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1. Landsstyret 
Landstyret har i perioden mars 2012 - mars 2013 bestått av: 
Leder: Stine Walmsness        
1. nestleder: Sara Elisabeth Skreppedal Moss     
Oslo: Oda Helene Evjen (Vara: Kristoffer Bakken Erichsen)     
Trondheim: Sindre Punsvik         
Ansatterepresentant: Ingvar Tølløv Skjerve, Ida M. H. Gilbert fra august 2012, Torkil  

Hvidsten fra februar 2013. I perioden har Ida M. H. Gilbert, Tomas Olsson og Kristian 
Hoff-Andersen vært vara.  

Generalsekretær Gaute Brækken har vært landsstyrets sekretær. 
 
Landsstyret har i perioden avholdt fem møter i perioden, hvorav ett i Bergen.                                                                            

2. Satsingsområder og prioriteringer 
 
Internasjonal sommerfestival  

Sommerfestival på Haugtun i juni var et av årets høydepunkter. Det var ca 40 deltakere til 
sammen fra Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Georgia, Ungarn, Sverige, India, 
Palestina og Norge. Se nærmere beskrivelse under punkt 5. arrangementer.  
 
Utveksling med Palestina, samarbeid med Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM). 
Utvekslingen ble finansiert med 100.000 fra LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør, og 25.000 
fra Karibustiftelsen. Det var fem deltakere fra PYEM på sommerfestivalen i Norge, og fire 
deltakere fra Nks på leir i Palestina i august. Forbundets solidaritetsprosjekt, kvinnesenteret i 
Abu Dis. I løpet av året samlet vi inn og solgte håndarbeidsprodukter for totalt 185.000, som 
gikk til innkjøp av minibuss. Se også Palestinagruppas årsberetning for mer info. 
 

Rekrutteringsutvalg 

Rekrutteringsutvalget har bestått av leder Stine Walmsness og Audun Stranden fra 
Osloforbundet. Det har ellers blitt vist liten interesse for å være med i rekrutteringsutvalget og 
vi har dermed heller fokusert på hva vi kan gjøre med de menneskelige ressursene vi har.  
Audun har gjort en innsats i forhold til BI-studentene, det har vært en Forbundsmesse der i 
samarbeid med studentprest Niels Riedl. I tillegg stod rekruttering sentralt i oppstarten av 
semesteret i Osloforbundet og AU har også vært med og stått på stand. Styrehelgen i januar 
i Bergen hadde temaet rekrutteringsarbeid og hva vi ønsker for Forbundet videre. Dette har 
blitt tatt med i prosessen med å lage nytt arbeidsprogram.  

Ris og pris utvalg 

Utvalget bestående av Ragnhild B. Opsahl og Oda Helene Evjen gjennomførte høsten 2012 
en åpen samling med middag der det både ble sunget sanger og gjort et utvalg av hvilke 
sanger som ønskes inn i den nye sangboken. I tillegg ble det opprettet en event på 
Facebook der de som ikke hadde mulighet til å være til stede kunne komme med forslag.  

Annet 

Etter endringer i vedtektene på landsmøtet 2012, vedtok landsstyret formell nedleggelse av 
Ås Kristelige Studentforbund. Gjenværende medlemmer er nå Forbundsvenner. Landsstyret 
vedtok å gi økonomisk støtte til utgivelsen av boken hellig, sårbar av Gyrid Gunnes. 



 

3 

3. Medlemsutvikling   

Nyinnmeldte medlemmer:  

Lokalforbund 2010 2011 2012 

Oslo: 46 20 12 

Bergen:  17 0 2 

Trondheim:  2 4 10 

Tromsø:  1 2 0 

Ås:  2 0 - 

Kristiansand:  1 0 0 

Stavanger:  7 0 0 

    

Totalt:  76 26 24 

Totalt medlemstall:  

Lokalforbund Reg. 
2010 

Bet. 
2010 

Bet. 
u. 26  

Reg. 
2011 

Bet. 
2011 

Bet. 
u. 26  

Reg. 
2012 

Bet. 
2012 

Bet. 
u. 26  

Bergen 89 40 9 55 23 7 23 16 7 

Kristiansand 42 16 8 30 10 5 11 6 5 

Oslo 279 136 67 218 105 57 135 66 32 

Stavanger 38 11 7 32 9 7 7 5 5 

Trondheim 47 21 14 40 19 10 26 22 11 

Tromsø 38 18 2 27 16 4 12 4 1 

Ås 11 7 3 9 4 0 - - - 

SUM: 544 249 110 411 186 90 214 119 61 

          

Forbundsvenner    356 243  285 240  

Kvinnelige medlemmer: 8+4+34+4+9+2= 61 
Mannlige medlemmer: 8+2+32+2+11+2= 58 

Betalende medlemmer 2012 etter alder (ikke medregnet Forbundsvenner): 

0-12 år 13-26 år 27-33 år 34 år og over 

2+4+11+1+0+0 5+1+21+5+10+1 7+0+33+0+11+2 2+1+1+0+0+1 

18 43 53 5 

61   
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4. Samarbeid med andre organisasjoner og kampanjer 
Nks er medlem av følgende organisasjoner og kampanjer: 
 
World Student Christian Federation (WSCF) - wscfglobal.org 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) - lnu.no 
Fellesutvalget for Palestina (FuP) - palestina.no 
Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd - norgeskristnerad.no/flerkulturelt 
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) - fokuskvinner.no 
FN-sambandet - fn.no 
Norges fredsråd – norgesfredsrad.no 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – icanw.no 
Kristelig studieforbund - k-stud.no 
Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) - slettgjelda.no 
 
Medlemskapene i SLUG, ICAN og FN-sambandet har ikke blitt prioritert dette året. AU har 
etter beste evne fulgt opp våre relasjoner til disse og andre samarbeidspartnere.  
 
Det ble holdt tre formøter med Kirkemøtedelegater før Kirkemøtet 2012, med fokus på valg til 
Kirkerådet. Sara Moss og Gaute Brækken deltok på åpningsdagen av Kirkemøtet. Sara 
Moss representerte oss på Ungdommens kirkemøte i oktober. Sara Moss deltok på Barne- 
og ungdomstinget til LNU i april, og representerte oss på landsmøtet til Skeiv Ungdom. Sara 
Moss og Gaute Brækken deltok på representantskapsmøte i FOKUS. 
 
Norges kristelige studentforbund har vært en pådriver for å fortsette samarbeidet om Raus 
folkekirke etter kirkevalget 2011. I 2012 trakk Kristne Arbeidere seg fra samarbeidet uten å 
oppgi grunn, og i stedet kom Norsk kvinnelig teologforening inn. Åpen kirkegruppe, Skeiv 
Ungdom og Fagforbundet teoLOgene er også med. Vi jobber med formalisering av 
samarbeidet. 
 
I Norges kristne råd har vi deltatt på Unges rådsmøte (fra 2013 kalt Unges kristne råd) og 
flerkulturelt kirkelig nettverk.  
 
I WSCF har Nks deltatt på ulike måter. Pauline Fleischmann fra Trondheimsforbundet deltok 
på det nordiske vintermøtet i Sverige. Stine Walmsness har vært vår kontaktperson i NBCC. 
Oda Helene Evjen og Ragnhild B. Opsahl deltok på europeisk regionkonferanse i Bratislava i 
mars/april med temaet Guilty or Not Guilty, med støtte fra Nks. I mai deltok Gaute Brækken 
som observatør på møte i verdensstyret / ExCo i Berlin. Espen D. Doksrød deltok i 
september på lederkurs for den nordisk-baltiske subregionen i regi av Europaregionen, i 
Helsinki, og på påfølgende Taizé-seminar samme sted. Sara Moss og Elisabeth Fongen 
deltok på KRISS sin festival i Göteborg i september. Totalt med overføring fra NSKF, med-
lemskontingent og gaver fra Forbundsvenner bidro Nks i 2012 med ca. kr. 522.000 til WSCF. 
 
Gaute Brækken deltok i oktober på seminaret Livgivande mångfald i Sigtuna, som 
representant for Den norske kirke og Nks, etter invitasjon fra Svenska kyrkan. Temaet var 
inkludering av LHBT-personer. Gaute deltok i november på en konferanse i Brüssel i regi av 
International Gay and Lesbian Youth Organization in Europa: Keep the Faith – promoting 
inter-religious and inter cultural dialogue in the LGBTQ youth sector. Det var skeive kristne, 
muslimske og jødiske deltakere.  

I desember representerte Gaute Brækken Nks på 100-årsjubileet til Sri Lanka-forbundet i 
Colombo. Han hadde en offisiell hilsningstale og overrakte jubileumsgave fra 
Forbundsvenner i Norge på kr. 6.209,70. Han var da også på prosjektbesøk betalt av 
FOKUS til kvinneorganisasjonen PWG som jobber på teplantasjene. Nks har hatt samarbeid 
med disse kvinnene i mange år. Forbundsvennene Trond G. Rasmussen og Sukhanthi 
Røsnes deltok også på prosjektbesøket. I 2012 overførte vi totalt kr. 482.824,- til PWG i 
støtte fra FOKUS og Forbundsvenner. På samme reise besøkte Gaute hovedkontoret til 
Indiaforbundet i Bangalore.  
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5. Egne arrangementer 
 
Landsmøtet 2012 

Landsmøtet ble avholdt i Universitetsgata 20 16.-18. mars. Seks delegater med stemmerett 
deltok. Beate Fagerli, tidl. generalsekretær i WSCF, informerte om verdensforbundet vårt. 
Lørdag kveld var det festmiddag i lokalene til Skeiv Ungdom, med inviterte gjester.  

Sommerfestival  

Sommerfestivalen ble arrangert på Haugtun 22.-27. juni, som et utvidet nordisk 
sommermøte. Hva er Kristusetterfølgelse i dag? var temaet for festivalen, som hadde rundt 
40 deltakere fra 12 land. Programmet var mangfoldig med temaene seksualitet og likestilling, 
fred og forsoning, økonomisk rettferdighet, religionsdialog og klimaendringer. Vi fikk bl.a. 
oppleve svensk midtsommar, georgisk aften, rebus om den norske kulturen, kontekstuelt 
bibelstudium, gudstjeneste og måltidsfelleskap. Palestinerne fra PYEM orienterte oss om 
situasjonen i Palestina, Kairosdokumentet og strategier for deres studentorganisasjon på 
Vestbredden. Alle deltakerne hadde ulik bakgrunn kulturelt og trosmessig. Vi var spent på 
forhånd om hvordan det skulle fungere, men det gikk over all forventning. Forbundsvennene 
Øyvind Sagedal og Hans Morten Haugen bidro i programmet, og Aase Marie Røed la veldig 
godt til rette for oss på Haugtun. Møte i Nordic-Baltic Cooperation Council (innen WSCF) ble 
avholdt i løpet av festivalen. Vi fikk EU-støtte gjennom Youth in Action/ Aktiv Ungdom på 
116.000 kr, og støtte fra Karibustiftelsen på kr. 12.500. 

Planleggingen av sommerfestivalen tok det meste av AUs og generalsekretærs tid og 
ressurser våren 2012. Det kunne med fordel vært oppnevnt en prosjektgruppe til denne 
leiren siden planleggingen overlappet mellom to arbeidsutvalg.  

Raus folkekirkehelg 24.-26. august 

Raus folkekirkehelg bestod av ulike arrangementer som var samlet på én helg, totalt var det 
rundt 100 ulike personer innom på de ulike arrangementene. Vi startet fredag kveld med 
Demokratimesse i regi av Osloforbundet. Lørdag var det seminar med rundt 25 deltakere, 
med innlegg av bl.a. Kirkerådets nestleder Kristin Gunleiksrud og mange interessante 
diskusjoner. Det var stor interesse for å jobbe videre med kirkedemokratiet i Den norske 
kirke, men ulike ønsker om hvordan det skal gjøres. På lørdag kveld var det lanseringsfest 
av bloggen KristenOgProgressiv.no på Litteraturhuset. Søndag var det landsstyremøte. 

Landsstyremøte 16.-18. november, med besøk fra gene ralsekretær i WSCF, og 
forbundsvenntreff / Novemberfest 

Generalsekretær i WSCF Christine Housel besøkte Norge i flere dager, og deltok på diverse 
møter med studenter og med våre partnerorganisasjoner. Fredag kveld innledet hun til 
samtale om WSCF på Osloforbundet, og orienterte om programområdene til WSCF, bl.a. 
kvinner og likestilling, Midtøsten, eco-justice, Ecumenical Assistance Programme (EAP, 
støtte til Forbund i sør), Ecumenical Leadership Formation, kommunikasjon og Identity, 
Diversity and Dialogue (IDD). Neste års møte i Executive Committee (ExCo / verdensstyret) 
skal være sammen med Kirkenes Verdensråds møte i Busan, Sør-Korea i oktober/ 
november. Neste General Assembly (verdensmøte) er planlagt i Mexico city i juni 2014. 
Christine møtte både landsstyret og Huskomiteen i løpet av helgen.  

På Novemberfesten for Forbundsvenner lørdag kveld var det 50 påmeldte. En gruppe med 
forbundsvenner assistert av generalsekretæren hadde ansvar for planlegging og 
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gjennomføring. Kalle Moene fra UiO åpnet kvelden med Geir-Helge Sjøtrøs minneforedrag, 
om etisk bruk av Oljefondet. Det var både temamøte og gudstjeneste, mimring og fest. 
Forbundet var representert i mange generasjoner fra 30-årene til nesten 90 år, og flere fant 
igjen bilder av seg selv på veggene i U20. Mange engasjerte tidligere Forbundere på én 
plass gav mye engasjement og glede. Det ble opplyst om at det er mulig å delta i 
planleggingen av Forbundets 115 års-jubileum i 2014.  

Styrehelg i Bergen  

Landsstyremøte i januar ble kombinert med styrehelg der temaet var strategier for 
rekruttering, og styrearbeid. Kristian Hoff-Andersen tok i mot oss i Forbundets lokaler i 
Bergen (Allégaten 40) og et par interesserte Bergensforbundere var også med i løpet av 
helga. Marte Ottesen (leder av Nks 2010/11) innledet til en diskusjon om hva Forbundet har 
vært og er og hvordan vi forholder oss til kjønnsrettferdig plattform. Forbundsvenn Kari 
Øritsland innledet til samtale om strategisk planlegging.  

Det var flott å kunne være flere til å tenke og idémyldre rundt arbeidsprogrammet for 2013-
2015. Vi fikk informasjon om A40 og Forbundshytta Larsbu på Finse ved Lena Svalastog 
Garnes i BIFFE. Det var hyggelige måltider, kveldsbønn og fest i Forbundskollektivet A44. 
På søndagen deltok vi på gudstjeneste i Bergen domkirke med åpning av ungdomsåret i 
Bjørgvin, med biskop Halvor Nordhaug og Marte Ottesen, og etterpå byvandring på 
Nygårdshøyden ved kunsthistoriker Erlend Hofstad.  

Fagdag ”Åpen og Ærlig – LHBT i kirken”  

Forbundet fikk 75.000 i støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
(LNU) Mangfold og inkludering til å arrangere en fagdag om lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner i Den norske kirke. Fagdagen Åpen og ærlig ble arrangert på 
Menighetsfakultetet i Oslo 22. januar 2013. Fagdagen ble utformet sammen med en 
styringsgruppe med representanter fra Skeiv Ungdom, Åpen Kirkegruppe for lesbiske og 
homofile, Fagforbundet TeoLOgene, Majorstua Unge Voksne-kirke, samt studenter fra MF 
og TF. Elisabeth Fongen var prosjektleder for styringsgruppen.  Det var nesten 140 deltakere 
innom fagdagen, både kirkelig ansatte, studenter og andre interesserte. Nyttig, engasjerende 
og lærerikt er noen adjektiver som blant annet ble brukt til å beskrive dagen. Det ble 
utarbeidet et eget temahefte til fagdagen, og en egen nettside: forbundet.no/lhbt.  
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6. Profilering 
Medieomtale: 

• Intervju med Sara Moss og Gaute Brækken på Gaysir 07.06.2012: 
http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=15282  

• Leserinnlegg i Vårt Land 13.06.2012 om ekteskapsliturgi. 

• Innlegg fra Sindre Punsvik i Under dusken, studentavis i Trondheim, om asylbarn.  

• Leserinnlegg i Telemarksavisa og Agderposten 23.10.12 om å stemme på Torstein 
Lalim som biskop i Agder og Telemark. 

• Omtale av Åpen og ærlig i Nationen 22.01.13, og på blikk.no 16.01.13: 
http://blikk.no/nyheter/item/9379-%E2%80%93-%C3%A5pen-og-%C3%A6rlig  

• Intervju med Ann-Christine Roxberg i Vårt Land 24.01.13 i forbindelse med Åpen og 
ærlig og Skeiv messe. 

• Intervju med Sara Moss i Klassekampen 05.02.13 i forbindelse med Bispemøtets 
samlivsutvalg.  

• Leserinnlegg i Vårt Land om samliv 25.02.13 sammen med Raus folkekirke-
organisasjonene.  

Nettsiden forbundet.no har blitt oppdatert jevnlig gjennom året, og aktiviteten på siden er 
økende. Lokalforbundene har lagt ut semesterprogrammet og har informert om sine 
arrangementer. Nye saker som legge ut deles på Facebook, og dette genererer mest trafikk 
på siden. I 2011 lå det månedlige besøket på forbundet.no på mellom 400 og 950, og det var 
4033 unike besøkende. I 2012 lå det månedlige besøket mellom 330 og 743. Det var mest 
aktivitet på siden mellom 19. august og 30. august. Til sammen var det 6685 unike 
besøkende i 2012.  

Det ble i 2012 utgitt tre nummer av Akt. Ida M. Gilbert var redaktør for de to første numrene, 
og May Britt Johansen var redaktør for det siste nummeret. Se også egen årsmelding for 
Akt-redaksjonen.  

7. Ansatte 
I det siste året har det vært flere utskiftinger av ansatte, og bemanningen har vært noe 
redusert pga. permisjoner og sykemeldinger. I mai 2012 var fire ansatte på personaltur til 
Polen, betalt av Hovedorganisasjonen VIRKE. Der besøkte vi bl.a. vårt polske søsterforbund.  

Gaute Brækken – Generalsekretær i 100% stilling.  

Kristian Mosvold – Forbundssekretær tilknyttet KKSF i 20% stilling. Kristian Mosvold ble 
takket av etter fem år som ansatt i Kristiansandforbundet på julelunsj i Oslo i desember.  

Ingvar T. Skjerve – Forbundssekretær tilknyttet OKSF i 50% stilling ut februar 2013 og 
prosjektsekretær for Nks i 10% stilling. 

Torkil Hvidsten – Begynte som sekretær for Osloforbundet i 50% 1. januar 2013. 

Tomas Olsson – Forbundssekretær tilknyttet TKSF i 10% fast stilling, pluss litt. 

Ida Marie H. Gilbert – Informasjonsansvarlig i 50% stilling. Landsstyret vedtok å avslutte 
informasjonsprosjektet 01.01.13. 
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Kristian Hoff-Andersen – Sekretær for Bergensforbundet i 20% siden august 2012. 

May Britt Johansen har vært redaktør for Akt siden høsten 2012.  

8. Økonomi 
I 2012 ble det et overskudd på rundt 80.000 kroner. Dette skyldtes at vi kun klarte å gi ut tre 
nummer av Akt, at vi fikk mer merverdiavgiftskompensasjon enn beregnet, at vi ikke har hatt 
en ansatt i Tromsø gjennom hele året, og at vi har søkt om fritak fra å betale 
arbeidsgiveravgift, slik at vi fikk refundert innbetalt arbeidsgiveravgift fra 2011. Mye 
prosjektstøtte fra ulike kilder har gjort det mulig å ha et høyt aktivitetsnivå gjennom året, og 
driftskostnadene har blitt holdt på et lavt nivå.  

Nks er nå godkjent for skattefradrag på gaver, og dette kan bidra til å få faste givere til Nks. 

9. Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF)  
Norske Studenters Kristelige Forbund forvalter eiendommer til beste for Nks. LS har valgt inn 
generalsekretær til å møte i AU i NSKF, med leder som vara. Det ble avholdt fellesmøte 
mellom landsstyret og Huskomiteen i november 2012. Landsstyret takker styret i NSKF som 
med sine økonomiske bidrag og stødige eiendomsforvaltning gjør driften av Nks mulig. 

Vedtektene for NSKF ble vedtatt endret med virkning fra 01.01.13. For å sikre verdiene 
bedre er det blitt opprettet et nytt Råd bestående av tidligere generalsekretærer og ledere i 
Nks, som kan overprøve valg av styremedlemmer og endringer i vedtektene. Landsstyret i 
Nks oppnevnte et nytt styre med virkning fra 01.01.13. Styremedlemmer velges fra nå av for 
seks år om gangen, med rullering av styremedlemmer annethvert år for å sikre kontinuitet.  

 
 
Vedlegg  

Arbeidsprogram for NKS 2011-2013 
Vedtatt på landsmøtet 2011, revidert på landsmøtet 2012. 
 
Med kommentarer om status pr. februar 2013 
 
Del 1 
1.1 Om arbeidsprogrammet til NKS 
1.1.1  Arbeidsprogrammet er landsmøtet til NKS sin arbeidsinstruks til organisasjonen. 
1.1.2  Landsstyret er øverste organ mellom landsmøtene og står ansvarlig for gjennomføringen av 

arbeidsprogrammet i samarbeid med lokalforbundene. 
1.1.2  Landsstyret er øverste organ mellom landsmøtene og står ansvarlig for gjennomføringen av 

arbeidsprogrammet i samarbeid med lokalforbundene og faste sammenslutninger. 
1.1.3  Landsstyret kan delegere den praktiske gjennomføringen til ansatte og medlemmer. 
1.1.4  Arbeidsprogrammet er delt i tre deler. Den første delen omhandler Forbundets generelle 

drift. Del 2 inneholder satsingsområder og tiltak som først og fremst gjelder det som skjer 
internt i organisasjonen. Del 3 handler om det vi vil gjøre av utadrettet arbeid. 

Hele dette punktet er ok.  

 
1.2 Prioriterte satsingsområder 
1.2.1  Satsingsområde 2.1 er organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Målet er at NKS skal 

være en organisasjon i vekst, og være en attraktiv og veldrevet organisasjon med 
kompetente tillitsvalgte. 

1.2.2  Satsingsområde 2.2 er kristen tro og praksis. Målet er å skape refleksjon og samtaler rundt 
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hva kristen tro og praksis innebærer for Forbundet og Forbundets aktiviteter i dag, hva vi 
forplikter oss til som radikale Kristusetterfølgere i vår tid. Å reflektere rundt vår 
organisasjonshistorie og dra nytte av den, men samtidig spørre oss selv hvilket ansvar vi har i 
dag. 

1.2.3  Satsingsområde 3.1 er internasjonalt engasjement. Målet er å etablere et langvarig 
samarbeid med vårt søsterforbund i Palestina og etablere et engasjement hos 
Forbundsmedlemmene for Palestina. 

1.2.4  Satsingsområde 3.2 er kirkepolitikk. Målet er å bidra til at Forbundets synspunkter som 
uttrykkes i grunnlagsdokumentene får gjennomslag i Den norske kirke. 

1.2.5  Disse fire satsingsområdene gjelder for hele perioden 2011-2013. Tiltakene som er foreslått 
på hvert satsingsområde gjelder bare frem til LM 2012, hvor tiltakene i arbeidsprogrammet 
skal revideres. 

Hele dette punktet er ok.  

 
1.3 Et inkluderende fellesskap 
1.3.1  LS og generalsekretær skal føre en forsvarlig personalpolitikk, oppfylle de krav vi er pålagt 

som ansvarlig arbeidsgiver og gjøre NKS til en god arbeidsplass og et godt sted å være. 
 
1.4 Lokalforbundenes fortløpende oppgaver 
1.4.1  Avholde årsmøte. 
1.4.2  Stille med representant til Landsstyret. 
1.4.3  Sende delegater til Landsmøtet. 
1.4.4  Levere årsmelding og regnskap til Landsmøtet innen 31.01 hver år. 
1.4.5  Delta på forbundshelg. 
1.4.6  Oppdatere egne nettsider med bl.a. semesterprogram. 
1.4.7  De lokalforbund der NSKF har eiendommer skal stille med representant til styret i NSKF. 
Hele dette punktet er ok, merknad: 1.4.5 ble endret til sommerfestival.  
 
1.5 Forbundsnettverket  
1.5.1  NKS skal fortsette engasjementet i Nordisk og baltisk samarbeidsråd (NBCC) og World 

Student Christian Federation (WSCF), med særskilt øye til vårt søsterforbund i Palestina. 
1.5.2  Inspirere medlemmene til å delta i nordiske og internasjonale forbundsarrangementer. 

Relevant informasjon skal sendes ut så tidlig som mulig. 
1.5.3  Deltakere på disse arrangementene skal bringe impulser tilbake via for eksempel nettsider, 

AKT, arrangement i lokalforbund e.l. 
1.5.4  Internasjonalt kvinneutvalg skal sørge for en forsvarlig drift og utfasing av Sri 

Lankaprosjektet. 
Hele dette punktet er ok. Generalsekretær besøkte Sri Lanka-prosjektet i desember.  

 

1.6 Profilering 
1.6.1  LS og informasjonsansvarlig skal jobbe for å synliggjøre Nks i media. 
1.6.2  Lokalforbundene skal profilere sin aktivitet og teologiske/politiske meninger gjennom lokal-

og studentaviser. 
1.6.3  Lokalforbundene skal profilere sine aktiviteter ved studiestedene gjennom plakater, stands 

og utdeling av løpesedler. 
Delvis gjennomført. Vi har prioritert aviser som Klassekampen og Vårt Land fremfor student- og 

lokalaviser.  

 
1.7 Akt 
1.7.1  Det skal gis ut fire nummer av Akt per år.   

3 har blitt utgitt i 2012. 

1.7.2  LS skal ha jevnlig kontakt med Akt-redaksjonen. Dette punktet er ok.  

1.7.3  Det er et mål å ha én Akt-kontakt i hvert lokalforbund. Akt skal gjenspeile bredden av 
interesser og stemmer i Forbundet.  
Delvis gjennomført.  



 

10 

1.7.4  Gjøre Akt tilgjengelig på studiesteder, biblioteker, organisasjonskontorer og utesteder. 
Delvis gjennomført.  

 
1.8 Arrangement 
1.8.1  LS er ansvarlig for å avholde landsmøte. På landsmøtet skal det avholdes formøter med fokus 

på hersketeknikker og tale- og debatteknikk. 
1.8.2  LS skal arrangere forbundshelg hvert år. Plasseringen av denne kan med fordel rotere mellom 

lokalforbundene. Forbundshelgen skal brukes til å arbeide videre med satsingsområdene. 
1.8.3  Lokalforbundene skal avholde minst ett møte i året med fokus på satsingsområdene. 
1.8.4  NKS skal arrangere og gjennomføre Sommermøte for Nordisk og baltisk samarbeidsråd (NCC) 

sommeren 2012. 
Dette punktet er ok. Forbundshelg ble ikke arrangert i 2012 på grunn av to andre store 

arrangementer: Sommerfestival og Rausfolkekirke-helg.  

 
1.9 Grunnlagsdokumenter 
1.9.1  Teologisk plattform og grunnlagsdokument for palestinaengasjement skal revideres på LM 

2012. 
1.9.2  Prinsipprogram og kjønnsrettferdig plattform skal underlegges grundig debatt og revidering 

under LM 2014.   
1.9.3  Skape engasjement og diskusjon om grunnlagsdokumentene i hele organisasjonen, med den 

målsetting å gi dagens forbundsmedlemmer et eierforhold til Nks’ verdigrunnlag. 
1.9.4  Hvert lokalforbund skal ha et medlemsmøte der grunnlagsdokumentene er gjenstand for 

diskusjon i forkant av landsmøtene. 
Hele dette punktet er ok.  

 
1.10 Drift 
1.10.1  Forbundet skal jobbe for å bli en grønnere organisasjon. Eksempelvis ved å prioritere 

økologiske varer, tilby vegetariske matalternativer og fokusere på rettferdighet og bærekraft 
ved innkjøp av varer og tjenester. Dette punktet er ok.  

1.10.2  Inkorporere boikott av israelske varer i Forbundets daglige drift, og tilgjengeliggjøre relevant 
materiell til lokalforbundene. Første del av setningen ok, nr 2 ikke gjort noe med.  

 
Del 2 
 
2.1 Organisasjonsutvikling og kompetanseheving 
 
Mål 2011-2013: Nks skal være en organisasjon i vekst, og være en attraktiv og veldrevet 
organisasjon med kompetente tillitsvalgte. 
 
Tiltak 2012-2013: 
2.1.1  Tilby alle lokalforbundene input på arbeidsprogrammets satsingsområder. 
2.1.2  Forbedre rutinene rundt verving, innmelding og få innmeldte medlemmer til å betale 

kontingent. 
2.1.3  Tilby hvert lokalforbundsstyre samtaler der man bl.a. kan bistå lokalforbund med 

vedtektsendringer, styredrift, økonomistyring og inkluderende arrangementer.  
2.1.4  Holde styrekurs. Gjennomført i Bergen i januar.  

2.1.5  Bruke styrehåndboken i lokalforbundene. Brukt i Bergen under styrehelg.  

2.1.6  Legge ut ressursdokumenter på forbundet.no. 
2.1.7  Gi medlemmene av de faste utvalgene fortsatt tett oppfølging. Dette punktet er ok.  

2.1.8  Sende ut E-nyhetsbrev til alle medlemmer. Et nyhetsbrev ble sendt ut høst 2012.   

2.1.9  Etablere en fast givertjeneste for forbundsvenner med mulighet for skattefradrag. 
Skattefradrag er på plass, givertjenesten informeres om våren 2013. 

2.1.10  Prøve å gjenetablere styrer i Bergen og Stavanger. Bergen prioritert på grunn av interesse. 

Noen få interesserte sammen med prosjektansatt Kristian Hoff-Andersen vil etter hvert 

danne et styre.  
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2.1.11  Gjennomgå retningslinjene mot seksuell trakassering og gjøre oppmerksom på disse. Dette 

punktet er ok.  

2.1.12  Det skal nedsettes et rekrutteringsutvalg som skal arbeide med en rekrutteringsstrategi og - 
plan. Dette skal utprøves og evalueres høsten 2012. En rapport av arbeidet legges frem på 
LM2013. Delvis gjennomført.  

2.1.13  Nå et medlemstall på minst 200 under 26 år. Ikke oppnådd.  

2.1.14  Samle forbundsvenner og finne ut hvordan de kan være en ressurs. Dette punktet er ok.  

 
2.2 Kristen tro og praksis 
 
Mål 2011 -2013: skape refleksjon og samtaler rundt hva kristen tro og praksis innebærer for 
Forbundet og Forbundets aktiviteter i dag, hva vi forplikter oss til som radikale Kristusetterfølgere i 
vår tid. Å reflektere rundt vår organisasjonshistorie og dra nytte av den, men samtidig spørre oss selv 
hvilket ansvar vi har i dag. 
 
Tiltak 2012-2013: 
2.2.1 Lokalforbundene skal fortsette å feire messefellesskap. Poenget med disse er å skape 
religiøse rom som ikke diskriminerer, men fremhever at nattverdsbordet er dekket for alle. 
2.2.2 Nks skal profilere sommerfestivalen på folkehøyskoler rundt om i landet. Ikke prioritert.  

2.2.3 Mobilisere minst 20 Forbundere til å komme på sommerfestival på Haugtun. 10 deltok 

2.2.4 Videreføre og videreutvikle arbeidet med kjønn, seksualitet og spiritualitet, og styrke 
samarbeidet med Skeiv Ungdom. Dette punktet er ok.  

2.2.5 Videreutvikle vårt økumeniske arbeid, i form av å innlede samarbeid med andre kristne 
student- eller ungdomsorganisasjoner, og vår selvforståelse som økumenisk organisasjon, 
både i Norge og i forhold til verdensforbundet. En god del gjennomført, kunne også ha vært gjort 

mer.  

2.2.6 Opprette en gruppe som kan se på muligheten for å revidere ”Ris og Pris” i forbindelse med 
30-års jubileet. Dette punktet er ok.  

 
Del 3 
3.1 Internasjonalt engasjement 
Mål 2011-2013: etablere et langvarig samarbeid med vårt søsterforbund i Palestina og etablere et 
engasjement hos Forbundsmedlemmene for Palestina. 
Tiltak 2012-2013: 
3.1.1 Arbeide videre med prosjektet i Palestina med basis i grunnlagsdokumentet som ble vedtatt 
på LM 2011 og Kairosdokumentet. 
3.1.2 Forbundet skal ha Kairosdokumentet som grunnlag for sitt Palestinaengasjement. 
3.1.3 Følge opp samarbeidet med Palestine Youth Ecumenical Movement. 
Hele dette punktet er ok.  

 
3.2 Kirkepolitikk 
Mål 2011-2013: bidra til at Forbundets synspunkter som uttrykkes i grunnlagsdokumentene får 
gjennomslag i Den norske kirke og andre kristne organisasjoner og trossamfunn. 
 
Tiltak 2012-2013: 
3.2.1 Sende en delegat til Ungdommens kirkemøte. 
3.2.2 Følge opp delegater på Kirkemøtet som ble fremmet av Raus folkekirke. 
3.2.3 Lokalforbundene er ansvarlige for å finne delegater til eventuelle ungdomsting i sine 
bispedømmer. 
3.2.4 Fortsette samarbeidet i Raus folkekirkealliansen. 
3.2.5. Stille Forbundets ressurser, eksempelvis lokaler og arbeidskraft, til rådighet for det videre 
arbeidet med den kirkepolitiske tankesmien. 

Hele dette punktet er ok.  
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