land Kastet ut av 

debattpanel  

Nyhets-

sak 

Torkil Hvidsten 

kommenterte i 

saken 

15.03.19 Can you pray your 

gay away 2 

Vårt Land Å krenkes av debatt Leder  NKS/Torkil 

Hvidsten omtalt i 

saken 

20.03.19 Alex Ramstad 

Døsvik som ny 

leder i Forbundet 1 

Dagen Han er trans og skal 

lede kristelig 

studentforbund 

Presse-

melding 

Alex Ramstad 

Døsvik/NKS 

omtalt 

20.03.19 Alex Ramstad 

Døsvik som ny 

leder i Forbundet 2 

Vårt Land Vil formidle 

kristenprogressiv tro 

Presse-

melding 

Alex Ramstad 

Døsvik/NKS 

omtalt 

24.07.19 Bibelen utgis som 

coffee table-bok 

Vårt Land Nå får du Bibelen 

som coffee table-bok  

Reporta

sje 

Alex Ramstad 

Døsvik 

kommenterte i 

saken 

09.08.19 Kommentar om 

Lagets 

undersøkelse om 

Khrono Studentprest opplever 

at kristne studenter er 

åpne om troen sin 

Reporta

sje 

Alex Ramstad 

Døsvik 

kommenterte i 
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"skap-kristne" saken 

31.10.19 Aurora Marie 

Nome som ny 

generalsekretær i 

Forbundet 1 

Lindesnes - 

nettutgave 

Aurora Marie Nome 

ny generalsekretær i 

Forbundet 

Presse-

melding 

Aurora Marie 

Nome/NKS omtalt 

02.11.19 Aurora Marie 

Nome som ny 

generalsekretær i 

Forbundet 2 

Lindesnes - 

papirutgave 

Marnardøl ny 

generalsekretær 

Presse-

melding 

Aurora Marie 

Nome/NKS omtalt 

05.11.19 Aurora Marie 

Nome som ny 

generalsekretær i 

Forbundet 3 

Vårt Land Ny topp i 

studentforbundet 

Presse-

melding 

Aurora Marie 

Nome/NKS omtalt 

14.12.19 Aurora Marie 

Nome intervjuet i 

spalten Min tro  

Vårt Land Ingen marionette for 

Gud  

Spalte - 

Min tro 

Aurora Marie 

Nome intervjuet i 

spalten “Min tro”  

 

Styrke fellesskapet og eierskapet internt i organisasjonen 

For å bygge fellesskapsfølelsen i hele Forbundet, og legge til rette for kommunikasjon mellom 

lokalforbundene og de forskjellige sammenslutningene i organisasjonen, brukes Facebook-gruppa 

«Aktiv i Forbundet». For at gruppa skal fungere må medlemmer inviteres aktivt inn, og 

medlemmene må bruke gruppa. Foreløpig er det først og fremst ansatte og landsstyret som har brukt 

gruppa, men ledelsen jobber for at gruppa skal bli mer brukt aktivt fra lokalforbundene. 

Forbundshelga er den årlige sosiale sammenkomsten for alle lokalforbundene. Vi jobber aktivt for 

at begrepet «Forbundshelg» gjøres kjent i hele organisasjonen og er noe alle lokalstyrer rekrutterer 

og inviterer sine medlemmer til. 28 av Forbundets medlemmer deltok på Forbundshelga 2019, som 

utgjør 18 % av Forbundets totale medlemsmasse. 

  



 
 

10 

3. Medlemsutvikling 

Da «den første fasen» av organisasjonsutviklingsprosjektet startet i 2013, hadde Forbundet 88 

medlemmer, etter å ha hatt kraftig synkende medlemstall over flere år. Plan for 

organisasjonsutvikling fra 2014 satte som mål at vi skulle ha 200 medlemmer ved utgangen av 

2016. Det målet nådde vi ikke helt – men vi har over flere år lyktes med å snu en negativ trend til en 

positiv trend, der vi øker medlemstallet hvert år.  

Siden 2013 har vi økt medlemstallet hvert år, men i løpet 2019 har det vært en nedgang i 

medlemstall. Vi fikk 37 nye medlemmer, og endte opp med 153 betalende medlemmer. Vi har ikke 

klart å følge opp rekrutteringen av nye medlemmer som vi hadde i årene 2014-2016. En liten 

oppgang i medlemstall i 2017 og 2018 skyldes primært at vi over tid har fått en styrket 

betalingsdisiplin; det er rett og slett flere som husker å fornye kontingenten nå enn før. Dette henger 

nok også sammen med innføring av Vipps-betaling i 2017, i tillegg til at sentralleddet har lagt ned 

ganske mye arbeid i purring og oppfølging av medlemmer som ikke har betalt kontingenten. 

Det er en utfordring at det de siste to årene har blitt vervet færre medlemmer enn foregående år. 

Dette gir store utfordringer til lokalforbundene, som ikke får tilstrekkelig tilstrømning av nye 

medlemmer og kandidater til styreverv. Til neste periode er det viktig å ta med oss videre gode 

rutiner for oppfølging av eksisterende medlemmer, i tillegg til at verveinnsatsen og –kulturen lokalt 

må styrkes. 

I år, som flere i tidligere år, har vi hatt vervekampanje ved starten av høstsemesteret, med 

premieutdeling, heder og ære tildelt på Forbundshelga. Denne kampanjen resulterte i 16 nye 

medlemmer som er langt fra målsetningen om 85. Det er en utfordring at det er lite eierskap til 

kampanjen i lokalforbundene. 
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Medlemsutvikling: 

Lokalforbund 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bergen 40 23 16 10 8 19 20 32 30 19 

Kristiansand 16 10 6 1 1 0 1 1 3 3 

Oslo 136 105 66 59 70 74 70 91 87 68 

Stavanger 11 9 5 0 0 2 9 14 12 11 

Tromsø 18 16 4 2 3 3 8 14 13 10 

Trondheim 21 19 21 16 40 53 63 48 60 42 

TOTALT 249 186 118 88 122 151 174 203 205 153 

Forbundsvenner - 211 240 143 265 252 252 253   187 
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Nyinnmeldte medlemmer: 

Lokalforbund 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bergen: 17 0 2 4 4 12 7 9 3 4 

Kristiansand:  1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 

Oslo: 46 20 12 14 40 25 16 20 13 16 

Stavanger: 7 0 0 0 1 2 7 1 2 2 

Tromsø: 1 2 0 0 0 1 6 1 2 4 

Trondheim: 2 4 10 2 31 23 28 9 17 11 

TOTALT 76 26 24 21 78 63 66 40 39 37 
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Kjønnsfordeling: 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lokalforbund K M K M K M K M K M K M A 

Bergen 4 4 12 7 12 8 20 12 18 12 14 5  

Kristiansand 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1  

Oslo 39 31 43 31 42 28 55 36 56 31 43 25  

Stavanger 0 0 2 0 6 3 10 4 7 5 8 3  

Tromsø 1 2 3 0 6 2 9 5 9 4 4 6  

Trondheim 20 20 31 22 35 28 32 16 41 19 28 12  

Totalt 64 58 91 60 102 72 127 76 133 72 99 52 2 

 

NB: Vi har ikke helt sikre tall på kjønnsfordeling, så tallene viser en tendens heller enn et nøyaktige 

tall. Vi har også et medlemsregister som kun opererer med to kjønn, så vi har ikke statistikk på 

medlemmer som definerer seg innenfor andre kjønnskategorier enn de binære. 
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4. Ansatte 

Torkil Hvidsten har vært ansatt som generalsekretær i 100 % stilling fram til 1. november 2019. 

Da landsstyret vedtok å ansette Aurora Marie Nome som generalsekretær så en også behovet for å 

forlenge Torkils kontrakt for å ha en større overlapp mellom studiestart og opplæring av ny 

generalsekretær. 

Aurora Marie Nome har vært inne i et vikariat for organisasjonsutvikler Per Høyland som har 

vært ute i permisjon. I denne perioden lyste organisasjonen ut stillingen som generalsekretær, og 

endte med å ansette Aurora Marie Nome i denne stillingen. Aurora trådte inn i stillingen som 

generalsekretær 1. november 2019. 

Per Høyland valgte og ikke returnere til sin stilling etter endt permisjon, som førte til at landsstyre 

valgte å utlyse en ny treårig prosjektstilling som organisasjonsrådgiver, og ansatte Solveig 

Skaugvoll Foss i den stillingen. Hun tiltrådte stillingen 1. desember 2019. 

I tillegg til de to fulltidsansatte i NKS, består kontorfellesskapet av eiendomsforvalter i NSKF. 

Helena Lilja Markan har i 2019 vært inne som vikar for Ranveig Aamodt, som gikk ut i 

fødselspermisjon i 2018. Ranveig Aamodt kommer tilbake fra fødselspermisjon 1. september 2020, 

og Helena har kontrakt til og med 1. oktober 2020. 
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5. Økonomi 

Forbundets økonomi er i all hovedsak fundert på overføringer fra NSKF, i tillegg til 

medlemskontingent fra forbundere og Forbundsvenner. Vi får også inntekter fra offergaver fra 

menigheter i Den norske kirke, og fra ekstern prosjektstøtte. I 2019 fikk vi støtte til 

Palestinautvekslinga fra to ulike støtteordninger i LNU: Informasjonsstøtta Nord/Sør og Mangfold 

og inkludering. Teologismia fikk også støtte fra K-stud til å utvikle teologiskoleringsmateriell som 

resulterte i bibelbabbelheftet. 

Lokalforbundenes viktigste inntektskilde er leieinntekter fra Universitetsgata 20. Lokalene er eid av 

NSKF og utleie administreres av de ansatte. Landsstyret fordeler forventede inntekter herfra (basert 

på foregående års regnskap) til hvert enkelt lokalforbund på årets første LS-møte. I år skal 

leieinntekter som overgår 50 000 overføres til NKS, og primært brukes på Palestinautveksling 

dersom vi ikke mottar ekstern prosjektstøtte. Lokalforbundene mottar i tillegg noe studiestøtte fra 

K-Stud. 

Se ellers regnskap.  
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6. World Student Christian Federation 

Bakgrunn 

World Student Christian Federation (WSCF) er en global økumenisk organisasjon opprettet i 1895. 

Blant grunnleggerne av WSCF var de samme personene som grunnla Norges kristelige 

studentforbund i 1899. Medlemskapet i WSCF er nedfelt i NKS’ vedtekter og andre 

grunnlagsdokumenter. Vårt medlemskap i denne paraplyorganisasjonen er altså en vesentlig del av 

vår historie og vår organisasjon. 

Forholdet til WSCF de senere årene 

WSCF har i en årrekke vært i en prekær økonomisk og organisatorisk situasjon. NKS/NSKF har 

tidligere bidratt sterkt økonomisk til driften av WSCF, men i senere år har vi i imidlertid vært av 

den oppfatning at det er selve organisasjonsstrukturen i WSCF som gjør at økonomiske 

redningsaksjoner stadig er nødvendig og WSCFs Executive Committee (ExCo) omtaler selv 

organisasjonen som «not sustainable». Landsstyret og NSKF har derfor vært enige om at vi ikke vil 

bedrive økonomisk «nødhjelp» men at vi nå krever at WSCF må omstrukturere seg slik at 

organisasjonen kan bli økonomisk «sustainable». 

Vi har lenge jobbet for at WSCF skal strekke seg etter et demokratisk system på linje med det vi er 

vant til. NKS har ledet an i arbeidet med å reformere WSCF både for å gjøre det mer åpent og 

demokratisk, og for å få til en omorganisering som sikrer bærekraftig drift.  Dette jobber vi videre 

for i organisasjonen, blant annet ved å sende inn forslag til vedtektsendringer både til årsmøtet i 

WSCF-Europe (European Regional Assembly 2019) og årsmøtet i WSCF (General Assembly 

2020).  

Under European Regional Assembly fikk våre delegater god kontakt med delegater fra flere andre 

land, særlig Sverige, Storbritannia og Irland. I tillegg har vi i flere år hatt en nær alliert i 

reformarbeidet i Forbundet i Hong Kong.  

Aktivitet i 2019 

●      3.-5. mai 2019 arrangerte Forbundet i Sverige (KRISS) en hyttetur/internasjonal 

forbundskonferanse for våre organisasjoner. Her ble det både sosialisert og ført diskusjoner om 

hvordan vi kan reformere WSCF. Det er et ønske om å gjøre dette til en årlig begivenhet, og å 

få stadig flere forbund med på samlingene. Vi har fått en henvendelse fra KRISS om å gjenta 

dette i løpet av våren 2020.  

●      Leder Alex Ramstad Døsvik, landsstyremedlem Albert Andersen Øydvin og 

organisasjonsutvikler Aurora Marie Nome, deltok på European Regional Assembly i 

København 3.-8. oktober 2019. 
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7. Norske Studenters Kristelige forbund (NSKF) 

Torkil Hvidsten var av landsstyret valgt som NKS’ fast møtende medlem av arbeidsutvalget (AU) i 

NSKF fram til 1. november 2019. Deretter valgte landsstyret Aurora Marie Nome medlem i AU. De 

to andre medlemmene av AU er eiendomsforvalter (Helena Lilja Markan fram til 1. oktober 2020, 

deretter Ranveig Aamodt) og styreleder Olav Nomeland. 

Landsstyret valgte leder av NKS, Alex Ramstad Døsvik, som vara for NKS’ medlem i AU.  

I januar 2020 ble det avholdt et fellesmøte mellom styret i NSKF og landsstyret i NKS. 

Samarbeidet med NSKF oppleves fra NKS’ side som godt. 

Se ellers egen årsberetning fra NSKF. 
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8. Medlemskap i andre organisasjoner og 

kampanjer 

I: Moderorganisasjonen 

World Student Christian Federation (WSCF) 

WSCF er Forbundets internasjonale paraplyorganisasjon, med medlemsorganisasjoner i over 100 

land. Gjennom WSCF er vi også medlem i de regionale nettverkene World Student Christian 

Federation Europe (WSCF-E) og Nordic-Baltic Cooperation Council (NBCC). Sistnevnte har ikke 

hatt aktivitet eller et valgt styre på flere år. Vår tilslutning til WSCF er regulert i NKS’ vedtekter, 

der det heter (§ 2): NKS er tilknyttet World Student Christian Federation (WSCF), og identifiserer 

seg med dens økumeniske profil. 

Aktivitet: Vi blir hvert år invitert til flere møter og arrangementer i WSCF og WSCF-E. Vi deltar 

årlig på WSCF-Es Staff & Officers Meeting. Vi deltar også på «landsmøtene» i henholdsvis WSCF 

og WSCF-E. Vi har også bilaterale samarbeid med andre medlemsorganisasjoner i WSCF – viktigst 

blant disse er utvekslingsprogrammet med PYEM. Vi har også i flere år vært en sentral intern 

kritiker av organiseringen av og økonomistyringen i WSCF. Det siste året har vi jobbet for å få med 

oss flere andre medlemsforbund i en mer samkjørt kritikk. Vår viktigste samarbeidspartner her har 

vært SCM Hong Kong. Nå ser vi at flere nasjonale forbund begynner å nærme seg Norges 

standpunkt, spesielt Forbundet i Sverige og Forbundet i Storbritannia.  

Kontingent: 1 % av årlig omsetning. Vi legger på noe, siden vår reelle omsetning er vesentlig 

høyere enn den som framkommer i NKS budsjetter. Vi betaler sedvanlig 1000 USD (cirka 8-9000 

kroner) i året. 

Nettside: http://www.wscf.ch/ 

 

II: Praktiske og økonomiske støttespillere 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

LNU er paraply- og interesseorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. De 

forvalter også statsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom ulike støtteordninger. 

LNU tilbyr også kurs og opplæring i organisasjonsarbeid. 

Aktivitet: I denne perioden har vi fått tildelt 150 000,- kroner til utveksling med PYEM fra LNU, 

fra to ulike støtteordninger: Informasjonsstøtta Nord/Sør og Mangfold og inkludering. Vi deltar 

vanligvis på LNUs årsmøte, det såkalte «Barne- og Ungdomstinget», og vi har sporadisk brukt LNU 

til kursing og lånt ordstyrere etc derfra. 

Kontingent: 8100,- kroner 

Nettside: https://www.lnu.no/   

http://www.wscf.ch/
https://www.lnu.no/


 
 

19 

Kristelig Studieforbund 

K-Stud er et studieforbund, en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og 

som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. I Norge finnes det 19 slike studieforbund, og 

det er disse som forvalter statsstøtten til voksenopplæring. K-Stud er studieforbund for de kristelige 

organisasjonene i Norge. K-Stud ble opprettet i 2012 som en fusjon av studieforbundene for hhv 

Den norske kirke og frikirkene i Norge. 

Aktivitet: K-Stud gir pengestøtte til lokalforbundene basert på aktivitet. I 2019 fikk vi fikk tilskudd 

til for det pedagogiske utviklingsprosjektet «Kontekstuell bibeltolkning for studenter». Dette har 

resultert i at Teologismia produserte bibbelbabbelhefte nr. 1 som tilbys lokalforbund og grupper på 

folkehøgskoler. Bibelbabbelhefte nr. 2 og liturgimateriell vil bli produsert i løpet av 2020. I 2020 

har vi søkt om pengestøtte til styreinstruktørkurs/styrekurs. 

Kontingent: 550,- kroner 

Nettside: https://k-stud.no/ 

 

Hovedorganisasjonen Virke 

Virke er Norges nest største arbeidsgiverorganisasjon. Forbundet er medlem her fordi det er de som 

organiserer virksomheter innen frivillighetsfeltet. Vi bruker Virke til kursing av ansatte, til 

rådgivning innen jus og personalpolitikk, og vi er tilsluttet den tariffavtalen de fremforhandler med 

arbeidstakerorganisasjonene. 

Kontingent: Det er NSKF som betaler medlemskontingenten i Virke. 

Nettside: https://www.virke.no/ 

 

III. Politiske og teologiske partnere: 

Fellesutvalget for Palestina (FuP) 

FuP er en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som støtter palestinernes sak. I underkant 

av 30 organisasjoner er medlemmer. Forbundet var blant stifterne av FuP i 1980. Fellesutvalget er 

primært viktig for oss som nettverk og «kunnskapsbank» om Palestina. 

Aktivitet: Vi har vært relativt aktive i å tilslutte oss markeringer og kampanjer fra FuP gjennom 

2019 og 2020.  

Kontingent: 1500,- kroner 

Nettside: https://palestina.no/ 

 

https://k-stud.no/
https://www.virke.no/
https://palestina.no/
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Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 

Kirkenes Verdensråd inviterer hvert år sine medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner til å 

delta i markeringen av en uke for solidaritet og aksjoner for rettferdig fred i Palestina og Israel. I 

Norge står flere kirker og kirkelig baserte organisasjoner sammen om å planlegge og arrangere 

aktiviteter under Kirkeuka. Disse inkluderer KFUK-KFUM Global, Norske kirkeakademier, 

Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, 

Norges kristelige studentforbund, Sabeels Venner Norge og Stiftelsen Karibu. Representanter for 

disse utgjør en koordineringsgruppe som møtes jevnlig i Oslo. 

Aktivitet: Medlemmer i Utvalg for Palestina har som vane å representere NKS i 

koordineringsgruppa for Kirkeuka for Fred. I 2019 var Helene Lunder Eriksen NKS’ representant 

og i 2020 er Henriette Smeby NKS’ representant i koordineringsgruppa . Medlemskapet i Kirkeuka 

for fred er av de få medlemskapene som det jobbes med lokalt i de fleste lokalforbundene. Det ble 

også i år holdt temakvelder i lokalforbundene i samarbeid med PYEM i tilknytning til Kirkeuka for 

fred. 

Kontingent: Ingen 

Nettside: http://www.kirkeukaforfred.no/ 

 

Norges Sosiale Forum (NSF) 

NSF er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og 

mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag. NSF er en norsk 

avlegger av, og den norske komiteen for, World Social Forum. NSFs primære formål er å arrangerer 

Globaliseringskonferansen annethvert år. Dette er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, 

tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til 

mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt. Det er til sammen 65 

medlemsorganisasjoner i NSF. Forbundet ble opptatt som medlem i NSF i januar 2017. 

 Aktivitet: Forbundet har denne perioden bidratt på noen planleggingsmøter og idemyldringer med 

NSF i arbeidet opp mot årets Globaliseringskonferanse. I tillegg låner NSF lokaler av oss til 

styremøter, årsmøter og allmøter. 

Kontingent: 1000,- kroner. Men medlemsorganisasjonene blir sterkt oppfordret til å betale mer. I 

2019 betalte vi 2500,- kroner. I 2020 betalte Osloforbundet 5000,- kroner, fordi de er lokalforbundet 

med størst økonomi.  

Nettside: https://globalisering.no/ 

 

Klimavalgalliansen 

Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse med over 50 organisasjoner som 

mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden, spesielt i forbindelse med valg. 

http://www.kirkeukaforfred.no/
https://globalisering.no/
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Aktivitet: Forbundet har tidligere vært tilsluttet en serie med demonstrasjoner under parolen 

"Vendepunkt – for en ny klimapolitikk.” 

Kontingent: Ingen.  

Nettside: http://www.klimavalgalliansen.no/ 

 

Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd 

Flerkulturelt kirkelig nettverk består av kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og 

migrantmenigheter som jobber for inkluderende fellesskap i kirken, og bidrar til inkludering i 

samfunnet, både lokalt og nasjonalt. Nettverket ble opprettet i 2011, og Forbundet var medlem fra 

starten. 

Aktiviteter: Vi har i blant promotert arrangementer de står bak, men har ikke hatt noe mer aktiv 

kontakt enn dét. 

Kontingent: 3000,- kroner. 

Nettside: https://norgeskristnerad.no/flerkulturelt-arbeid/ 

 

Norges Fredsråd 

Norges Fredsråd ble opprettet i 1945 som et samarbeidsorgan mellom sju norske 

fredsorganisasjoner. I dag er Fredsrådet et nettverk av cirka 20 organisasjoner som arbeider for 

nedrustning, konflikthåndtering og fredsbygging. Fredsrådet arrangerer primært seminarer, debatter 

og åpne møter.  

Aktiviteter: Vi promoterer ofte arrangementer fra Fredsrådet, og har deltatt på flere av 

medlemsmøter i rådet. 

Kontingent: 1500,- kroner 

Nettside: https://www.norgesfredsrad.no/ 

 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN Norge) 

ICAN Norge er den norske grenen av en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle 

land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale 

som forbyr atomvåpen. ICANs største og viktigste seier så langt kom 7. juli 2017. Da sluttet 122 av 

FNs medlemsland seg til en Traktat om Forbud mot Atomvåpen. (Norge var blant landene som ikke 

tilsluttet seg.) 

Aktivitet: Vi hadde et relativt aktivt samarbeid med ICAN i 2017, da de ble tildelt Nobels fredspris. 

Utover dét har vi tidvis promotert noen av deres arrangementer og kampanjer, men primært vært 

støttemedlemmer. I 2019 deltok vi på markering av Oslo som medlem av ICAN City Apeal. 

http://www.klimavalgalliansen.no/
https://norgeskristnerad.no/flerkulturelt-arbeid/
https://www.norgesfredsrad.no/
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Kontingent: 1000,- kroner 

Nettside: https://www.icannorway.no/ 

 

Skaperverk og bærekraft 

Skaperverk og bærekraft er et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, Kirkens 

Nødhjelp og Den norske kirke. I dette samarbeidet vil kirkene være pådrivere for bærekraftige 

samfunn lokalt, nasjonalt og globalt; bidra til å sikre en forpliktende internasjonal klimaavtale; 

demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd; og skape håp og fremtidstro med ord og 

handling 

Aktivitet: Vi har ikke hatt aktivitet tilknyttet Skaperverk og bærekraft i perioden. 

Kontingent: Ingen 

Nettside: https://kirken.no/gronnkirke 

 

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep 

Dette er et økumenisk nettverk som har som mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som 

styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet. Nettverket er underlagt Norges Kristne Råd, og 

arbeidet ledes av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Nettverket ble opprettet i 

2014, og Forbundet var med på stiftelsen. 

Aktivitet: Vi har siden oppstarten av nettverket hatt et passivt støttemedlemskap her. Også i 2019. 

Kontingent: Ingen 

Nettside: Ingen 

 

Frihet 21 

Frihet 21 er den norske avleggeren av den internasjonale A21-kampanjen («Abolish Injustice in the 

21st Century»). Kampanjen jobber mot trafficking, menneskehandel og moderne slavearbeid. 

Forbundet ble med i Frihet21 i 2015. 

Aktivitet: Deres viktigste aktivitet er en årlig Walk for Freedom som avholdes i oktober. Vi har 

tidligere år oppfordret medlemmer og lokalforbund til å engasjere seg her. I år gjorde vi ikke det. 

Kontingent: Ingen 

Nettside: Ingen 

 

https://www.icannorway.no/
https://kirken.no/gronnkirke
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Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) 

SLUG er en nettverksorganisasjon som jobber for sletting av illegitim gjeld, og all gjeld som ikke 

kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. SLUG ble startet 

av studenter i Tromsø. Forbundet har vært tilknyttet, og/eller medlem av, SLUG siden nettverket 

ble opprettet i 1992. 

Aktivitet: Vi har delt stillingsutlysninger fra SLUG på sosiale medier. 

Kontingent: 1200,- kroner 

Nettside: https://slettgjelda.no/ 

 

Støttekomiteen for Vest-Sahara 

Støttekomiteen for Vest-Sahara arbeider mot den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara, og 

for at det saharawiske folk skal få lov til å avgjøre sin egen framtid gjennom en folkeavstemning. 

Forbundet ble med i Støttekomiteen i 2015. 

Aktivitet: Noen lokalforbund har i løpet av 2019 arrangert temakvelder med hatt besøk av styreleder 

i Støttekomiteen, Erik Hagen. 

Kontingent: Ingen. 

Nettside: https://www.vest-sahara.no/ 

 

IV. Samarbeidspartnere uten formell tilknytning 

Kvinnesenteret i Abu Dis 

Vi har kjøpt flere varer fra kvinnesenteret i Abu Dis og solgt videre under Forbundshelga og andre 

Palestinaarrangementer. Varene har også blitt promotert på sosiale medier. Under 

Palestinautvekslingen besøker forbundere kvinnesenteret.  

Kirken på Pride 

Kirken på Pride er en bevegelse som startet av og i Forbundet i 2014, og som nå er en selvstendig 

bevegelse som jobber med å synliggjøre kirka (primært Den norske kirke) på ulike Pride-

arrangement rundt om i landet. I 2019 bidro vi med aktivister til å rigge opp og ned stand, samt 

lokaler til utstyr for Kirken på Pride. 

Palestinakomiteen 

Palestinakomiteen er den største organisasjonen av Palestina-aktivister i Norge. Der Fellesutvalget 

for Palestina er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner, er Palestinakomiteen en vanlig 

medlemsorganisasjon. Vi gjør sporadiske fellesarrangementer med Palestinakomiteen. I forbindelse 

https://slettgjelda.no/
https://www.vest-sahara.no/
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med PYEMs utveksling til Norge og andre foredrag om Palestina har vi i år samarbeidet med 

Palestinakomiteen i de ulike lokalforbundene. 

Kvekersamfunnet i Stavanger og Rogaland 

Vennenes samfunn/Kvekerne er et radikalt protestantisk kirkesamfunn med cirka 200 medlemmer i 

Norge. I Stavanger har Forbundet og kvekerne et samarbeide som blant annet innebærer at 

Stavangerforbundet fritt får disponere kvekernes møtelokaler. 

Den norske kirke (Dnk) 

Den norske kirke er den kirken/trossamfunnet vi har klart mest kontakt med, selv om vi ikke har 

noen formell tilknytning til Dnk. Vi deltar blant annet på Ungdommens kirkemøte (UKM). UKM 

samler ungdom fra bispedømmene og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene og er 

rådgivende organ for Kirkemøtet. I år representerte Marianne Meling Kvamsøe og Lilly Marie 

Spjelkavik Hansen Forbundet på UKM, som ble avholdt i Borg bispedømme 04.10-08.10. oktober. 

Flere lokalforbund har også et godt samarbeid med studentprestene som er tilknyttet Dnk. 
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9. Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 

 

Om arbeidsprogrammet: 

Fra vedtektene §11.7 

“Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele organisasjonens arbeid” 

Landsmøtet gir sin instruks til landsstyret, lokalstyrene og utvalgene om hva de skal jobbe med for 

å drive organisasjonsutviklingen fremover. 

Arbeidsprogrammet 2019-2021 skal sluttføre Treårsplanen 2017-2020, og fortsetter inn i neste 

planperiode. 

Rapportering 

• Landsstyret skal svare på punktene under «Landsstyret skal» i sin årsberetning. 

• Utvalgene skal svare på punktene under «[Utvalg] skal» i sine årsberetninger. 

• Lokalforbundene oppfordres til å svare på punktene under «Lokalforbundene skal» i sine 

årsberetninger. 

Dokumentet har følgende kapitler 

1.     Landsstyret skal 

2.     Utvalg for likestilling skal 

3.     Utvalg for Palestina skal 

4.     Teologismia skal 

5.     Lokalforbundene skal 
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1. Landsstyret skal: 

1.1 Styrke lokalforbundene 

1.1.1 Sørge for at lokalstyrer skjønner at det er de som er Forbundet. 

Dette gjennomføres hovedsakelig gjennom kommunikasjonen via generalsekretær og 

organisasjonsrådgiver, ved å få inn oppdateringer til landsstyremøter og gjøre lokalforbundene 

bevisste på at Forbundet har gjennomgående demokratiske strukturer som kommer nedenfra og 

opp, ved at det kun er delegater fra lokalforbundene som har stemmerett på landsmøtet. 

1.1.2 Lage en bedre struktur for kommunikasjon mellom lokalstyre og landsstyre. 

Det finnes en facebookchatgruppe ledelsen, sekretariatet og lokalforbundsstyret, men vi ser at dette 

ikke nødvendigvis bringer landsstyret nærmere lokalforbundene. Samtidig sitter flere av 

representantene i landsstyret i et lokalforbundsstyre og bidrar dermed til kommunikasjonen mellom 

leddene.  

1.1.3 Sørge for at alle lokalstyrer får styrekurs. 

Landsstyret har delegert til styreinstruktørene å holde styrekurs. Instruktørkurs er delegert til 

ansatte, i samarbeid med styreinstruktørene. Det ble holdt styreinstruktørkurs i Oslo 8.-9 februar 

2020.  

1.1.4 Etablere en forståelse for at rekruttering og verving er viktig. 

Hver semesterstart står lokalforbundene på stand og hver høst arrangerer landsstyret 

vervekampanje. Landsstyret jobber kontinuerlig med å øke bevisstheten av hvor viktig verving og 

rekruttering er.   

1.1.5 Evaluere og revidere innholdet i styrekursene. 

Kun små justeringer ble gjort av de ansatte i forkant av styreinstruktørkurset i 2020. En større 

revidering i løpet av 2020 er ønskelig. 

1.1.6 Leder skal besøke alle lokalforbund i løpet av en landsstyreperiode. 

Leder har besøkt lokalforbundene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.  

En av utfordringene med å ha en leder som også er student på heltid er at en ikke alltid kan eller 

har mulighet til å reise rundt, i tillegg ble leder denne perioden satt ut av spill i tre måneder rundt 

studiestart høsten 2019 på grunn av en bilulykke. Det er bakgrunnen til at leder ikke har rukket å 

besøke alle lokalforbundene denne landsstyreperioden. Dette er svært beklagelig. 

1.1.7 Utarbeide mal for kjernearrangementene til Forbundet, som skal legges i ressursbanken. 

Dette har landsstyret ikke gjort i denne perioden.  

1.1.8 Arrangere samling for lokalstyreledere under Forbundshelga. 

Dette gjøres i løpet av hver Forbundshelg og ble i 2019 avholdt av påtroppende generalsekretær.  

1.1.9 Arrangere landsstyremøte i et lokalforbund utenfor Oslo minst én gang i året. 

I perioden 2019-2020 arrangerte landsstyret ett møte i Stavanger. 
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1.1.10 Tilby alle lokalforbund standkurs hver august. 

Alle lokalforbund ble tilbudt standkurs i 2019-2020. I august 2019 var det lokalforbundene i Oslo 

og Stavanger som benyttet seg av tilbudet. I januar 2020, ble det avholdt standkurs i Stavanger- og 

Trondheimsforbundet.  

1.1.11 Utvikle programmateriell for årstemaet, for bruk i lokalforbundene. 

Dette har ikke landsstyret gjort i denne perioden. 

1.1.12 Utarbeide flere ressurser til bruk i lokalforbund som skolerer i Forbundets teologi og 

politikk. 

Landsstyret har delegert noe av dette arbeidet til Teologismia gjennom sitt arbeid med materiell, og 

i desember 2019 lanserte vi heftet “Bibelbabbel 1”. 

1.1.13 Følge opp lokalforbundene sitt ansvar i arbeidsprogrammet. 

Dette blir fulgt opp gjennom kommunikasjon gjennom ledelsen og ansatte, i tillegg til orienteringer 

som sendes inn til landsstyret. 

1.2 Etablere Forbundsgrupper på VGS og Folkehøgskoler 

1.2.1 Utvikle materiell som kan brukes i grupper av elever på VGS og Folkehøgskoler. 

Denne perioden har Teologismia produsert heftet Bibelbabbel som er egnet til bruk på VGS og 

Folkehøgskoler. 

1.2.2 Lage en struktur for hvordan Forbundet jobber inn mot VGS og Folkehøgskoler og 

definere disse gruppenes plassering i organisasjonen. 

Dette har ikke blitt prioritert i av landsstyret denne perioden, se punkt 1.2.1. 

1.3 Forbundshelg 

1.3.1 Arrangere Forbundshelg årlig. 

I 2019 ble Forbundshelga arrangert på Utøya 20.-22. september. 

1.3.2 Etterstrebe at minst 20 % av medlemsmassen deltar på Forbundshelga hvert år. 

28 av Forbundets medlemmer deltok på Forbundshelga 2019, som utgjør 18-19 %.  

1.3.3 Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under Forbundshelga. 

Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og Forbundet skal tilby 

alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens retningslinjer for seksuell 

trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen av helga. 

Under Forbundshelga var det flere fra landsstyret som hadde et ekstra ansvar for å være ansvarlige 

på kvelden, og som derfor valgte og ikke drikke alkohol, slik at en kunne være en person å gå til om 

det var noe. Vi opplyste også om forbundets retningslinjer for seksuell trakassering, og hadde hengt 

opp disse rundt om i lokalene vi benyttet oss av. 
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1.3.4 Ha en helhetlig vurdering av Forbundshelga (tidspunkt, lengde, sted, konsept, 

organisering). 

Dette har ikke landsstyret gjort denne perioden. 

1.3.5 Ha seminar om Forbundets historie under Forbundshelga. 

Daværende generalsekretær Torkil Hvidsten holdt seminar om Forbundets historie under 

Forbundshelga 2019.  

1.3.6 Sørge for at minst 70% av alle måltider under Forbundshelga er vegetariske av 

klimahensyn. 

Under Forbundshelg 2019 på Utøya var det ansatte på øya som laget mat til oss, etter våre 

bestillinger. Det ble etterstrebet å ha vegetarmat. 

1.3.7 Sørge for at maten som serveres til folk med særskilte diettbehov på Forbundshelga 

holder samme standard som øvrig mat. 

Det var like bra standard på all maten under Forbundshelga 2019.  

1.3.8 Det skal være nulltoleranse for mobbing under Forbundshelga, og Forbundet skal bygge 

opp en kultur hvor det er lov å si ifra. 

Komiteen som jobbet med helga hadde stort fokus på at folk skulle ha det fint i løpet av helga, og 

det var hadde også fokus på dette under formøtene. 

1.4 Landsmøtet 

1.4.1 Arrangere formøte, med fokus på makt, roller og god møtekultur. Dette skal også 

forberede delegatene på gjennomføringen av Landsmøtet. 

Landsstyret gjennomførte formøter under Forbundshelga og på landsmøtet. 

1.4.2 Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av grunnlagsdokumentet på Landsmøtet i 2020. 

Målet skal være at dokumentet blir mer oversiktlig, kortfattede og med mulighet for å utvide 

flere politikkområder. 

Landsstyret har gått gjennom dokumentene og arbeidet fram et forslag til landsmøtet 2020 om et 

helhetlig dokument for våre grunndokumenter: Prinsipprogram, teologisk plattform, 

kjønnsrettferdig plattform og grunnlagsdokument for Palestinaengasjement.  

1.4.3 Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under landsmøtehelga. 

Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og Forbundet skal tilby 

alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens retningslinjer for seksuell 

trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen av helga. 

Under Landsmøtehelga 2020 er flere fra landsstyret som har et ekstra ansvar for å være ansvarlige, 

og som velger og ikke drikke alkohol under møtehelga, slik at en skal kunne være en person å gå til 

om det er noe. Vi opplyser også om Forbundets retningslinjer for seksuell trakassering, og har 

hengt opp disse rundt om i lokalene. 
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1.4.4 Legge frem for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i én 

landsstyreperiode. Tema for 2019 er Diskriminering og religionsfrihet. 

Landsstyret har gjennom sin periode sett etter et nytt tema for organisasjonen. Forslagene til disse 

temaene legges frem for landsmøtet 2020 

1.4.5 Legge frem på Landsmøtet i 2020 en ny treårsplan med fokus på å styrke 

forbundsidentiteten, og opprette en prosjektstilling som er knyttet til dette prosjektet. 

Landsstyret har ansatt Solveig Skaugvoll Foss i en ny treårig prosjektstilling som knyttes til 

treårsplanen 2020-2023. Denne legges frem på landsmøtet 2020. 

1.4.6 Sørge for at minst 70% av alle måltider under Landsmøtet er vegetariske av 

klimahensyn. 

70% av maten på landsmøtet er vegetarisk.  

1.4.7 Sørge for at maten som serveres til folk med særskilte diettbehov på landsmøtet holder 

samme standard som øvrig mat. 

All maten på landsmøtet holder samme standard. 

1.4.8 Det skal være nulltoleranse for mobbing under landsmøtet, og Forbundet skal bygge opp 

en kultur hvor det er lov å si ifra. 

Det vil være noen fra landsstyret med særskilt ansvar for dette, samtidig som det er et felles ansvar 

hos alle deltagende på landsmøtet å bidra til en god kultur. 

1.5 Akt 

1.5.1 Ha en AKT-redaktør som driver bloggen «kristenogprogressiv.no» gjennom året. 

Eilif Tanberg har vært AKT-redaktør denne landsstyreperioden. 

1.5.2 Gi ut ett nummer av AKT i trykket versjon hvert år. 

AKT ble gitt ut i trykket format i slutten av desember 2019. 

 1.5.3 Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne. 

Vi har arbeidet med å få AKT ut til flest mulig dette året, og håper å få det ut til enda flere neste 

periode, og holde en positiv utvikling der. 

1.6 Styreinstruktørkurs 

1.6.1 Rekruttere nye styreinstruktører. 

Denne perioden har landsstyret valgt og gjenvalgt følgende styreinstruktører: Kristian Sløgedal, 

Andreas Thorgrimsen Eggesvik, Ingvild Yrke og organisasjonsrådgvier Solveig Skaugvoll Foss. 

Louise Bekkelund Hole har tilbudt seg å holde styrekurs for Tromsøforbundet.  

1.6.2 Arrangere styreinstruktørkurs hvert år. 

Vi gjennomførte styreinstruktørkurs 8.-9. februar i Oslo.  
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1.6.3 Dele ut diplom til årets styreinstruktører under Forbundshelga og reklamere for 

styreinstruktørvervet. 

Dette ble dessverre glemt under Forbundshelga 2019, noe som er veldig beklagelig da vi ikke fikk 

uttrykket hvor stor pris vi setter på våre styreinstruktører. 

1.7 Rekruttering og profilering 

1.7.1 Ha en offensiv vervekampanje hvert år. 

Dette gjennomførte vi fra 12. august til 15. september i 2019, altså fra semesterstart til 

Forbundshelga. I 2019 var ikke denne kampanjen vellykket og vi rekrutterte kun 16 nye medlemmer 

mot målet på 85 nye medlemmer. 

1.7.2 Ha stand på folkehøgskoler og videregående skoler hvert vårsemester. 

Dette har ikke landsstyret gjennomført i denne landsstyreperioden.  

1.7.3 Bistå lokalforbund i å ha kontakt med menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner 

lokalt. 

Dette har landsstyret gjort i den grad det har vært nødvendig gjennom ansatte i forbindelse med 

samarbeidsarrangementer i lokalforbundene.   

1.7.4 Ha en aktiv facebookside og instagramkonto. 

Landsstyret har via de ansatte opprettholdt en aktiv konto både på Instagram og Facebook, for å 

profilere oss og å vise alt det gode arbeidet som gjøres i lokalforbundene. 

1.7.5 Delta aktivt i debatter i media. 

Leder har uttalt seg i noen saker som har omhandlet oss i 2019, dessverre hadde vi ikke kapasitet til 

å delta aktivt i debatten om konverteringsterapi høsten 2019, en sak som berører vår organisasjon 

sterkt. 

1.7.6 Ha stand under Ungdommens Kirkemøte. 

Landsstyret sendte to personer til å delta og å holde stand under Ungdommens Kirkemøte 2019. 

1.7.7 Utarbeide materiell som synliggjør og konkretiserer Forbundets egenart. 

Vi har fått i gang og gjennomført produksjonen av “Bibelbabbel 1” gjennom teologismia, som er 

med på å vise noe av Forbundets egenart gjennom sine tolkninger. Dette kan er et opplegg som kan 

brukes i mange settinger, men gjerne gjennom tanken med å sette seg ned å snakke om og diskutere 

en bibeltekst over et glass med noe godt å drikke. 

 1.7.8 Utarbeide aktivitetsopplegg til bruk på stand, som synliggjør forbundets egenart og 

standpunkter. 

Landsstyret har ikke gjennomført dette i 2019. 

1.7.9 Lage profileringsmateriell (klær, plakater, merchandise) 

Forbundet har laget nye t-skjorter, gensere, kortstokker, refleksbånd, paraplyer og kaffekopper som 

er til salgs i vår nettbutikk. 
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1.8 Palestina 

1.8.1 Sørge for at Forbundet ikke handler varer som er produsert i Israel eller på okkupert 

område. 

Forbundet handler alltid bevisst og er nøye på og ikke handle varer fra Israel og/eller okkupert 

område.  

1.8.2 Gjøre “Kairos Palestina-Et sannhetens øyeblikk” kjent i organisasjonen ved å dele ut 

teksten til nye og potensielle medlemmer. Lokalforbundene oppfordres til å bruke ressursene 

på kairospalestina.no. 

Vi har ikke aktivt delt ut Kairosdokumentet på stand, men under vårt utvekslingsprogram med 

PYEM snakket vi om Kairosdokumentet under sine besøk til lokalforbundene og på Forbundshelga 

høsten 2019. 

1.9 Rettferdig handel 

1.9.1 Sørge for at Forbundet etterstreber å handle varer og tjenester som er sertifisert for 

miljø og/eller arbeidsrettigheter. 

Vi streber alltid etter at varene og tjenestene våre er sertifiserte på disse områdene.  

1.10 Likestilling 

1.10.1 Etterstrebe jevn kjønnsfordeling og kjønnsrettferdig praksis, og jobbe målrettet mot å 

rekruttere flere menn og ikke-binære medlemmer. 

Vi jobber alltid med å rekrutere flere medlemmer, og ser per dags dato at vi prioriterer å få inn alle 

de potensielle medlemmene vi kan, uavhengig av kjønnsidentitet.  

1.10.2 Jobbe for å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnivå. 

Her har landsstyret en vei å gå, selv om vi jobber med dette bl.a. ved å sørge for at Forbundshelga 

er tilgjengelig for mennesker med ulikt funksjonsnivå. Dessverre er ikke lokalene lokalforbundene 

disponerer tilrettelagt. 

1.10.3 Etterstrebe etnisk mangfold og flerkulturell representasjon blant medlemmene i 

organisasjonen. 

Dette har ikke landsstyret gjort spesifikt, da det er vanskelig å måle, men vi har noe materiale på 

engelsk, samt at noen lokalforbund er veldig gode på det. 

1.10.4 I forkant av alle nasjonale arrangementer, og hver gang en forbunder skal representere 

NKS, opplyse om retningslinjer for seksuell trakassering. 

Dette gjennomføres før hvert nasjonale arrangement. 

1.10.5 Uttale seg om religiøse grunnskolers rett til å diskriminere lærere basert på seksuell 

orientering. 

Landsstyret har denne perioden opplevd at landsmøtet, landsstyret og resten av organisasjonen ikke 

har klart ta tydelige standpunkter nok når det gjelder denne tematikken. Til tross for at landsstyret 
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mener at diskrimineres på bakgrunn av legning er uakseptabelt, er det flere punkter vi ikke har 

kompetanse på, og derfor har landsstyret i 2019 valgt å ikke uttale seg om dette. 

1.10.6 Samle andre organisasjoner som vil være med å gå sammen mot religiøse skolers rett til 

å diskriminere mennesker basert på seksuell orientering. 

Vi har vurdert å samarbeide med Likestillings- og diskrimineringsombudet, og andre aktører, men 

igjen mangler vi den faglige kompetansen på tematikken til å ta initiativ til noe. 

1.11 Nettverksbygging 

1.11.1 Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner. 

Vi holder kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner gjennom ledelsen, samt gjennom Eilif 

Tanberg som av landsstyret har fått et ekstra ansvar i å holde i trådene mellom oss og andre 

forbund. Vi holder arrangerte gjensidig utveksling med vårt palestinske søsterforbund, PYEM i 

2019.  

1.11.2 Legge aktivt til rette for at forbundere hvert år reiser på internasjonale konferanser o.l. 

i regi av WSCF og våre søsterforbund. 

Vi sendte to medlemmer av til Sverige for å delta på en helg med Forbundet i Sverige. I tillegg 

deltok leder, et landsstyremedlem og påtroppende generalsekretær på European Regional Assembly 

i København 2019. 

1.11.3 Delta med et seminar på Globaliseringskonferansen i 2020. 

Ikke aktuelt for landsstyret 2019-2020. 

1.11.4 Utvikle og styrke relasjoner til viktige samarbeidspartnere. 

Vi jobber og samarbeider tett opp mot våre samarbeidspartnere og bistår ofte med kapasitet, rom 

og deltagelse. Denne perioden har vi samarbeidet spesielt med LNU, K-stud, Palkom, FuP, NSF (Se 

“Samarbeidspartnere”), og vi har oppfordret lokalforbund til å samarbeide med lokale grupper av 

relevante samarbeidspartnere. 

1.11.5 Delta på Ungdommens Kirkemøte hvert år. 

Vi deltok på Ungdommens Kirkemøte i 2019 

 


