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Om Forbundet som organisasjon 
 

Forbundet er en organisasjon. En vanlig definisjon på en «organisasjon» er: 

 

 

Forbundets formål 
 

En organisasjon skal altså ha «et mer eller mindre klart definert mål». For Forbundets del er 

dette målet ganske klart definert. Det er det vi finner i formålsparagrafen vår, som er den aller 

første paragrafen i vedtektene våre: 

 

Formålsparagrafen er, som navnet antyder, selve formålet til Norges Kristelige 

Studentforbund. Formelt sett er dette grunnen til at Forbundet eksisterer. Alle videre vedtak 

og alt arbeid vi gjør må på ulike vis kunne ses som en forlengelse av denne.  

 

Men hva står det egentlig i denne paragrafen? Hvis vi forsøker å bryte ned formålsparagrafen 

i litt mer leselige former finner vi: 

 
 
 
  

To eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer 

eller mindre klart definert mål. Dette innebærer en formalisering med fordeling av arbeidet 

for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt. 
 

§1 Formål 

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant 

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

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

rettferdighet og likestilling. 
 

Målgruppe:  
«Studenter barn og unge» 

 

Et todelt mål:  
Det misjonerende oppdraget – «styrke kristen tro og identitet» 

Det sosiale oppdraget – å arbeide for «Guds rike», presentert som noe som skjer her og nå: 

«fred, rettferdighet og likestilling». 

 

Kjerneoppgaver/arbeidsmåter:  
«Gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver» 
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Organisasjonsstrukturen 
Forbundets organisasjonsstruktur er reisverket som bestemmer hvordan organisasjonen ser ut. 

Det er våre møter, styrer, utvalg og stillinger som alle representerer oppgaver som må gjøres. 

 

Organisasjonsstrukturen avgjør hva den enkelte skal – og ikke skal – ha ansvar for å gjøre. 

Den skal sørge for at vi får gjort mest mulig, at vi slipper å gjøre ting flere ganger, og 

koordinere arbeidet som gjøres i ulike deler av Forbundet. Forbundets organisasjonsstruktur 

kan tegnes opp på ulike måter. En variant ser slik ut: 

 
Her ser vi at det er lokalforbundene som styrer landsmøtet (fordi det er representanter fra 

lokalforbundene som har stemmerett på landsmøtet), som instruerer landsstyret, som kan 

instruere lokalforbundene, som kan instruere landsmøtet.  

 

For å få et bedre bilde av landsstyrets posisjon i organisasjonen mellom landsmøtene, kan 

denne modellen brukes:

 
Mellom landsmøtene har landsstyret fått sin instruks av landsmøtet, og kan instruere andre 

ledd i organisasjonen.  
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Første gang man møter et slikt organisasjonskart, kan det kanskje virke litt rart og fremmed. 

Det kan være greit å huske på at alle disse boksene består av forbundere som etter beste evne 

gjør en spesifikk jobb som medlemmene i organisasjonen har bedt dem om å gjøre for en 

tidsbegrenset periode.  

 

Samtidig er det sånn at hver av boksene også er noe mer enn bare de individene som til 

enhver tid er valgt til å fylle dem. Man kan si at hver enkelt av boksene også har sitt eget 

mandat, sine egne regler, og bestemte begrensninger som man må ta hensyn til når man sitter i 

en av boksene. Hver enkelt boks representerer noe mer enn summen av individene som deltar 

i den til enhver tid.  

 

Dersom Landsmøtet vedtar noe, er ikke dette bare et uttrykk for hva de tjue individene på 

Landsmøtet det året mener. Det er det offisielle standpunktet til hele Norges kristelige 

studentforbund. Om landsmøtet vedtar en uttalelse mot potetdyrking, så er organisasjonen 

Norges kristelige studentforbund motstandere av potetdyrking, og skal jobbe mot dette.  

 

Det er også sånn at dersom ett organ i Forbundet vedtar noe, er dette gyldige helt til det er 

vedtatt noe nytt som sier noe annet. Om landsmøtet i 2018 vedtar uttalelsen mot potetdyrking, 

er dette gyldig også i 2019 og 2029 og 2259 – med mindre landsmøtet vedtar at vi likevel er 

tilhengere av potetdyrking.  

 

Dette gjelder selvfølgelig ikke bare uttalelser om ting vi mener. Det gjelder også alle 

bestemmelser om hvordan vi skal organisere oss, hva vi skal jobbe med, og så videre.  

 

Dersom landsstyret i 2016 kommer fram til at studenter med fornavn som begynner på Q er 

sørgelig underrepresentert i styrer og utvalg i Forbundet, og derfor vedtar at det i alle faste 

sammenslutninger skal være minst 50 % studenter med fornavn som begynner på Q, så 

gjelder dette også i de påfølgende landsstyreperiodene.  
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Forbundets eksterne strukturer 

 
NSKF/Huskomiteen 
Norges kristelige studentforbund (NKS) har en «tvilling-organisasjon». Den heter Norske 

Studenters Kristelige Forbund (NSKF). Fram til 1970-tallet eide NKS selv noen eiendommer 

(Universitetsgata 20, Singsakerbakken 13 og Haugtun). Da ble NSKF skilt ut fra NKS for å ta 

seg av eiendomsdriften. Tanken var både at studenter i styrer og stell i Forbundet skulle få 

konsentrere seg om studentaktiviteter heller enn drift og vedlikehold av eiendommer, og å 

sikre et langsiktig perspektiv på de store verdiene som ligger i eiendommene våre.  

 

NSKFs formål er: 

 

Siden opprettelsen av NSKF har eiendomsmassen vokst betraktelig, og NSKF sitter i dag på 

forbundskollektiv i Bergen, Oslo og Trondheim, i tillegg til flere hybelhus som ikke er 

forbundskollektiv, og noen næringsbygg.  

 

Det aller meste av Forbundets årlige inntekter kommer fra NSKF. Forbundet får i underkant 

av 300 000,- kroner årlig i renter på et lån NSKF har hos NKS. I tillegg er det NSKF som 

lønner generalsekretær og organisasjonsrådgiver, og står for kontorlokaler og -utstyr for de 

ansatte. Totalt er de årlige overføringene fra NSKF til NKS i underkant av to millioner kroner.  

 

NSKF ledes av et styre som kalles «Huskomiteen». Det er landsstyret i NKS som velger 

medlemmene av Huskomiteen. I tillegg har NKS en representant i arbeidsutvalget til 

Huskomiteen. Dette er nå, og tradisjonelt, generalsekretær.  

 

NSKF har en ansatt eiendomsforvalter som drifter eiendommene i det daglige.  

 

Styreleder i NSKF er Olav Nomeland, som har vært styreleder siden opprettelsen av NSKF. 

 

NKS kontrollerer NSKF gjennom å velge hvem som skal sitte i Huskomiteen. Utover valgene 

driftes NSKF uavhengig av Forbundet. Landsstyret i NKS har altså ingen direkte innflytelse 

over arbeidet i NSKF. Dersom landsstyret har innspill til NSKF, tas disse via generalsekretær, 

som tar det med til møtene i Huskomiteen.  

 

Landsstyret og Huskomiteen skal ha ett felles møte i året. 

 

 

 

  

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) eier og forvalter eiendommer til beste for 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS). (§ 1) 

 

Rettesnor for HKs virksomhet skal være formålsparagrafen i NKS lover: 

«NKS formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter, barn og unge, og 

samle dem om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske 

og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.» (§ 2) 
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World Student Christian Federation 
Forbundet er med i den internasjonale økumeniske føderasjonen 

World Student Christian Federation (WSCF), som vi ofte kaller 

«Verdensforbundet». WSCF er enda eldre enn NKS, og 

grunnleggerne av NKS (opprettet i 1899) var først med på å opprette 

WSCF, i 1895. Medlemskapet vårt er nedfelt både i vedtektene våre 

og i Prinsipprogrammet vårt, og er altså en viktig del av vår identitet.  

 

WSCF har medlemsorganisasjoner i omtrent 100 land over hele verden. WSCF er organisert i 

6 regioner: Afrika, Asia og Stillehavet, Europa, Midtøsten, Nord-Amerika og Sør-Amerika. 

Forbundet er dermed en del av WSCF-Europa, som vi ofte omtaler som «Europaforbundet». 

Hver av disse regionene har en ansatt. I tillegg er det et hovedkontor («Inter-Regional 

Office») i Geneve, der generalsekretæren i WSCF er plassert.  

 

WSCF har et General Assembly (tilsvarende vårt landsmøte) hvert fjerde år. Mellom disse 

møtene ledes organisasjonen av en Executive Committee (Ex-Co, tilsvarer vårt landsstyre), 

der to representanter for hver region, samt alle ansatte, er medlemmer.  

 

Forbundet er gjennom WSCF også en del av Nordic-Baltic Cooperation Council (NBCC), en 

samling av forbundene i Norden og Baltikum. NBCC skal ha et eget styre og skal arrangere 

såkalte vinter- og sommermøter hvert år (en slags internasjonal forbundshelg), på omgang 

mellom medlemsorganisasjonene. Det har imidlertid ikke vært aktivitet i NBCC på flere år. 

 

 
Forbundsvennene 
Etter fylte 34 år, kan man ikke lenger være vanlig medlem av Forbundet. Da kan man være 

«forbundsvenn». Forbundsvennene er støttemedlemmer som betaler en medlemskontingent 

hvert år. Forbundsvennene er ikke valgbare til verv i Forbundet, og har ikke stemmerett eller 

annen formell innflytelse over organisasjonen. De kan imidlertid være en god ressurs for 

lokalforbund og landsstyret, som innledere, ordstyrere eller annet.  

 

Det har periodevis vært fast aktivitet blant forbundsvennene, både i regi av Forbundet, og på 

forbundsvenners egne initiativ.  
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Om landsstyret  
Landsstyret er det øverste organet i NKS mellom landsmøtene. Landsstyret består av lederen i 

NKS, nestleder i NKS og minst 4 styremedlemmer. Alle aktive lokalforbund har 1 

representant i landsstyret. Lokalforbund med mer enn 75 medlemmer kan ha inntil 2 

representanter i landsstyret. 

 

Landsstyrets sammensetning og oppgaver er definert av NKS’ vedtekter. Der er 

hovedoppgavene for LS beskrevet slik: 

 

§15.2 Ansvar for organisasjonen 

Det tilligger landsstyret å 

a) utvikle organisasjonen 

b) holde jevnlig kontakt med lokale forbund 

c) foreta offentlige markeringer 

d) motta jevnlig rapport fra leder for faste sammenslutninger 

e) ivareta kontakten med andre organisasjoner i kirke og samfunn 

f) ivareta organisasjonens internasjonale relasjoner og internasjonalt engasjement 

g) oppnevne NKS-representanter i WSCF´s besluttende organ 

h) oppnevne medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund 

i) oppnevne leder av alle faste sammenslutninger 

 

Landsstyret er bundet av alle vedtak på landsmøtet (inkludert vedtektene og 

grunnlagsdokumentene), og får gjennom Arbeidsprogrammet som vedtas på landsmøtet sin 

direkte instruks for hva det skal jobbe med gjennom perioden.  

 

Landsstyret er arbeidsgiver for de ansatte. Det betyr at landsstyret foretar ansettelser og vedtar 

arbeidsinstrukser. Det daglige arbeidsgiveransvaret – som oppfølging av de ansatte, 

medarbeidersamtaler og løpende tilbakemeldinger – er delegert til generalsekretæren. Det er 

leder som har det daglige arbeidsgiveransvaret for generalsekretæren. 

 

Landsstyret velger medlemmer av faste sammenslutninger.  

 

Merk at landsstyret kan instruere lokalforbund. Vanligvis er imidlertid landsstyret forsiktige 

med å pålegge lokalforbundene oppgaver direkte, men det er ikke uvanlig at landsstyret 

oppfordrer lokalforbundene til å utføre ulike oppgaver. Eksempler kan være at landsstyret 

vedtar at det skal være en nasjonal vervekampanje, og oppfordrer lokalforbundene til å stå på 

stand i denne perioden; eller at landsstyret har bestemt at Forbundet skal delta i en kampanje 

for en bestemt sak, og oppfordrer lokalforbundene til å gjennomføre aktiviteter i forbindelse 

med denne kampanjen.  

 

Landsstyret kan ikke overstyre vedtak på de lokale årsmøtene, så lenge disse er i tråd med de 

reglene som gjelder i Forbundet. Landsstyret har f.eks. ingen myndighet til å bestemme hvem 

som skal sitte i de lokale styrene. 

 

Kjerneoppgaver for LS: 

 Kontaktpunkt mellom lokalforbundene 

 Gjennomføre Arbeidsprogrammet, vedtatt av landsmøtet 

 Planlegge og gjennomføre nasjonale kampanjer og arrangementer, og landsmøtet 

 Organisasjonsbygging 

 Følge opp faste sammenslutninger 
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 Holde kontakt med Huskomiteen 

 Holde kontakt med samarbeidsorganisasjoner 

 Markere Forbundets synspunkter i offentligheten 

 Utgi AKT 

 Økonomiansvar: Passe på at budsjettet overholdes og å fordele leieinntekter mellom 

lokalforbundene.  

 

At dette er landsstyrets ansvar, betyr ikke at hele LS til enhver tid må gjøre alt dette. 

Landsstyret delegerer ofte arbeid til enkeltmedlemmer av LS, til leder eller til ansatte. Enten 

ved at oppgaver permanent flyttes til f.eks. en ansatt, eller ved at LS ber noen om å følge opp 

en konkret sak til neste møte. For eksempel er personalansvaret fordelt til 

leder/generalsekretær, og LS velger en redaktør som er hovedansvarlig for hver utgivelse av 

AKT.  

 

LS er et organ som ofte styrer på et overordnet nivå og driver langsiktig strategisk utvikling, 

heller enn å jobbe på detaljnivå med saker eller arrangementer. Samtidig er LS et arbeidende 

styre. Det betyr at det forventes at medlemmene ikke bare bestemmer og delegerer, men også 

bidrar med praktisk arbeid, som å forberede saker til LS-møtene, bidrar til å arrangere 

Forbundshelg og Landsmøte, osv.  
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Å sitte i landsstyret 
Som LS-representanter har dere fått et veldig viktig tillitsverv av organisasjonen. Det betyr at 

medlemmene i Forbundet har gitt dere ansvaret for å ivareta, drive, og bygge Forbundet det 

neste året.  

 

Å ta på seg et tillitsverv innebærer å takke ja til et stort ansvar og viktige arbeidsoppgaver. 

Det innebærer at man for en gitt tid har tatt på seg å bruke av sin fritid for å gjøre en innsats 

for organisasjonen. Så det ligger en del ansvar og forventninger i å ha et slikt verv. Det er 

også en anledning til å bygge og forme en viktig organisasjon, til å lære masse om 

organisasjonsarbeid, og å ha mye gøy sammen med en gjeng fine folk. 

 

Som medlem av landsstyret er du gitt makt og muligheter til å forme og utvikle Forbundet. 

Samtidig har ikke landsstyret full frihet til å gjøre akkurat som de vil. Landsstyret får sin 

instruks av landsmøtet – både det landsmøtet som nettopp har vært holdt, og av det 

landsmøtet har vedtatt tidligere.  

 

Landsstyret er bundet av: 

 NKS’ vedtekter 

 Arbeidsprogrammet 

 Grunnlagsdokumentene 

 Andre vedtak på landsmøtet 

 

Som representant i landsstyret har du et tosidig mandat: Du skal ivareta ditt lokalforbunds 

interesser. Samtidig har du en mulighet og et ansvar for å se en helhet som kanskje ikke alltid 

er synlig fra ett enkelt lokalforbund. Først og fremst er ansvaret å ivareta Forbundet på 

nasjonalt nivå, etter de føringer som landsmøtet har lagt.  

 

Viktige oppgaver for en LS-representant: 

 Møte opp på LS-møtene 

 Si fra («melde forfall») så raskt som mulig om du ikke kan komme på møtet 

 Lese sakspapirene før møtet 

 Følge opp det du har tatt på det etter møtet, f.eks. forberede saker til neste møte 

 Holde det lokale styret ditt oppdatert på arbeidet i LS – og omvendt 
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Å skape en god organisasjonskultur 
Organisasjonskultur er et ord som har gått igjen mye i Forbundet de senere årene. Forbundets 

organisasjonskultur er kort oppsummert «den måten vi gjør ting på i Forbundet». Dette 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Vi har jobbet bevisst med å forbedre organisasjonskulturen fordi det ble slått fast i Plan for 

organisasjonsutvikling, som ble vedtatt av landsmøtet i 2014, at vi hadde utfordringer her: 

 
Gratulerer – du er nå en rollemodell! 
Som landsstyrerepresentant har du et særlig ansvar for å skape og utvikle en god 

organisasjonskultur. Det er fordi du ved å sitte i landsstyret har blitt en rollemodell for andre 

forbundere. Ved å ha et slikt lederverv, har du plutselig fått mye uformell makt, både i 

lokalforbundet og i arrangementer i regi av landsstyret. Derfor må du ha i bakhodet at du 

alltid blir sett og hørt. Du er i stor grad med på å sette standarden for hvordan man oppfører 

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

 

Folk ser deg og lytter til deg. Antageligvis mer enn du tror. Uansett om det du sier er en 

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

sleivete kommentarer om en annen forbunder, har det du sier betydning.  

 

Hvis ledelsen klager på dårlig mat eller kjedelige innledninger under Forbundshelga, gjør 

snart ”alle” andre det også. Hvis dere gjør mangel på kaffe under Landsmøtet til et stort 

problem, vil snart alle andre tenke på det som et problem. Hvis ledelsen er negativ til 

programmet eller organiseringa på en konferanse, er vil den stemninga bre seg utover i 

rekkene. Og da blir det plutselig mye mindre kult å være på forbundsarrangement. For ikke å 

snakke om å være praktisk-gruppe eller innleder. Og motsatt: Om programmet skjærer seg, 

maten er brent og innlederen elendig, er det utrolig hvor lite det betyr dersom dere tar ansvar 

for å spre god stemning ved å snakke ned problemet eller å fortelle en vits. 

 

Derfor har du et ansvar for å skape og ivareta en god organisasjonskultur. Om vi ønsker en 

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

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

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

eksempler. 

  

NKS trenger en bedre organisasjonskultur. Dette handler om at vi må ha en selvforståelse 

av at vi er en formell organisasjon i tillegg til å være et sosialt miljø. Organisasjonskultur 

handler også om hva slags organisasjon og miljø vi ønsker å være. Vi ønsker tre 

grunnverdier som bærebjelker.  

 

NKS skal være: Studentstyrt, demokratisk og inkluderende. 
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Ti bud for en god organisasjonskultur 
 

1. Ha tillit 

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

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

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

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

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

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

 

2. Ta ansvar 

I en organisasjon gis det tillit og ansvar gjennom valgte verv, eller gjennom å få delegert 

konkrete oppgaver fra noen som har et verv. Gjennom denne tilliten blir man en nødvendig 

del av en større helhet og et større fellesskap. Dette ansvaret skal man ta på alvor. Hvis ikke 

vil enten helheten faller sammen, eller noen andre må gjøre den jobben du har fått ansvaret 

for. Å ta ansvar handler om å gjøre de konkrete oppgaver man er forelagt. Men det handler 

også å ta sin del av det kollektive ansvaret for beslutninger man har vært på å fatte. Særlig om 

de er kontroversielle, eller det har gått litt skeis.  

 

3. Vis lojalitet 

Å være valgt til landsstyret i Forbundet, innebærer en lojalitetserklæring til Forbundet og det 

vi står for. Det handler om å følge opp sine verv og oppgaver innad, og om å snakke 

Forbundet opp – ikke ned – utad. Om det er noe eller noen som irriterer deg i Forbundet, om 

det er fattet vedtak du er uenig i, eller det er ting du mener skulle vært annerledes, tas dette 

opp internt, i de rette fora. Det handler også om lojalitet til de demokratiske strukturene i 

Forbundet: Å akseptere å tape avstemninger og valg.  

 

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

vedtar. Men det betyr at du ikke går rundt og snakker om hvor dumme Forbundet er som har 

vedtatt det ene eller det andre. Fokuser heller på alt som er bra med Forbundet! Om du, som 

er aktivt med i Forbundet, framstiller Forbundet på en negativ måte, har det en veldig tung 

symboleffekt. 

 

4. Bygg og respekter demokratiet 

At Forbundet er demokratisk betyr at flertallet avgjør, og at mindretallet respekterer dette. Om 

du har tapt en avstemning, går forbundslivet videre, og du bidrar til å følge opp det som er 

vedtatt selv om det ikke ble akkurat sånn som du hadde håpet. Demokratiet innebærer 

imidlertid også at mindretallet har en rett til å bli hørt og å få markert sitt syn. Og å arbeide for 

at organisasjonen skal fatte et annet vedtak senere. 

 

5. Snakk åpent og ærlig 

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

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

som om det handler om noe annet og mindre kontroversielt. Om du har et problem med noen 

andre i styret eller i Forbundet – ta det opp med vedkommende, eventuelt med styreleder eller 

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

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

Gjennom å være aktiv i – eller å ha verv i – Forbundet, kan man få med seg mange 

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

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

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

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

eller verv. 

 

7. Unngå baksnakking 

I Forbundet skal vi snakke med hverandre, ikke om hverandre om vi har noe vi føler for å ta 

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

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

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

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

 

8. Gi rom! Ta plass! 

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

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

 

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

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

antageligvis en god idé om du jobber med å holde litt igjen. Er du av den mer tilbakeholdne 

typen? Kvier du deg for å ta ordet i debattene? Da går Forbundet glipp av dine tanker og 

innspill – som er nøyaktig like viktige som alle de andres. Så ta gjerne sjansen og hopp i det! 

Om det er vanskelig på egen hånd, er det et godt tips å alliere deg med en annen som er litt 

stille under møtene, eller med noen i eller utenfor styret som du stoler på: Fortell om hvordan 

du føler det, og sørg for å gi hverandre oppmuntring og støtte før, under og etter møtene.  

 

9. Unngå hersketeknikker 

Hersketeknikkene kan være kortsiktig effektive for å «presse» dine ønsker gjennom. Men de 

er enda mer effektive i å ødelegge organisasjonskulturen. 

 

10. Omfavn mangfoldet 

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

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

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

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

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

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

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

nødvendighet for at Forbundet ikke skal stivne i én form. 
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Møteregler 
Gode møter er effektive og demokratiske. Det finnes en regler og formaliteter som skal sikre 

at møtene blir nettopp dette. De er det lurt å gjøre seg godt kjent med! 

 

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

byråkratisk og tungvint. Men møtereglene tjener både praktiske og demokratiske formål: 

Reglene skal sikre at møtene blir mest mulig effektive, og for at det skal være mest mulig 

tydelig for alle hva som til enhver tid foregår på møtet. I tillegg har gode kjøreregler en 

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

 

Her gjennomgås bestemmelsene og rutinene rundt 

- Innkalling 

- Sakslista  

- Å delta i debatten 

- Saksbehandling 

 

Innkalling 
Generalsekretær er ansvarlig for å innkalle til LS-møtene, etter instruksjoner fra landsstyret og 

leder.  

 

1.innkalling til landsstyremøtet der tid og sted angis sendes alle landsstyrets medlemmer og 

varaer senest fire uker før møtet.  

 

2.innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes alle landsstyrets medlemmer og varaer 

senest en uke før møtet. 

 

Innkallingen skal inneholde: 

- Hvem som innkaller til møtet 

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

- Saksliste for møtet 

- Sakspapirer (2. innkallingen) 

 

Dette er for å sikre at møtet faktisk har et (eller gjerne flere) formål, for å gjøre møtet mer 

effektivt, og for å sikre at alle på møtet har anledning til å forberede seg på hvilke saker som 

skal behandles. 

 

Innkallingen skal godkjennes ved åpningen av landsstyremøtet. Dette er fordi medlemmene 

av landsstyret skal ha anledning til å si fra dersom de mener det er uforsvarlig eller urimelig å 

behandle en eller flere saker. Det kan for eksempel være fordi: 

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

forberede seg på viktige saker. 

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

redelig å utsette en viktig prinsipiell sak til et senere møte.  

 noen har meldt inn en sak som ikke har kommet med på sakslista, og som de mener 

det er viktig og rimelig at behandles på dette møtet. 

 

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

beslutningsdyktig. Da må det innkalles til et nytt landsstyremøte før sakene kan behandles. 
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Sakene på sakslista 
Leder og generalsekretær setter opp et forslag til saksliste til møtene, som sendes ut med 2. 

innkallingen. Dersom du har en sak du gjerne vil ha tatt opp på neste LS-møte, varsler du det 

ved å sende en epost til leder eller generalsekretær. Det er også mulig å foreslå å sette nye 

saker opp på sakslista når sakslista behandles i begynnelsen av møtet. Men av hensyn til 

planleggingen av tid, og for at alle skal ha mulighet til å forberede seg på saken, er det alltid 

en fordel om saker meldes inn på forhånd. Merk at styreleder har rett til å prioritere saker. 

Dersom det er veldig mange saker på sakslista, er det styreleders rett og plikt å vurdere hvilke 

saker som kan utsettes til et senere møte. 

 

Noen punkter på sakslista er faste: 

 

Konstituering 

Konstitueringen av møtet er det som skjer før selve møtet begynner. Dette er alle de 

«praktiske tingene» som skal avklares for at møtet skal holdes. Her godkjennes innkalling, 

saksliste og dagsorden, og det velges hvem som skal lede møtet og skriver referat.  

 

Referatet fra forrige møte bør være sendt til alle så snart det er ferdigskrevet. Det bør i tillegg 

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

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

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

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

endelig godkjennes.  

 

Det er verdt å merke seg at referatet alltid skal godkjennes av det organet det gjelder for. 

Referater fra styremøter godkjennes av styret. Styret godkjenner ikke referater fra årsmøter, 

utvalgsmøter eller liknende. 

 

Referater og orienteringer 

Landsstyret godkjenner ved starten av hvert møtet referatet fra sist møtet. Dersom du mener 

noe i det utsendte referatet er feil, eller uteglemt, eller det er noe som ikke burde stå i 

referatet, melder du fra om dette før referatet godkjennes.  

 

Orienteringssaker er saker til informasjon for landsstyret. Det fattes ikke vedtak i 

orienteringssaker. LS-møtene åpner gjerne med en runde med orienteringer fra de ulike 

lokalforbundene. Deretter får LS orienteringer om andre viktige møter eller hendelser som det 

er greit at LS er oppdaterte på.  

 

Økonomi 

Landsstyret får jevnlige oppdateringer på hvordan det går med regnskapet for NKS. Det er 

generalsekretær som legger fram regnskapet.  

 

Organisasjonssaker 

Dette er alle sakene om stort og smått i organisasjonen som LS må fatte avgjørelser i. 

Behandlingen av disse følger formalia som er beskrevet nedenfor.  

 

Personalsaker 

Personalsakene kommer ikke opp på hvert møte. Men det er alt som handler om ansattelser 

eller ansattes arbeidsforhold, instrukser, lønn, eller lignende. Merk at Landsstyret har 

taushetsplikt i personalsaker.  
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Saksbehandling 
Alle saker har en saksansvarlig, som presenterer saken som skal behandles. Hvor omfattende 

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

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

omkring problemstillingen tidligere.  

 

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

 

1. Saksansvarlig presenterer saken 

2. Eventuelt forslag til vedtak leses opp 

3. Diskusjon 

4. Eventuelt flere forslag til vedtak fremmes i diskusjonen 

5. Det settes strek for diskusjonen 

6. Avstemning 

 
 
Å tegne seg til debatten 
Under landsstyremøtene kan du ikke snakke akkurat når du vil. Det er noen regler for hvordan 

man deltar i diskusjonene. Dette er for at alle skal ha lik mulighet til å komme til orde, 

uavhengig av hvor «flink» man er til å avbryte eller å snakke høyt, og for at møtelederen skal 

ha mulighet til å styre hvor lang tid diskusjonene tar.  

 

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

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

– i den rekkefølgen. Du gjør jobben til møtelederen mye lettere når du er nøye med å gjøre det 

tydelig hva det er du ber om ordet til. 

 

Innlegg:  

Når du tegner deg til innlegg stiller du deg i køen av alle som har bedt om innlegg. Det er 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Du tegner deg til innlegg ved å rekke fram pekefingeren:   
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Replikk: 

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

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

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

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

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

nye momenter til debatten, eller til å kommentere noe som noen andre har sagt tidligere.  

 

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

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

 

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

i et ”V-tegn”: 

 

 
  

 
 
Saksopplysning/”til dagsorden” 

Denne brukes sjelden. Om du tar den i bruk, får du ordet umiddelbart etter at den som har ordet 

er ferdig.  

 

Dersom møtet diskuterer ting på helt feil faktagrunnlag – for 

eksempel at det har oppstått debatt rundt et forslag om å 

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

man tegne seg til saksopplysning for å informere om hva som 

er fakta i saken. 

 

Det samme tegnet brukes dersom du skulle mene det er 

ønskelig å endre dagsordenen, for eksempel fordi ordstyrerne 

har ”satt strek”, og det har dukket opp et helt nytt poeng du 

mener er vesentlig å få diskutert, eller du mener en sak trenger 

mer tid enn avsatt.  

 

Du tegner deg til saksopplysning ved å holde venstre hånd 

flatt over fingertuppene på din høyre hånd, sånn at de danner 

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

 

 

”Sette strek” 

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

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

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

Landsstyret har arbeidsgiveransvar for de ansatte, som beskrevet i NKS’ vedtekter, § 15.4: 

Det er landsstyret som bestemmer hva de ansatte skal gjøre. Dette gjør landsstyret primært 

gjennom stillingsinstruksene som avgjør hvilke oppgaver som tilligger hver stilling, og 

gjennom direkte vedtak i landsstyret. Landsstyret kan ikke tillegge ansatte oppgaver som går 

utenfor det som står i de ansattes arbeidsinstrukser. Landsstyret kan heller ikke pålegge 

ansatte arbeidsoppgaver som går utover rammene som settes i Arbeidsmiljøloven og i 

Landsoverenskomst for Virksomheter som er tariffavtalen Forbundet og de ansatte er bundet 

av (et unntak her er generalsekretær, som i henhold til kontrakten har en såkalt «særskilt 

ledende stilling», som ikke er bundet av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, og i 

utgangspunktet er unntatt enhver regulering av arbeidstid utover at arbeidsbyrden ikke skal gå 

utover generalsekretærens helse. Det er imidlertid skrevet inn i arbeidsinstruksen at leder skal 

gripe inn dersom arbeidsmengden blir for stor). 

 

De ansatte lønnes av NSKF og har primærarbeidssted i Universitetsgata 20.  

 

Generalsekretær 

Stillingen er en åremålsstilling det vil si at kontrakt skrives for en tidsbegrenset periode. 

Dagens generalsekretær, Torkil Hvidsten, ble ansatt 1. september 2013. Åremålet var i 

utgangspunktet på tre år, men ble forlenget med tre nye år ved kontraktens utløp, og har av 

praktiske hensyn blitt ytterligere noe forlenget. Hans kontrakt utløper derfor 1. november 

2019. 

 

Sentrale oppgaver for generalsekretær: 

 Daglig leder for NKS 

 Har et særskilt lederansvar for organisasjonsbygging 

 Er sekretær for landsstyret 

 Er eksekutivt ansvarlig for vedtak i landsstyret, som betyr at om en oppgave ikke er 

delegert til noen andre, er det generalsekretær som skal gjøre det LS har vedtatt 

 «Kunnskapsbank» for landsstyret og utvalg: Holder oversikt over tidligere vedtak, 

instrukser og reglement 

 Sitter i styret i NSKF og er bindeleddet mellom NKS og NSKF 

 Fører regnskap for NKS og lokalforbundene 

 Praktisk oppfølgingsansvar av prosjekter, AKT-utgivelser etc 

 Utfører det praktiske arbeidsgiveransvaret for andre ansatte 

 Kan representere NKS utad 

 Kontaktpunkt mellom NKS og andre organisasjoner 

 Skolere og følge opp styreinstruktører.  

Det tilligger Landsstyret å opptre som arbeidsgiver overfor NKS ansatte. Dette innebærer 

blant annet å foreta ansettelser, å fastsette og revidere arbeidsinstrukser, å forhandle om 

lønn og arbeidsvilkår og å sikre at ansattes rettigheter og arbeidsvilkår ivaretas.  
 

Stillingen som generalsekretær i NKS er en administrativ stilling med personalansvar og 

noe lederansvar. Stillingen har tyngdepunkt i sentrale, administrative og 

organisasjonsbyggende oppgaver. Generalsekretær er sekretær for landsstyret, har praktisk 

arbeidsgiveransvar for alle ansatte og er daglig leder for driften i NKS. 
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 Holde styrekurs og evt introduksjonskvelder i lokalforbund der det ikke er 

styreinstruktører 

 Utleie av lokaler i Universitetsgata 20 

 

Landsstyret har delegert det daglige arbeidsgiveransvaret for generalsekretær til lederen av 

NKS. Det betyr at det er leder som: 

- prioritere arbeidsoppgaver for generalsekretær om denne blir pålagt for mye 

- som holder medarbeidersamtaler 

- som har årlige lønnssamtaler 

- som delegerer arbeidsoppgaver til generalsekretær 

 

Det siste punktet betyr at hvert enkelt LS-medlem ikke kan pålegge generalsekretær 

arbeidsoppgaver etter «eget forgodtbefinnende». Det er det bare et samlet landsstyre 

(gjennom vedtak på LS-møte) og leder som kan gjøre.  

 

 

Organisasjonsutvikler 

 

Stillingen er en treårig prosjektstilling knyttet til Treårsplan for utvikling av Forbundet 

vedtatt på landsmøtet i 2017. Hovedoppgavene er organisasjonsutvikling, promotering og 

medlemsoppfølging. 

 

 Rådgivning og hjelp til lokale styrer 

 Ansvar for opprettelse av nye lokalforbund etter vedtak i LS/LM 

 Oppfølging av medlemsregisteret og nye medlemmer 

 Utleie av lokaler i Universitetsgata 20 

 Søke om pengestøtte til NKS’ prosjekter og lokalforbund (K-Stud) 

 Utvikle en mediestrategi for NKS, styrke Forbundets profil i sosiale og tradisjonelle 

media, og skolere organisasjonen i dette. 

 Oppdatere NKS’ nettsider og sosiale medier  

 Bistå ledelsen av NKS i mediearbeid og deltakelse i offentlig debatt.  

 Er sekretær for Utvalg for Palestina 

 Skal bidra til å utvikle lokale aktivitetsgrupper i tillegg til lokalstyrene 

 

 

Eiendomsforvalter 
På kontoret i Universitetsgata 20 sitter det også en eiendomsforvalter. For tiden er det Helena 

Lilja Markan, som vikarierer for Ranveig Aamodt fram til 2020. Eieindomsforvalteren har 

ansvaret for oppfølging av NSKFs eiendommer – inkludert forbundskollektivene. Det er 

NSKF som har arbeidsgiveransvaret for eiendomsforvalter, og landsstyret har ingen formell 

tilknytning til henne. 

 
  

Organisasjonsutvikleren er ansatt av Landsstyret for å bidra til å fremme Norges kristelige 

studentforbunds (NKS) formål, særlig gjennom å bidra til å utvide NKS med flere 

medlemmer, lokalforbund og grupper; og ved å styrke promoteringen av NKS på nett og i 

tradisjonelle medier, gjennom utvikling av gode strategier/rutiner og oppfølging av disse.  
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Personalkomiteen 
Landsstyret opprettet i august 2014 en personalkomite. Den består av to forbundsvenner med 

god kunnskap om personalhåndtering. Denne komiteen har ingen vedtaksmyndighet, men skal 

bistå leder med råd og tips til personalhåndteringen. Personalkomiteen består i dag av Sindre 

Stabell Kulø og Hannah Chetwynd. Valgperioden er tilsvarende generalsekretærs åremål (p.t. 

altså tre år), og sittende komités periode utløper 31.august 2019.  
 

Komiteens oppgaver er: 

 Ett medlem deltar som sekretær i medarbeidersamtaler med generalsekretær. 

 På forespørsel gi LS innspill i personalsaker som omhandler generalsekretær. 

 Gi innspill til LS hvis det er aktuelt å forlenge generalsekretærs åremål. 

 Gi råd og innspill til LS når ny generalsekretær skal ansettes. 
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Praktisk informasjon 
 

Kontaktinformasjon: 

Du kan kontakte hele landsstyret på     landsstyret@forbundet.no 

 

Alex Ramstad Døsvik  Leder  48262456 alex@forbundet.no 

Andreas Eggesvik  Nestleder 93423558 andreas@forbundet.no 

Ingvil Enoksen  Bergen  92402256 ingvilenoksen@gmail.com 

Ingrid von Harling Lien Kristiansand 95491173 Ingrid.e.lien@hotmail.com 

Marte Holm Simonsen Oslo  99101664 martesimonsen@gmail.com 

Albert Andersen Øydvin Oslo  99569397 albert.andersen.oydvin@gmail.com 

Marianne Meling-Kvamsøe Stavanger 47850699 marianne.kvamsoe@gmail.com 

Lilly Marie Spjelkavik Hansen Tromsø 41749679 lillymarie-95@hotmail.com 

 

Elisabeth Barkved  Vara, Bergen 48075276 elisabethab@live.no 

Emil Pleym   Vara, Oslo 47700641 emil_pleym@hotmail.com 

Kristian Sløgedal  Vara, Oslo 46936868 krillen96@live.no 

Maren G. Grønhilder  Vara, Stavanger 91103080 marengronhilder@gmail.com 

Regine Aspmo Kjærran Vara, Tromsø 41627638 regine_a_k@hotmail.com 

 

Torkil Hvidsten (generalsekretær)  414 78 657 post@forbundet.no 

 

Møteplanen for perioden: 

3.-5. mai:  LS-møte/skoleringshelg (hyttetur til Son) 

3.-5. mai:  Forbundssamling i Sverige (med KRISS) 

14.-15. juni:  LS-møte i Oslo 

24. juli-8. august: Utveksling til Palestina 

24.-25. august: LS-møte i Oslo 

20.-22. september: Forbundshelga (Utøya) 

22. september:  LS-møte (Utøya) 

3.-8. oktober:  European Regional Assembly (København) 

16.-17. november: LS-møte i Stavanger 

18.-19. januar:  LS-møte i Oslo 

8.-10. februar: Styreinstruktørkurs 

15. februar:  LS-møte (over internett) 

20.-22. mars:  Landsmøte i Oslo 

 

Forfall 

Dersom du ikke kan komme på et LS-møte, må du gi generalsekretær beskjed om dette så 

raskt som mulig.  

 

Reise/overnatting 

Forbundet dekker reise inntil 1400,- kroner til hvert landsstyremøte. Du får refundert 

utleggene dine mot å fylle ut et refusjonsskjema og levere kvitteringer. Du er selv ansvarlig 

for å bestille reisen din til møtene.  

 

Dersom du trenger overnatting under møtene, må du gi beskjed om dette. Forbundet skaffer 

deg overnatting, enten privat eller ved innkvartering på pensjonat/herberge. 

  

mailto:landsstyret@forbundet.no


22 
 

  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for NKS 

Treårsplan for organisasjonsutvikling 

Arbeidsprogram 2019-2021 

Prinsipprogram 

Teologisk plattform 

Kjønnsrettferdig plattform 

Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement 

Arbeidsinstruks generalsekretær 

Arbeidsinstruks organisasjonsutvikler 

Retningslinjer mot seksuell trakassering 



24 
 

  



25 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedtekter 

  
Norges Kristelige 

Studentforbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste endringer vedtatt på landsmøtet mars 2018  



26 
 

Kapittel I – Virksomhet 

 

§1 Formål 

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant 

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

sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling. 

 

§2 Organisasjon 

Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund 

(heretter NKS) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund og andre faste 

sammenslutninger. 

 

NKS er tilknyttet World Student Christian Federation (WSCF), og identifiserer seg med dens 

økumeniske profil. 

 

§3 Medlemskap 

Alle som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er under 34 år kan tegne ordinært 

medlemskap i organisasjonen. Medlemskap registreres i et sentralt register ved innbetaling av 

fastsatt kontingent til NKS. Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter i NKS og blir også 

medlem av WSCF. 

 

Alle som vil støtte organisasjonens formål kan tegne støttemedlemskap som forbundsvenn. 

Ordinære medlemmer får automatisk status som Forbundsvenner ved fylte 34 år. 

 

§4 Lokal organisering 

§4.1 Lokale forbund 

Medlemmer kan samles til aktivitet i lokale forbund. Styret for lokale forbund velges på årsmøtet. 

Årsmøtet vedtar budsjett og godkjenner regnskap og årsberetning. De lokale forbund står 

ansvarlig overfor landsmøtet. Virksomheten i de lokale forbund må være i tråd med formålet. 

 

§4.2 Opprettelse og nedleggelse av lokale forbund 

Landsstyret godkjenner formelt opprettelse og nedleggelse av lokale forbund. Landsstyret kan 

legge ned et lokalt forbund hvis ett av følgende er tilfellet:  

1. Det har ikke vært avholdt årsmøte de siste to årene. 

2. Det har ikke vært lokal aktivitet på to år. 

3. Det ikke eksisterer et lokalt styre.  

4. Det lokale forbund bryter med formålet til NKS. 

 

Ved nedleggelse tilfaller alle det lokale forbundets midler NKS sentralt. Etter vedtak om 

nedleggelse skal midlene fryses i inntil ett år og igjen tilfalle lokalforbundet dersom det blir 

gjennomført stiftelsesmøte og et nytt styre blir valgt. 

 

Et lokalforbund kan ikke melde seg ut av NKS. 

 

§ 5 Andre faste sammenslutninger 

§ 5.1 Som faste sammenslutninger regnes alle utvalg som definerer seg som en del av NKS og har 

fått sin instruks fastsatt av landsmøtet. 

 

§ 5.2 De faste sammenslutningene fungerer som ressursgrupper for landsstyret og 

lokalforbundene, avholder egne arrangement og utvikler organisasjonens politikk innen de 

rammene landsmøtet har satt gjennom grunnlagsdokumentene og sammenslutningens instruks. 
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§ 5.3 Landsmøtet velger leder av faste sammenslutninger, etter innstiling fra landsstyret. Øvrige 

medlemmer av sammenslutningene velges av landsmøtet eller landsstyret. 

 

§ 5.4 Alle faste sammenslutninger skal forelegge årsberetning for landsmøtet. 

 

§ 5.5 Landsmøtet kan beslutte å opprette eller nedlegge faste sammenslutninger.  

 

§ 5.6 Dersom det ikke lykkes å få valgt en leder av en fast sammenslutning; en fast 

sammenslutning ikke har hatt aktivitet i landsmøteperioden; eller en fast sammenslutning ikke 

forelegger årsberetning for landsmøtet; regnes den faste sammenslutningen som inaktiv. Ved 

gjentagelse påfølgende landsmøte, regnes den faste sammenslutningen som nedlagt. I begge 

tilfeller kan § 5.7 tas i bruk. 

 

§ 5.7 Landsstyret har anledning til å sette ned midlertidige faste sammenslutninger med hensikt å 

formalisere sammenslutningen ved første landsmøte. 

 

 

Kapittel II - Landsmøtet 

§6 Myndighet 

Landsmøtet er NKS´ høyeste myndighet. 

 

§7 Sammensetning 

Hvert lokalforbund møter med et antall delegater, avhengig av lokalforbundets medlemstall etter 

følgende regel: 

 

0-29 medlemmer: 3 delegater. 30-49 medlemmer: 4 delegater. 50-99 medlemmer: 5 delegater. 

100-149 medlemmer: 6 delegater. Over 150 medlemmer: 7 delegater. Antall delegater beregnes 

utfra medlemstallet i hvert lokalforbund pr. 31.12. foregående år. Alle lokalforbund har 

medlemstall pr. kalenderår.  

 

Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett. 

 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds årsmøter. Valgperioden er 

et kalenderår. Ansatte i NKS, samt leder og nestleder i NKS er ikke valgbare. 

 

Foruten landsmøtedelegatene har følgende personer møte-, tale- og forslagsrett:  

 NKS leder og nestleder. 

 Fast ansatte i NKS. 

 En person fra hver av NKS faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt 

Huskomiteen og Akt. 

 

Landsstyret kan i tillegg invitere andre til landsmøtet. Landsmøtet avgjør om disse får tale- 

og/eller forslagsrett. 

 

§8 Oppgaver 

§8.1 Behandling av saker 

Det tilligger landsmøtet å behandle og fatte vedtak i saker som er forelagt det på lovlig måte. 

 

§8.2 Årsberetninger 

Det tilligger landsmøtet å: 

a) godkjenne årsberetningene fra landsstyret og Akt. 
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b) gjennomgå årsberetningene fra tilsluttede lokalforbund, faste sammenslutninger og de 

ansatte.  

 

§8.3 Regnskap 

Det tilligger landsmøtet å 

a) godkjenne revidert regnskap for NKS, med tilknyttede regnskap.  

b) gjennomgå regnskap fra Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) og 

Bergensforbundets institusjon for fast eiendom (BIFFE). 

c) gjennomgå regnskap fra tilsluttede lokalforbund og andre faste sammenslutninger. 

 

§8.4 Budsjett 

Det tilligger landsmøtet å vedta budsjett for kommende kalenderår for NKS. 

 

§8.5 Valg 

Det tilligger landsmøtet å velge: 

a) Leder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra 

landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

b) Nestleder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra 

landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

c) Øvrige medlemmer av landsstyret, inkludert varaer, i henhold til § 14.1, etter innstilling 

fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

Valgkomiteen skal i sin innstilling legge tung vekt på nominasjoner fra lokalforbundene.  

d) Revisor for det påbegynte årsregnskap. 

e) To til fire personer til landsmøtets valgkomité for ett år.  

 

Både menn og kvinner skal være representert i landsstyret, og det skal etterstrebes en jevnest 

mulig kjønnsfordeling. 

 

§8.6 Regler m.v. 

Det tilligger Landsmøtet å 

a) vedta endringer av NKS vedtekter. 

b) fastsette instruks for faste sammenslutninger. 

c) godkjenne vedtekter for tilsluttede forbund og sammenslutninger. 

d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokumenter (prinsipprogram, 

teologisk plattform, kjønnsrettferdig plattform og grunnlagsdokument for 

Palestinaengasjement) hvert fjerde år eller oftere. 

 

§9 Innkalling 

Landsmøtet innkalles av landsstyret. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen utgangen av 

mars.  

 

Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom Landsstyret ønsker det, eller hvis minst 50 % av 

delegatene på sist landsmøte, eller minst 40 % av lokalforbundene (ved vedtak på 

årsmøte/allmøte) krever det. 

 

1.innkalling- med tid, sted, delegatfordeling og vedtekter, samt prosedyrer for innlevering av 

endringsforslag til landsmøtet- skal være de lokale forbund og faste sammenslutninger i hende 

seinest 8 uker før landsmøtet.  

 

Forslag til vedtektsendringer skal være landsstyret i hende seinest 4 uker før Landsmøtet.  

 

2.innkalling – med dagsorden samt andre sakspapirer og forslag til vedtektsendringer skal være 
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forelagt landsmøtedelegatene seinest 3 uker før landsmøtet.  

 

Alle forslag vedrørende NKS budsjett skal behandles av landsstyret før endelig vedtak fattes 

 

§10 Gjennomføring av møtet 

Landsmøtet velger møteledelse, tellekorps, referenter og to til å underskrive protokollen. 

Møtelederne skal ikke ha stemmerett. 

 

Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende vedtekter og vanlig møteskikk. 

 

Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden ved møtets start. Saker under eventuelt gjøres kjent 

under behandling av sak 1. Dersom 3/4 av landsmøtet krever det, kan det fattes vedtak i saker som 

ikke er gjort kjent på ordinær måte og etter gjeldende tidsfrister. 

 

Stemmetegn avgis personlig; ved håndsopprekning eller skriftlig dersom to av delegatene krever 

det.  

 

Beslutninger fattes med absolutt flertall. For endringer i vedtekter kreves 2/3 flertall med unntak 

av formålsparagrafen, som krever konsensus. 

 

Ved stemmelikhet foretas en ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved 

loddtrekning. 

 

 

Kapittel III – Dokumenter 

 

§11 Styringsdokumenter som vedtas av Landsmøtet 

Dokumenter som er vedtatt av landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre organer 

i organisasjonen. Landsstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne 

saksforberedende komiteer/utvalg. Syklus for behandling av dokumenter fastsettes av vedtektene. 

Hvilke dokumenter som skal behandles på landsmøtet er spesifisert i vedtektenes kapittel II.  

 

Øvrige vedtak fattet av landsstyret, utvalg eller andre organ utenom landsmøtet skal være i tråd 

med plattformene vedtatt av landsmøtet.  

 

Ved motstridende innhold i styringsdokumentene er det overordnet dokument som er gjeldende. 

Nødvendige endringer i underordnet dokument skal da vedtas av Landsstyret ved første mulighet. 

Ved motstridende innhold i likestilte dokumenter er det sist vedtatte dokument som er gjeldende. 

 

§11.1 Vedtektene 

Vedtektene er organisasjonens formelle regler, og er overordnet øvrige styringsdokumenter. 

Vedtektene behandles på Landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til endringer. Landsmøtet 

kan med kvalifisert flertall endre vedtektene. Vedtatte endringer er gjeldende fra møtets slutt. 

Landsmøtet kan med ¾ kvalifisert flertall vedta et annet ikrafttredelsespunkt for 

vedtektsendringer, men ikke tidligere enn før etter voteringen om vedtektsendringer er avsluttet. 

 

§11.2 Prinsipprogram 

Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede organisatoriske, 

ekklesiologiske og politiske strategier. Prinsipprogrammet er overordnet øvrige politiske 

dokumenter. Landsmøtet kan med absolutt flertall endre prinsipprogrammet.  
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§11.3 Teologisk plattform 

Teologisk plattform fastsetter organisasjonens grunnleggende teologiske forståelse. Teologisk 

plattform er underordnet vedtektene og prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med absolutt flertall 

endre teologisk plattform. 

 

§11.4 Kjønnsrettferdig plattform 

Kjønnsrettferdig plattform fastsetter organisasjonens grunnleggende mål og strategi for arbeidet 

med kjønnsrettferdighet, i og utenfor egen organisasjon. Kjønnsrettferdig plattform er underordnet 

vedtektene og prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med absolutt flertall endre kjønnsrettferdig 

plattform.  

 

§11.5 Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement 

Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement fastsetter organisasjonens grunnleggende forståelse 

av situasjonen i Palestina og hvilke virkemidler Forbundet vil benytte seg av i arbeidet for 

palestinernes sak. Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement er underordnet vedtektene og 

prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med absolutt flertall endre Grunnlagsdokument for 

Palestinaengasjement. 

 

§11.6 Arbeidsprogram 

Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele organisasjonens arbeid. Dette skal være i tråd 

med prinsipprogrammet, teologisk plattform og kjønnsrettferdig plattform. Arbeidsprogrammet 

vedtas med absolutt flertall. 

 

§11.7 Uttalelser/resolusjoner 

Landsmøtet kan vedta uttalelser og resolusjoner som utdyper og definerer organisasjonens 

politikk på avgrensete saksfelt. Disse skal være i tråd med styringsdokumentene i saker der disse 

er relevante. Uttalelser og resolusjoner vedtas med absolutt flertall. 

 

§ 11.8 Regnskap 

Norges kristelige studentforbunds regnskapsår følger kalenderåret. Landsstyret fremlegger sin 

innstilling på avsluttet og revidert regnskap for de foregående kalenderår til godkjenning på det 

ordinære landsmøtet. Regnskapet revideres av revisor. 

 

 

§ 11.9 Budsjett 

Landsmøtet vedtar endelig budsjett for organisasjonen inneværende kalenderår. Det tilligger 

landsstyret å innstille på budsjett, etterse at økonomistyringen er i tråd med vedtatt budsjett og å 

gjøre eventuelle nødvendige revideringer av budsjettet underveis. Budsjettet skal være i tråd med 

arbeidsprogrammet. 

 

§ 12 Styringsdokumenter som vedtas av landsstyret 

Dokumenter som er vedtatt av landsstyret er kun underordnet dokumenter vedtatt av landsmøtet.  

 

 

Kapittel IV - Landsstyret 

 

§13 Myndighet 

Landsstyret er NKS høyeste myndighet mellom landsmøtene; det skal lede organisasjonen i 

henhold til vedtak fattet av landsmøtet, og det står ansvarlig overfor landsmøtet. Landsstyret er et 

saksforberedende organ for landsmøtet. 
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§14 Sammensetning 

Landsstyret består av lederen i NKS, nestleder i NKS og minst 4 styremedlemmer. Alle aktive 

lokalforbund har 1 representant i landsstyret. Lokalforbund med mer enn 75 medlemmer kan ha 

inntil 2 representanter i landsstyret.  

 

Om det ikke lykkes å nominere fire styremedlemmer fra lokalforbundene, tilfaller ledige plasser 

til lokalforbundene i rekkefølge størst til minst, basert på medlemstall, inntil det er valgt 4 

styremedlemmer. 

 

Hvert lokalforbund kan i tillegg til sin(e) representant(er) ha minst én vararepresentant. 

Vararepresentanten(e) møter ved forfall fra sitt lokalforbund.  

 

Minst to styremedlemmer må være tilstede for at LS skal være vedtaksdyktige. En 

Landsstyrerepresentant velges for ett år. Landsstyrerepresentantenes varaer velges for samme 

periode. Både menn og kvinner skal være representert og det skal etterstrebes en jevnest mulig 

kjønnsfordeling.  

 

Dersom et lokalforbund blir permanent uten representasjon i landsstyret, kan landsstyret innvilge 

fast observatørstatus til en representant fra lokalforbundet fram til første landsmøte. 

 

Alle faste sammenslutninger som faller inn under §5 skal inviteres til LS i løpet av LS-perioden.  

 

En representant for de ansatte skal kalles inn med møte- og talerett når landsstyret behandler saker 

som gjelder forholdet mellom NKS og ansatte.  

 

§15 Oppgaver 

§15.1 Saksbehandling 

Det tilligger landsstyret å behandle og fatte vedtak i saker på vegne av landsmøtet. Landsstyret 

kan til sine møter invitere andre enn sine medlemmer og gi dem tale- og forslagsrett. Landsstyret 

kan overlate avgjørelser i enkeltsaker til leder eller sekretariat. Leder kan delegere 

beslutningsmyndighet videre. 

 

§15.2 Ansvar for organisasjonen 

Det tilligger landsstyret å 

a) utvikle organisasjonen 

b) holde jevnlig kontakt med lokale forbund 

c) foreta offentlige markeringer 

d) motta jevnlig rapport fra leder for faste sammenslutninger 

e) ivareta kontakten med andre organisasjoner i kirke og samfunn 

f) ivareta organisasjonens internasjonale relasjoner og internasjonalt engasjement 

g) oppnevne NKS-representanter i WSCF´s besluttende organ 

h) oppnevne medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund 

i) oppnevne leder av alle faste sammenslutninger 

 

§15.3 Økonomi 

Det tilligger landsstyret å utarbeide forslag til NKS budsjett. 

 

§15.4 Arbeidsgiverfunksjoner 

Det tilligger landsstyret å opptre som arbeidsgiver overfor NKS ansatte. Dette innebærer blant 

annet å foreta ansettelser, å fastsette og revidere arbeidsinstrukser, å forhandle om lønn og 

arbeidsvilkår og å sikre at ansattes rettigheter og arbeidsvilkår ivaretas. 
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§15.5 Forberedelser til landsmøtet 

Det tilligger landsstyret å 

a) behandle innkomne forslag. 

b) innkalle til Landsmøtet. 

c) presentere forslaget til NKS budsjett og gjøre det tilgjengelig for Landsmøtet. 

d) sørge for presentasjon av øvrige saker. 

 

§15.6 Regler m.v. 

Det tilligger landsstyret å godkjenne endringer i vedtektene for Norske Studenters Kristelige 

Forbund (NSKF).  

 

§16 Møteavvikling 

Det skal holdes minimum tre landsstyremøter årlig. Landsstyret og huskomiteen i NSKF møtes 

hvert år til fellesmøte. Generalsekretæren er landsstyrets faste sekretær. Ved stemmelikhet får 

lederen dobbeltstemme. 

 

1.innkalling til landsstyremøtet der tid og sted angis skal sendes alle landsstyrets medlemmer og 

varaer senest fire uker før møtet. 2.innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes alle 

landsstyrets medlemmer og varaer senest en uke før møtet. 

 

 

Kapittel V – Generelle bestemmelser 

 

§17 Vedtektsendringer 

Alle endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall, med unntak av formålsparagrafen, som krever 

konsensus. 

 

§18 Ikrafttredelse 

Disse vedtekter (tidl. «lover») er vedtatt av Norges kristelige studentforbunds Landsmøte 26. til 

28. mars 1993. Vedtektene erstatter lov vedtatt av Landsmøtet 27. til 29. mars 1987. 

 

§19 Oppløsning 

Oppløsning av NKS kan vedtas med 3/4 flertall på 2 - to - påfølgende, ordinære landsmøter. 

Dersom NKS oppløses skal NKS' aktiva disponeres i tråd med organisasjonens formål. 
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1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet  
 

Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, 

og lokale styrer og medlemmer må fortsette å skoleres. Skoleringsopplegget utviklet i 2014-

2016 må videreføres. Ordningen med styreinstruktører må utvikles og gjøres til en stabil 

institusjon i organisasjonen.  

Lokalforbundene er sårbare for manglende kontinuitet. Ledere og lederfigurer i 

lokalforbundene må bevisstgjøres på å bygge et kompetent styre rundt seg, og å la alle få 

slippe til tidlig, slik at lokalforbundet ikke blir avhengige av enkeltpersoner. Det er primært 

ansatte, med støtte fra LS og AU, som har ansvar for å følge opp nye og sårbare lokalforbund.  

 

Av dagens lokalforbund har de små lokalforbundene et stort vekstpotensial. De største 

lokalforbundene vil etter hvert nærme seg et tak for hvor store de kan bli med dagens modell. 

Når all aktiviteten er basert rundt fellessamlinger organisert av et styre, som også er et mer 

eller mindre nært sosialt fellesskap, er det begrenset hvor stort det kan være.  

 

«Forbundsidentiteten» er grunnleggende tilknyttet det sosiale fellesskapet rundt 

fellessamlingene. Det er begrenset hvor stort et sosialt fellesskap kan være. Fellesskapet og 

identiteten vil kanskje kjennes sterkt nært «kjernen», mens man ganske raskt nærmer seg en 

randsone der de sosiale båndene ikke føles like tette, og det er lett å falle fra.  

 

Skal lokalforbundene vokse kraftig utover dagens størrelse, kan det være nødvendig å tenke at 

lokalforbundene sprer aktiviteten utover flere grupper. Vi må tilby aktiviteter og møtesteder 

på flere plattformer enn i dag. Man kan se for seg at det finnes lokale sangkor, liturgigruppe, 

studentfotballag, turgruppe, aktivistgrupper, filmklubb, etc, tilknyttet Forbundet.  

 

Slike grupper bør være en del av Forbundets formelle struktur. Alle bør levere årsrapport til 

årsmøtet, og gjenfinnes i lokalforbundets budsjett/regnskap. De bør også ha en tydelig 

forbundsidentitet, gjennom navn, logo etc. Deltakere bør forventes å være medlemmer av 

Forbundet (evt årsavgift bør inkludere medlemskap i Forbundet). De må gjerne arrangere 

egne aktiviteter og være mer eller mindre selvgående, med styret i lokalforbundet som nav og 

koordinator for de ulike gruppene. De ulike gruppene bør også nyte godt av Forbundets 

lokaler, nettsider, promoteringsmuligheter osv.  

 

Det bør tillegges en av de sentrale stillingene å jobbe for å utvide Forbundet på denne måten.  

 

Målsetninger:  

 300 betalende medlemmer ved utgangen av 2019.  

 Alle som deltar aktivt i Forbundet skal betale medlemskontingent hvert år.  

 Minst 20 % av medlemsmassen skal delta på Forbundshelga hvert år.  

 Alle som er medlem lokalt skal kjenne til muligheten for å opprette undergrupper i 

lokalforbundet.  

 Det skal sikres kontinuitet i de lokale styrene og alle lokalforbund skal ha tilstrekkelig 

kompetanse for å drive lokalforbundene.   

 Det skal være naturlig for lokalforbundene å ta kontakt med hverandre og koordinere 

felles aktiviteter.  
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2. Utvide Forbundet med flere lokalforbund  

 
Forbundet skal fortsette å vokse med nye lokalforbund. Dette arbeidet må ikke gå utover 

eksisterende lokalforbund. Det er derfor Landsstyret og ansatte som er ansvarlige for, og 

forventes å bidra til, opprettelsen av nye lokalforbund.  

 

Det er ikke nødvendig å begrense seg til steder der vi tradisjonelt har hatt lokalforbund. Vi 

kan gjerne se til helt nye byer når vi skal lage nye lokalforbund. Eventuelle lokale initiativ 

som dukker opp skal følges opp raskt. Når det kommer innmeldinger på steder der vi ikke har 

lokalforbund, skal nye medlemmer oppfordres til å starte lokalforbund der. Det er ansatte som 

skal oppfordre til å opprette nye lokalforbund og følge opp initiativ som dukker opp. Før det 

satses tungt med tid og ressurser et spesifikt sted, skal dette forankres i LS/AU.  

 

Målsetninger:  

 Ved utgangen av 2019 skal vi ha 7 fungerende lokalforbund. Med «fungerende 

lokalforbund» menes lokalforbund som har et styre på minst tre personer, aktivitet 

hvert semester og som er representert i LS/LM. Landsstyret skal velge konkrete byer å 

fokusere på tidlig i løpet, slik at arbeid kan skje mot konkrete byer. Hvilke byer kan 

revideres så ofte landsstyret finner det formålstjenlig.  

 

 Å være det naturlige valget av organisasjon for alle studenter som ønsker et åpent og 

progressivt kristent fellesskap.  
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3. Promotering og ekstern kommunikasjon  
 

Forbundet må bli mer aktive og synlige i offentligheten for å kunne vokse videre. De siste tre 

årene har hovedfokuset vært å bygge organisasjon gjennom skolering for å øke 

organisasjonskompetansen innad i organisasjonen. Dette arbeidet må fortsette, men i vi er nå 

nødt til å i større grad fokusere på å gjøre organisasjonen bedre kjent utad. De viktigste 

kanalene for å bli mer synlig er å stå på stand ved studiesteder tillegg til å være synlige på 

sosiale medier. Det bør også utarbeides en mer helhetlig profil som gjør Forbundet lettere 

gjenkjennelig på nett og stand.  

 

Fra 2017 – 2020 skal det være en 100 % stilling i Forbundet som skal jobbe med å 

ferdigutvikle en profileringsplan for Forbundet, lage rutiner for profileringsarbiedet og sikre 

opplæring slik at kompetanse rundt promoteringsarbeid og ekstern kommunikasjon blir 

værende i organisasjonen etter at prosjektet er utgått. Det er derfor nødvendig at disse rutinene 

skal gjøres så enkle at det er mulig å overlate dem til studentledelsen.  

 

Stand  
Fysisk tilstedeværelse i form av stand på campus eller på arrangementer hvor det er en stor 

andel potensielt interesserte er en av de viktigste kanalene for å gjøre Forbundet mer synlig.  

Det er hovedsakelig lokalforbundene som er ansvarlige for å være til stede på studiestedene 

de hører til. Landsstyret og de ansatte er ansvarlige for at lokalforbundene har tilstrekkelig og 

oppdatert materiell og den opplæringen de trenger for å stå på stand. Landsstyret og de ansatte 

er også ansvarlige for å være til stede på studiesteder hvor vi ønsker å opprette nye 

lokalforbund og hjelpe nyetablerte lokalforbund. I tillegg er landsstyret og de ansatte 

ansvarlige for å være til stede på arrangementer og steder hvor det er en høy andel potensielt 

interesserte, slik som ungdommens kirkemøte, leirer/festivaler og folkehøyskoler.  

 

Sosiale medier  
I tillegg til fysisk tilstedeværelse er det viktig at Forbundet er synlig og lett tilgjengelig i 

sosiale medier og ellers på nett. Både lokalforbundene og Forbundet nasjonalt har kanaler det 

er viktig å bruke på en mest mulig hensiktsmessig måte. Forbundet nasjonalt er ansvarlig for å 

drifte de nasjonale kanalene, samt å sørge for at lokalforbundene har tilstrekkelig med 

kompetanse for å bruke sine lokale kanaler og hjelpe dem med å utvikle rammer for å bruke 

disse kanalene effektivt. Kommunikasjonen på nett skal fremstå som profesjonell slik at 

Forbundet fremstår som en organisasjon det er attraktivt og gøy å engasjere seg i. Innleggene 

skal derfor reflektere det arbeidet som gjøres i Forbundet, det skal postes innlegg flere ganger 

i uken og det skal i tillegg sikres kontinuitet. Ferdig plan med disse elementene skal utvikles 

av den ansatte i prosjektstillingen. Den ansatte skal i tillegg lære opp den nasjonale ledelsen 

og lokalstyrene, og gjøre det lett å overføre denne kunnskapen ved utskifting i lokalstyrene og 

nasjonal ledelse.  

 

Logo og profileringsmateriell  
For å gi Forbundet en mer helhetlig og lett gjenkjennelig profil, skal det i løpet av 2017 

utvikles en ny logo til Forbundet. Logoen skal være tydelig og lett å oppfatte både på 

profileringsmateriell (som løpesedler/rollup og andre profileringsartikler) og på nett. Det skal 

utvikles nytt profileringsmateriell til å bruke på stand, slik som løpesedler, rollup, stand-telt, t- 

skjorter, gensere og annet materiell som vil gjøre oss synlig på stand. T-skjorter og gensere 

skal også kunne selges til medlemmer.  
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Media  
Det er et ønske om at Forbundet skal være i media både nasjonalt og i studentmedia. Alle 

lokalforbundene skal få skolering i hvordan de kan bruke studentmedia for å profilere sitt 

lokalforbund. Denne skoleringen skal legges til allerede eksisterende samlinger. AU skal få 

skolering i hvordan de kan bruke media for å promotere og gjøre Forbundet mer synlig 

nasjonalt.  

 

Arrangement  
Promotering av Forbundet skjer også gjennom arrangementer. Arrangementene er for noen et 

første møte med organisasjonen. Særlig temamøter, debatter eller andre arrangement i 

samarbeid med andre organisasjoner eller profilerte personer, kan gjøre nye grupper 

oppmerksomme på oss. Slike samarbeid er derfor viktige ressurser som bør søkes og 

opprettholdes.  

 

Aktivisme  
Som studentorganisasjon har vi liten formell representasjon i organer der saker vi brenner for 

behandles. Derfor vil aksjonisme, her definert som politiske markeringer, kunne hjelpe oss 

med å få mediedekning rundt sakene vi ønsker å påvirke. I tillegg til mediedekning, vil dette 

være et godt verktøy til rekruttering.  

 

Målsetninger:  

 Vi skal stå på stand og være synlige i studentmiljøet der vi har lokallag. 

Lokalforbundene har her et spesielt ansvar.  

 Vi skal stå på stand på arrangementer hvor vi vil kunne nå vår målgruppe. Herunder 

også studiesteder hvor vi ikke har lokallag, men hvor det på sikt kan bli aktivitet.  

 Forbundet skal være aktivt, synlig og tilstede på sosiale medier.  

 Forbundets nettsider, nasjonalt og lokalt, skal være en grundig og oppdatert kilde til 

informasjon om Forbundet og aktiviteter i Forbundets regi.  

 Det skal utvikles en ny logo og sikres at vi har en helhetlig profil som gjør Forbundet 

lett gjenkjennelig på nett og når vi står på stand.  

 Vi skal ha materiell som kan brukes og gjøre oss synlige på stand. Både materiell som 

kan deles ut, men også rekvisita som gjør oss synlige slik som rollup, stand-telt, og t- 

skjorter/gensere.  

 Vi skal fokusere på aktivisme som plattform for gjennomslag og medlemsvekst.  

 Nå flere kirkesamfunn for å fremme organisasjonens økumenitet.  

 Styrke vår økumeniske bevissthet med mål om å få en mer sammensatt 

medlemsmasse.  
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4. Ut omnes unum sint – må de alle være ett  
 

Gjennom organisasjonsbyggingen de senere årene, har forbundernes eierskap til 

lokalforbundet sitt og arbeidet der blitt kraftig styrket. Lokalt vet medlemmene – og særlig de 

som har verv – at det er de som har ansvaret for at ting skjer, og for at lokalforbundet skal 

vokse og utvikle seg.  

Eierskap til arbeidet lokalt er veldig viktig. Det er også viktig med en forståelse av at 

lokalforbundene er en del av en større helhet som de både kan være med å bestemme over, 

som de får hjelp fra, og som de har plikter overfor.  

 

Medlemmene i lokalforbundene – både styremedlemmer og menige medlemmer – må få en 

bedre forståelse for, og eierskap til, Forbundet som helhetlig organisasjon. Det må skapes en 

bedre forståelse lokalt av at medlemmer og lokalforbund er ledd i en større organisasjon, som 

medfører både muligheter, fordeler og forpliktelser.  

 

Landsstyret velges av landsmøtet (som består av representanter for lokalforbundene), og 

består av delegater som nomineres fra, og representerer, lokalforbundene (i tillegg til et 

arbeidsutvalg på tre personer, som nomineres fra en sentral valgkomité og ikke har 

representasjon fra noe spesielt lokalforbund). Landsstyret er den viktigste møteplassen for 

lokalforbundene gjennom året, og sikrer at Forbundet året gjennom styres av forbundere fra 

hele landet. Likevel er det en tendens at landsstyret (og AU) oppfattes som en ekstern enhet, 

løsrevet fra lokalforbundene.  

 

Vedtakslojaliteten i Forbundet bør styrkes. Med det menes en lojalitet til de demokratiske 

strukturene i Forbundet: At vi aksepterer å tape avstemninger og valg. At vi ikke kritiserer 

Forbundet – eller, enda viktigere, personer i Forbundet – for å gjøre noe vi eventuelt er uenig i 

dersom dette er hva flertall i det aktuelle organet har bestemt at skal gjøres. For at det skal 

skje, må vi også bedre forståelsen av Forbundets strukturer og prosesser – og hvordan disse 

prosessene kan påvirkes – blant medlemmene.  

Forbundet er økumenisk og internasjonalt. Vi har helt siden oppstarten vært en del av den 

internasjonale føderasjonen World Student Christian Federation. Gjennom denne har vi 

søsterforbund i land over hele verden. Dette er viktig for Forbundet og gir mange muligheter 

for forbundere. Vi vil jobbe for at vårt internasjonale nettverk blir bedre kjent blant 

medlemmene, og at dette tas mer aktivt i bruk.  

 

Målsetninger:  

 Styrke lokalforbundenes eierforhold til landsstyret og landsmøtet.  

 Styrke samarbeidet mellom lokalforbund. Det skal være naturlig for lokalforbundene å 

ta kontakt med hverandre for å invitere på hyttetur eller samarbeide om andre 

aktiviteter uten koordinering fra ansatte eller landsstyret.  

 Utruste medlemmene til å presentere Forbundet på en god og enkel måte.  
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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.  

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

1.1.3  Sørge for at alle lokalstyrer får styrekurs. 

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

1.1.5 Evaluere og revidere innholdet i styrekursene.  

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

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

ressursbanken. 

1.1.8 Arrangere samling for lokalstyreledere under Forbundshelga.  

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

1.1.10 Tilby alle lokalforbund standkurs hver august. 

1.1.11 Utvikle programmateriell for årstemaet, for bruk i lokalforbundene. 

1.1.12 Utarbeide ressurser til lokalforbundene som skolerer i Forbundets teologi og politikk. 

1.1.13 Følge opp lokalforbundene sitt ansvar i arbeidsprogrammet. 

 

1.2  Etablere Forbundsgrupper på VGS og Folkehøgskoler 

1.2.1 Utvikle materiell som kan brukes i grupper av elever 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.  

 

1.3 Forbundshelg 

1.3.1 Arrangere Forbundshelg årlig. 

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

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. 

1.3.4 Ha en helhetlig vurdering av Forbundshelga (tidspunkt, lengde, sted, konsept, 

organisering).  

1.3.5 Ha seminar om Forbundets historie under Forbundshelga. 

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

klimahensyn. 

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

holder samme standard som øvrig mat 

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. 

 

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.  

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. 

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. 
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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. 

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. 

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

 klimahensyn. 

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

samme standard som øvrig mat. 

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. 

 

1.5 Akt 

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

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

1.5.3 Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne. 

 

1.6  Styreinstruktørkurs 

1.6.1 Rekruttere nye styreinstruktører. 

1.6.2  Arrangere styreinstruktørkurs hvert år. 

1.6.3 Dele ut diplom til årets styreinstruktører under Forbundshelga og reklamere for 

styreinstruktørvervet. 

 

1.7 Rekruttering og profilering 

1.7.1 Ha en offensiv vervekampanje hvert år. 

1.7.2 Ha stand på folkehøgskoler og videregående skoler hvert vårsemester. 

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

lokalt. 

1.7.4 Ha en aktiv facebookside og instagramkonto. 

1.7.5 Delta aktivt i debatter i media. 

1.7.6 Ha stand under Ungdommens Kirkemøte. 

1.7.7 Utarbeide materiell som synliggjør og konkretiserer Forbundets egenart. 

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

standpunkter. 

1.7.9 Lage profileringsmateriell (klær, plakater, merchandise) 

 

1.8 Palestina 

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

 

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.  

 

1.10 Likestilling 

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

rekruttere flere menn og ikke-binære medlemmer. 

1.10.2  Jobbe for å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnivå.  
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1.10.3  Etterstrebe etnisk mangfold og flerkulturell representasjon blant medlemmene i 

organisasjonen. 

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

NKS, opplyse om retningslinjer for seksuell trakassering. 

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

orientering. 

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.  

 

1.11  Nettverksbygging  

1.11.1 Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner. 

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.  

1.11.3 Delta med et seminar på Globaliseringskonferansen i 2020.  

1.11.4 Utvikle og styrke relasjoner til viktige samarbeidspartnere.  

1.11.5 Delta på Ungdommens Kirkemøte hvert år. 
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2 Utvalg for likestilling skal: 
2.1 Skape engasjement for markeringer i lokalforbund av Pride og Kvinnedagen. 

2.2 Bidra med stoff til AKT.  

2.3 Holde et seminar på Forbundshelga. 

2.4 Opparbeide seg kompetanse på og skolere organisasjonen i problematikk relatert til 

diskriminering og religionsfrihet, med særlig fokus på dagens praksis i private 

grunnskoler. Søke samarbeid med andre organisasjoner om denne typen problematikk. 

 

 

 
 
3 Utvalg for Palestina skal: 
3.1 Holde kontakt med vår palestinske søsterorganisasjon, PYEM. 

3.2 Gjennomføre utveksling med PYEM hvert år.  

3.3 Delta aktivt under Kirkeuka for fred i Israel og Palestina.  

3.4 Bidra med stoff til AKT. 

3.5 Holde et seminar på Forbundshelga. 

3.6 Legge til rette for lokalt engasjement i forbindelse med Nakba-dagen hvert år.  

 

 
 
 
4 Teologismia skal: 
4.1 Lage teologisk-pedagogiske opplegg for Bibel og børst som skal legges i 

ressursbanken.  

4.2 Holde et seminar på Forbundshelga. 

4.3 Lage opplegg/konkurranse som kan brukes på stand for å vise hva NKS står for.  

4.4 Lage et studieopplegg om bibelen og kontekstuell bibelforståelse som skal kunne 

brukes i lokalforbund.  

4.5 Lage et studieopplegg som kan brukes i diskusjonsgrupper på VGS/FHS gjennom et 

helt skoleår.  
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5 Lokalforbundene skal: 
5.1  Profilering og kommunikasjon 

5.1.1 Ha minst to stands hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet. 

5.1.2 Arrangere vervekveld med standkurs for alle medlemmene, ved studiestart én gang i 

året.  

5.1.3 Ha en gjennomgang av den lokale facebooksiden så den er oppdatert, informativ, lett å 

finne og har samme grafiske profil som resten av organisasjonen. 

5.1.4 Bruke logoen aktivt der det er naturlig, for eksempel på semesterprogram, 

epostsignatur og i arrangementsbilde på facebook.  

5.1.5 Bruke Facebook aktivt gjennom å lage Facebook-arrangement som deles på siden 

og/eller i gruppen i forkant av hvert arrangement 

5.1.6 Lokalstyret skal fortløpende invitere alle medlemmer til ‘Aktiv i Forbundet’-gruppa på 

Facebook. 

 

5.2 Lokalt studentmiljø 

5.2.1 Ha regelmessig aktivitet som tar utgangspunkt i formålsparagrafen til Forbundet. 

5.2.2 Informere kort om Forbundet på alle arrangement der det er nye fjes. 

5.2.3 Holde en standardisert presentasjon av Forbundet som skolerer medlemmene i 

organisasjonsstrukturen, teologisk plattform og standpunkt og muligheter for å 

engasjere seg i Forbundet, hvert semester. 

5.2.4 Velge en person før hvert arrangement som har et sosialt ansvar og er edru. Denne 

personen har et spesielt ansvar for å snakke med nye. Er det forventet ti eller flere 

tilstede på arrangementet skal minst to være edru. 

5.2.5 Opparbeide et arkiv i lokalstyrets google disk, som de kommende styrene kan få nytte 

av.  

5.2.6 Avholde styrekurs med styreinstruktører i starten av styreperioden. 

5.2.7 Én gang i året arrangere en aktivitet lokalforbundet aldri har gjennomført tidligere. 

5.2.8 Det skal være nulltoleranse for mobbing under lokale arrangementer, og 

lokalforbundet skal bygge opp en kultur hvor det er lov å si fra 

 

5.3 Ut omnes unum sint – må de alle være ett 

5.3.1 Sørge for at alle i lokalforbundet kjenner til konseptet Forbundshelg, og reklamere for 

Forbundshelga i god tid.  

5.3.2  Opplyse medlemmene om at de kan reise på konferanser i regi av WSCF og våre 

søsterorganisasjoner.  

5.3.3 Sørge for at Forbundets organisasjonskart er kjent av medlemmene. 

5.3.4 Oppfordre medlemmer til å bli valgt som delegater til Landsmøtet. 

5.3.5 Sørge for at medlemmene kjenner til hva AKT er. 

5.3.6 Oppfordre medlemmer til å sende inn tekster og andre bidrag til AKT.  

5.3.7 Dele vellykkede arrangement i ressursbanken på forbundet.no/ressursbank og/eller i 

Facebook-gruppa ‘Aktiv i Forbundet’.  

5.3.8 Ha et arrangement som er en del av Kirkeuka for fred i Israel og Palestina sitt program 

lokalt. 

5.3.9 Sørge for at alle i lokalforbundene kjenner til årstemaet ved å ha et arrangement hvert 

semester i tråd med årstemaet. 
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PRINSIPPROGRAM 
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Formålsparagrafen 

Norges kristelige studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. Vi baserer vårt arbeid på NKS’ formålsparagraf (§ 

1 i NKS’ vedtekter): 

 

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet 

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

gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats 

for fred, rettferdighet og likestilling. 

 

Prinsipprogrammet er en konkretisering av innholdet i og arbeidet med formålsparagrafen og 

de grunnleggende verdier vi forstår formålsparagrafen i lys av. 

 

Menneskesyn 

Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og skal derfor behandles med respekt, åpenhet, 

omtanke og på sine egne vilkår. Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på 

grunnlag av for eksempel kjønn, seksuell legning, hudfarge, funksjonsnivå eller sosial 

bakgrunn. 

 

Kristelig studentorganisasjon 

NKS er en kristelig organisasjon for studenter og ikke bare en organisasjon for kristne 

studenter. Det betyr at selv om vårt arbeid baserer seg på kristen teologi og verdisyn, har vi 

ingen bekjennelsesplikt for våre medlemmer. 

 

Vi ønsker å være et sosialt og åndelig fristed hvor studenter og andre interesserte kan delta 

som hele mennesker, et rom hvor tro kan møte erfaringene fra hverdagen. Vi ønsker å 

stimulere til refleksjon og samtale om tro og tvil og om teologiske og samfunnsmessige 

spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter.  

 

Teologisk refleksjon er viktig for NKS’ virksomhet. Vi ønsker å ha et avslørende og 

maktkritisk blikk på den teologiske debatt, og forsøke å se den fra flere perspektiver. 

Evangeliet taler ulike språk til ulike mennesker til ulike tider. Derfor er kontekstualisering av 

teologien i menneskers livssituasjoner viktig. NKS skal være en plattform for åpen debatt og 

dialog der spørsmålene er viktigere enn svarene. 

 

For å fremme forståelse og økt samarbeid mellom ulike kirkesamfunn mener NKS at 

økumenisk arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig. NKS ønsker å være en aktiv 

deltaker i tros- og livssynsdialog. En dialog for å fremme forståelse mellom tros- og livssyn, 

og sørge for at enkeltindividets stemme kan bli hørt. Særlig ønsker vi å samarbeide med og 

styrke organisasjoner og trossamfunn som deler våre visjoner for Guds rike, og som innen 

sine miljøer står i den samme kamp som vi har stått og står i. 

 

Organisasjon og prinsipp om medlemsstyring 

NKS baserer sitt arbeid på tre organisatoriske grunnverdier: medlemsstyrt, demokratisk og 

inkluderende. Prinsippet om medlemsstyring innebærer at makten i organisasjonen i størst 

mulig grad skal ligge hos medlemmene – ikke hos ansatte. Det innebærer også at det er 

dagens medlemmer – ikke gårsdagens – som til enhver tid «eier» NKS. Organisasjonen skal 

styres nedenfra, fra lokalforbundene. Gjennom landsmøtet og landsstyret styrer 

lokalforbundene det sentrale leddet.  
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En inkluderende organisasjon innebærer at det skal være lov å være uenige. 

Meningsbrytninger skal skje i åpenhet og med respekt. NKS vil utfordre etablerte sannheter – 

også i egen organisasjon. Bare sånn kan vi utvikle oss og fortsatt være nytenkende og 

nyskapende. 

 

NKS er medlem i World Student Christian Federation (WSCF), en økumenisk 

verdensomspennende organisasjon.  

 

Gjennom WSCF-nettverket samarbeider lokalforbund også direkte med studentbevegelser i 

andre deler av verden. 

 

NKS i verden 

NKS mener at vi som kristne er forpliktet til å engasjere oss i verden rundt oss. Vi ønsker å ta 

vare på skaperverket og våre medmennesker. Vi vil arbeide for fred, rettferdighet, likestilling 

og likeverd, slik at Guds rike skapes midt i blant oss. Det er viktig å vise solidaritet med svake 

og undertrykte i samfunnet, arbeide for at menneskerettighetene overholdes og kjempe mot 

gjemte maktstrukturer. Videre ønsker NKS å ta forvalteransvaret på alvor ved å fokusere på 

miljøspørsmål og urettferdige økonomiske strukturer. 

 

NKS ønsker å samarbeide med alle sekulære og religiøse organisasjoner og kirkesamfunn 

som – i ord eller gjerning – deler vår visjon om at gudsriket skapes midt i blant oss gjennom 

det overnevnte arbeid. 

 

Visjoner for den verdensvide Kirke 

De holdninger som er presentert i dette dokumentet, ønsker vi ikke bare skal gjelde innenfor 

vår organisasjon, men også for den kirkevirkelighet vi lever i. Vi tror kristelige fellesskap 

åpenbares i og utenfor de etablerte kirkesamfunn. Alle har lik rett til å tolke den kristne troen, 

og kristelige fellesskap bør legge til rette for demokratisk deltakelse og medbestemmelse. Vi 

ønsker oss at alle kirkesamfunn skal ha et kontekstualisert frigjøringsteologisk perspektiv i 

forkynnelse og diakoni.  

 

 

 

 

 

 

 

Sist revidert på landsmøtet 2018 
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Teologisk plattform for Norges Kristelige Studentforbund 
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Over alle grenser  
Vi tror på Den treenige Gud; Skaper, Frigjører og Livgiver, hvis kjærlighet overskrider 

grenser. Grenser mellom meningsleire, kulturer, konfesjoner og religioner – grenser mellom 

mennesker. Vi tror på en kjærlighet som til og med sprenger grensen for det guddommelige – 

vi tror på en Gud som blir menneske. Gjennom en fysisk tilstedeværelse i tid og rom, liv og 

død, tar Gud del i våre menneskelige vilkår. I Jesu Kristi radikale solidaritet med svake og 

utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva det vil si å være skapt i Guds bilde. Vi kalles til 

å bryte ned stengsler med kjærligheten som redskap. Vi er kalt til å gå i Frigjørerens og 

frigjøringens fotspor. Troen på oppstandelsen gir styrke til håpet om oppreisning for alle.  

 
En flerstemt sang om Gud  
Overleveringene om Jesu liv er bestemt av sine kontekster, og vår oppgave er å la dem 

fortsette å være nettopp kontekstuelt bestemt. Dette utfordrer oss til å finne Jesu egentlige 

budskap i de overleverte tekstene. Jesu budskap er frigjøring, men taler ulikt inn i forskjellige 

samfunn. Ingen kan stille seg utenfor sin egen virkelighet og uttrykke en nøytral teologi.  

Vi ønsker å delta i den flerstemte sangen om Gud, synge så annerledes at mektige stemmer 

stanser for å lytte, synge så svakt at undertrykte stemmer også høres. Det skal være rom for 

hele mennesket og rom for ulike måter å synge sangen om Gud. Når mektige taler om Gud, 

vil vi tale avmektiges teologi. For den som er den minste av alle – er stor.  

 
Guds rike er her - Salige er de som skaper fred  
Vi tror på et liv også før døden, på at det skapte tid og rom har verdi. Menneskeverdet er gitt 

av Gud til alle. Troen på dette bærer vi ut i verden. Når Jesus løfter fram den minste, 

understrekes det at menneskeverdet består uavhengig av prestasjon, fromhet, graden av 

selvrealisering og samfunnets skiftende ideologier. Derfor vil vi arbeide for fred, rettferdighet, 

likestilling og likeverd. Ved at sultne mettes, sørgende trøstes, fattige og utstøtte reises opp, 

bygges Gudsriket her og nå.  

 
En allmektig Gud  
Vi tror på en allmektig Gud som er tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Skapelsen, 

frigjøringen og livgivingen skjer kontinuerlig og uopphørlig, i en rik elv som stadig finner nye 

leier. Fordi vi tror på en gud som overrasker og åpenbarer nye sider av seg selv, utfordres vi 

til å rette et kritisk blikk mot fastmeislete oppfatninger om hvem Gud er. Jesus var en 

provokasjon for alle som ventet seg Messias som krigerkonge. I stedet for å gripe til makt, 

valgte Jesus å vise sin guddommelighet ved å vie sitt liv til marginaliserte. Han ba for 

prostituerte, spiste med tollere, leget spedalske og tok mordere med til paradis. Vi tror på en 

gud som oppfyller de svakes håp, overstiger de fleste forventninger og vrir seg ut av ethvert 

grep.  

 
Bortenfor kirkegrenser  
Forbundet er en kristen organisasjon på tvers av kirkegrenser. Vi ønsker å utfordre etablerte 

sannheter. Vi bekjenner vår tilhørighet til Jesu Kristi ene og hellige verdensvide kirke. Vi tror 

på et økumenisk fellesskap bygget på gjensidig respekt. Vi ønsker at økumenikken skal åpne 

– ikke begrense. Invitasjonen til nattverdsbordet går ut til alle. Vi tror på en gud som sprenger 

grenser, en gud som river tak og vegger av enhver teologi – inkludert vår egen. 

 

 

 

Siste gang endret på landsmøtet 2016 
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Kjønnsrettferdig 
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Vedtatt på landsmøtet 2010  

Revidert på landsmøtet 2014  

Sist revidert  på landsmøtet 2018  
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Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi. En verdi som er 

uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Guds mangfold gjenspeiles i menneskene 

og alle mennesker skal behandles med samme respekt uavhengig av kjønn.  

 

Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet 

og kjempe for likeverd. Vi tror at Gud kaller oss til å bryte ned stengsler, reise opp mennesker 

og skape et samfunn med rom for alle.   

 

Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for alle kjønn og kjønnsidentiteter. 

Kjønnsurettferdighet- og diskriminering rammer alle.  

 

Vi tror at kampen for mangfold og kjønnsrettferdighet må favne bredt og føres overalt der 

mennesker undertrykkes av individer, tradisjoner eller strukturer. Kampen må føres både 

internasjonalt, nasjonalt, i kirke og samfunn – og i egen organisasjon.  

 

Rettferdighet for alle kjønn  

Vi ønsker å bruke kjønnsrettferdighet som et begrep som omfavner både feminisme, skeiv 

teori og kjønnsforståelse. Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer alle kjønn 

og kjønnsidentiteter.  

 

Den patriarkalske strukturen i samfunnet skaper problemer for ikke-binære, kvinner og menn, 

både transpersoner og cispersoner1, på ulike måter. Dette fører til at noen har mer frihet enn 

andre på grunn av kjønn. Den patriarkalske strukturen i samfunnet er derfor det største 

hinderet vi møter før vi når vårt mål om frihet og likestilling mellom kjønnene. 

 

Kjønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg selv som menneske, og ikke være bundet 

av samfunnets forventning til hvem en skal være, ut i fra hvilket kjønn en er tildelt. Det er 

fortsatt nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og LHBT+-rettigheter. Norges kristelige 

studentforbund mener det er viktig å ha et kritisk blikk på at kjønn er både en sosial realitet og 

en sosialt konstruert oppfatning. Vi krever frihet fra kjønnsbundethet og heteronormativitet. 

Det betyr ikke at vi avviser kjønn som kategori, men at vi avviser all form for diskriminering 

som bruker kjønn som begrunnelse. Vi er alle én i Jesus Kristus, og denne friheten overskrider 

samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger. 

 

Kvinnefrigjøring 

For å oppnå kjønnsrettferdighet er det nødvendig å anerkjenne og adressere diskriminering av 

kvinner. Vi står overfor en global situasjon der kvinner er økonomisk og politisk 

underprivilegert, og blir diskriminert på grunn av sitt kjønn. Urettferdige og patriarkalske 

strukturer utsetter kvinner for vold, misbruk og utnytting, og frarøver kvinner muligheten til 

å ta en utdannelse, til å ta egne avgjørelser og råderett over egen inntekt. I Norge er disse 

strukturene i stor grad gjemte, men likevel sterkt til stede. Kvinner utsettes for grov seksuell 

trakassering på arbeidsplassen, gjennom tillitsverv og i sosiale sammenhenger. Dette er i 

praksis en reduksjon av kvinnens ytringsfrihet, og rett til å søke politisk makt. Kvinner 

utsettes også oftere enn menn for ulike former for hersketeknikker. Arbeidet med 

kjønnsrettferdighet starter med å anerkjenne disse strukturelle problemene og diskriminerende 

praksisene. Det trengs mer informasjon og bevissthet om de urettferdige strukturelle 

tendensene som enda fører til forskjeller mellom kjønnene. Kun slik kan vi rette ut den 

                                                           
1 Å være cis-kjønnet betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du er født med og oppdratt til. Cis- er et antonym for det 

latinske trans- som betyr «på den andre siden». 
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skjevheten kvinner opplever i dagens samfunn. Fordi problemene er globale må arbeidet for 

kjønnsrettferdighet også ha et internasjonalt perspektiv. 

 

Kjønnsrettferdig praksis  

Kampen for rettferdighet kaller oss til hele tiden å ha et kritisk blikk på vår egen praksis. Det 

er viktig å arbeide for økt kunnskap og bevisstgjøring utad, men også i egne rekker. Heller 

ikke vi unnslipper de patriarkalske tradisjonene og strukturene vi kritiserer. Vi er derfor 

avhengig av en stadig bevisstgjøring av våre egne roller og systematisk internt arbeid slik at vi 

i ord og handling bidrar til å skape et inkluderende fellesskap. Vi ser det som viktig å jobbe 

med et kjønnsinkluderende språk, også i uttrykksformer for tro. 
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Forbundets  

Palestinaengasjement 
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Norges kristelige studentforbund har en lang historie for å være engasjert i palestinernes 

situasjon, og har siden 2008 hatt et særlig fokus gjennom Palestinagruppa, et fast utvalg som 

ble dannet av medlemmer i Osloforbundet. Høsten 2010 ble det etablert kontakt med vårt 

søsterforbund på Vestbredden. Gjennom vårt Palestinaengasjement ønsker vi å bidra til 

rettferdighet og fred for alle folk i det Hellige Land. 

 

Konflikten mellom Israel og Palestina engasjerer mange, uansett religion og politisk 

standpunkt. Vi ser med beklagelse at mange kristne i møte med denne konflikten promoterer 

en teologi som ikke maner til fred og forsoning, men til den sterkestes rett. Da glemmer man 

det radikale i Jesu grensesprengende kjærlighet, at alle menneskers fundamentale rettigheter 

er hellige, gudgitte og ukrenkelige. 

 

Som en kristen studentorganisasjon har vi et ansvar for å tale tydelig mot urett og 

undertrykkelse uansett sted, kontekst og hvem det rammer. På grunn av Forbundets historiske 

og nåværende bånd til Palestina og på grunn av konfliktens kompleksitet og aktualitet, vil vi 

tydeliggjøre vårt ståsted i dette dokumentet. 

 

Kairos – Et sannhetens øyeblikk 

11. desember 2009 ble dokumentet Kairos – Et sannhetens øyeblikk offentliggjort i Betlehem. 

 

Dokumentet er forfattet av teologer, ledere og engasjerte menighetslemmer fra lokale kirker. 

 

15. desember samme år ga alle kirkeledere i Jerusalem sin tilslutning til dokumentet. 

 

Dokumentet er et rop fra Palestinas kristne om at verdenssamfunnet må se deres situasjon, og 

at okkupasjonen må ta slutt. Dokumentet erklærer at den militære okkupasjonen av Palestina 

er en synd mot Gud. Vi som leser dokumentet blir utfordret til å legge press på israelske 

myndigheter, for å få en slutt på okkupasjonen. Kairosdokumentet tar et oppgjør med all 

teologi som har blitt brukt og som fortsatt brukes til å legitimere okkupasjonen. En teologi 

som legitimerer vold og okkupasjon, er ikke i samsvar med kristen lære. 

 

Okkupasjonen 

Med okkupasjon mener vi annekteringen av Vestbredden etter krigen i 1967. Selv om en viss 

lokal myndighet er tilbakeført til palestinerne krenker den militære tilstedeværelsen og 

checkpointene, 

 

de faste og de mobile, palestinernes råderett over eget land. Fremfor alt gjør den 

stadige anneksjonen av land til bosetninger, i strid med internasjonal lov, at en reell 

fredsprosess virker fjern. Selv om Gaza formelt ikke er okkupert, gjør Israels effektive 

blokade og folkerettsstridige militærbruk mot befolkningen på Gaza-stripen, at disse 

menneskene blir fratatt muligheten til å leve et normalt liv og er avskåret fra Vestbredden. Vi 

vil gjøre Kairosdokumentets ord om okkupasjonen til våre egne: «Den ødelegger gudsbildet i 

israelere som er blitt okkupanter så vel som palestinere som lever under okkupasjon» (punkt 

2.5 i Kairos). 

 

Religionens plass i konflikten 

Religionenes sterke tilstedeværelse i dette området pålegger trossamfunnene en viktig rolle i 

fredsforhandlingene. Vi ser at religionsdialog er en arena hvor israelere og palestinere 

kommer sammen og lærer hverandre å kjenne som noe annet enn fiender. Religion må 

anerkjennes som en av flere faktorer som kan skape fred og forsoning. Likevel bør det tas 
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avstand fra bruk av religion som premissleverandør for fordeling av landområder og 

rettigheter knyttet til status og statsborgerskap. Kairosdokumentet og vårt palestinske 

søsterforbund ber oss sette fokus på at det finnes kristne i Palestina, og at de befinner seg i en 

særdeles vanskelig situasjon. Mange kristne palestinere ser ingen annen utvei enn å emigrere, 

og det Hellige Land kan være i ferd med å tappes for kristne. Vi ønsker å styrke og støtte våre 

kristne brødre og søstre i Palestina, som vi har et særskilt ansvar for. 

 

At de etniske og religiøse skillelinjene i stor grad følger de politiske gjør at en lett kan ty til 

forenklinger basert på fordommer. Forbundet vil aktivt ta avstand fra all antisemittisk 

retorikk, og understreker at vi ønsker en fred som både israelere og palestinere kan leve med. 

 

Muren 

Vi ser at muren Israel har bygget, og fortsatt bygger, med sikkerhetspolitisk grunngiving, 

splitter lokalsamfunn og familier og fratar palestinerne i det okkuperte Vestbredden 

muligheten til å leve normale liv. I tillegg sementeres konfliktlinjer og fiendebilder. Muren 

følger ikke den «grønne linjen», som er den internasjonalt anerkjente grensen etter krigen i 

1967. Den blir dermed en del av en stadig oppspising av palestinernes land, og er sammen 

med de ulovlige bosetningene et av de største hindrene for en reell fredsprosess. 

 

Vi nekter å godta at det bygges murer der det trengs broer, og støtter all fredelig motstand mot 

opprettholdelse og videre utbygging av muren. 

 

Boikott 

Vi mener at når diplomatisk press ikke synes å ha noen effekt på Israels politikk kaller dette 

på andre former for motstand. Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for full boikott 

av Israel. Vi viser til erfaringene fra boikott mot Sør-Afrika, og til Kairosdokumentet som 

kaller boikott en kjærlig handling mot Israel. 

 

Avvisning av vold som middel for å oppnå fred 

Som kristne må vi ta avstand fra vold som virkemiddel i alle situasjoner. Vi vil sammen med 

forfatterne av Kairosdokumentet tale for en motstand basert på ikkevoldens prinsipper. Det er 

viktig å understreke at terror som begås av en statlig hær er like mye terror som den som 

begås av grupper uten uniform, og er langt mer dødelig. 

 

Vedtatt første gang av landsmøtet i Norges kristelige studentforbund mars 2011. 

Revidert på landsmøtet 2015. 

Sist vedtatt av landsmøtet i mars 2017. 
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Stillingsinstruks for generalsekretær  
Sist vedtatt i landsstyret 19.08.18 

 

Stillingen som generalsekretær i NKS er en administrativ stilling med personalansvar og noe 

lederansvar. Stillingen har tyngdepunkt i sentrale, administrative og organisasjonsbyggende 

oppgaver. Generalsekretær er sekretær for landsstyret, har praktisk arbeidsgiveransvar for alle 

ansatte og er daglig leder for driften i NKS. 

 

Stillingen er tillagt følgende ansvarsområder:  

 

1) LEDERFUNKSJONER  
a) Generalsekretæren er daglig leder av driften og langsiktig organisasjonsbygging i tråd med 

resten av instruksen.  

b) Generalsekretæren utøver på vegne av LS det praktiske arbeidsgiveransvar overfor alle 

ansatte i NKS, er ansvarlig for gjennomføring av medarbeidersamtaler, har tilsynsansvar med 

deres virksomhet og ansvar for at vedtak i valgte organ blir fulgt opp av de ansatte.  

c) Generalsekretærens ansvar for de ansattes arbeidsforhold innebærer på eget arbeidssted 

ansvar for at det avholdes regelmessige stabsmøter, og ansvar for det daglige kontorhold, 

utvikling og vurdering av rutiner, innkjøp og vedlikehold av maskiner, rekvisita o.l.  

d) Generalsekretæren er eksekutivt ansvarlig for vedtak i NKS' valgte sentralorganer 

(landsmøtet og landsstyret) dersom ikke annet er bestemt. 

e) Generalsekretær har ansvar for å ivareta kommunikasjonsflyten innad i organisasjonen.  

f) Generalsekretæren er ansvarlig for at rutiner og tiltak rundt personvern i organisasjonen er 

oppdaterte og overholdes. 

 

2) SEKRETÆRFUNKSJONER  
a) Generalsekretæren fungerer som fast sekretær for landsstyret, og er ansvarlig for 

forberedelse og gjennomføring av sekretariatsfunksjonene under landsmøtet.  

b) Sittende ledelse kan, dersom det er kapasitet i stillingen, be generalsekretær ha 

sekretærfunksjoner for utvalgte komiteer, utvalg, prosjektgrupper etc.  

c) Generalsekretæren har et særlig ansvar for å ivareta informasjonsflyten mellom NSKF 

(huskomiteen) og ledelsen i NKS.  

d) Generalsekretæren er ansvarlig for NKS' arkiver.  

e) Generalsekretæren er ansvarlig for organiseringa av kontakten med nasjonale 

organisasjoner som NKS er medlem av, samarbeider med eller har faste forbindelser med.  

f) Generalsekretæren er ansvarlig for organiseringa av kontakten med WSCF og andre 

aktuelle internasjonale organ og for koordineringen av arbeidet med de internasjonale saker 

som NKS velger å prioritere.  

 

 

Side 1 av 2 sider 
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3) ORGANISASJONSUTVIKLING  
a) Generalsekretæren er i samarbeid med LS ansvarlig for kontinuerlig arbeid med 

organisasjonens profil, samt for gjennomføring av ekspansive og organisasjonsbyggende 

tiltak.  

b) Generalsekretæren leder dette arbeidet i tråd med vedtatt Plan for organisasjonsutvikling.  

c) Generalsekretær kan ta initiativ til organisasjonsutviklende tiltak innen de rammer 

Landsstyret og Landsmøtet har satt.  

 

4) ØKONOMI  
a) Generalsekretæren er ansvarlig for forberedelse og oppfølging av NKS' sentrale budsjett-

vedtak. I dette ligger å sørge for at regnskapet blir ført, regninger betalt og forøvrig å legge til 

rette for at organisasjonen har en forsvarlig økonomisk driftssituasjon.  

b) Generalsekretæren er ansvarlig for at NKS' organer holdes orientert om hovedtrekk ved de 

økonomiske forhold sentralt og lokalt.  

c) Generalsekretæren er ansvarlig for offersøknader og andre nasjonale innsamlingstiltak.  

d) Generalsekretæren kan selv søke om økonomisk støtte til sentrale tiltak i NKS og er 

ansvarlig for koordinering av den totale mengde slike søknader fra forskjellige hold i 

organisasjonen.  

e) Generalsekretæren fører regnskap for lokalforbundene og magasinet Akt og har tilgang til 

og ansvar for deres kontoer.  

 

5. GENERELLE BESTEMMELSER  
a) Generalsekretæren kan i rimelig omfang overlate utførelsen av oppgaver som faller inn 

under de nevnte ansvarsområder til andre ansatte.  

b) LS er generalsekretærens arbeidsgiver. På vegne av LS utøver NKS' leder dette ansvar 

mellom LS-møtene.  

c) Generalsekretæren ansettes på de vilkår som er fastsatt i gjeldende Overenskomst.  

d) Hvis generalsekretæren ser seg tvunget til jevnlig å gjøre tjeneste utover en 

normalarbeidstid, skal han/hun henvende seg til leder, som skal bistå generalsekretæren med å 

finne fram til adekvat prioritering av arbeidsoppgavene eller andre tiltak som kan lette 

arbeidssituasjonen.  

e) Generalsekretær plikter å bevare full taushet om ethvert organisasjonsmessige forhold som 

den får kjennskap til gjennom sitt arbeid.  

f) Arbeidsgiver kan, i samråd med den ansatte, tillegge stillingen oppgaver som ikke er omtalt 

i instruksen dersom det er kapasitet til dette.  

g) Generalsekretær kan, om den sittende ledelsen ønsker dette, representere NKS utad.  

h) Arbeidsgiver kan foreta endringer av denne instruksen. Den ansatte skal gis anledning  

til å uttale seg før slike endringer blir vedtatt. 
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Stillingsinstruks for organisasjonsutvikler  
Vedtatt i landsstyret november 2017 

 

1. OVERORDNEDE OPPGAVER 

Organisasjonsutvikleren er ansatt av Landsstyret for å bidra til å fremme Norges Kristelige 

Studentforbunds (NKS) formål, særlig gjennom å bidra til å utvide NKS med flere 

medlemmer, lokalforbund og grupper; og ved å styrke promoteringen av NKS på nett og i 

tradisjonelle medier, gjennom utvikling av gode strategier/rutiner og oppfølging av disse. 

Stillingen har utgangspunkt i Treårsplan for utvikling av Forbundet som ble vedtatt på 

Landsmøtet 2017.  

 

2. ORGANISASJONSUTVIKLING 

Organisasjonsutvikleren skal bistå generalsekretær og Landsstyret i å utvikle NKS til en 

større og mer profilert organisasjon. Organisasjonsutvikleren skal gjennomføre tiltak for å 

rekruttere medlemmer, og ta initiativ til opprettelse av nye lokalforbund.  

a) Organisasjonsutvikleren leder, i samarbeid med generalsekretær, arbeidet med å 

opprette nye lokalforbund, etter vedtak i Landsstyret. Dette innebærer å rekruttere 

medlemmer, bistå til å etablere et lokalt styre, og å bistå dette styret med veiledning og 

praktisk hjelp med den hensikt at lokalstyret raskest mulig skal bli selvgående. 

b) Organisasjonsutvikleren skal i samarbeid med generalsekretær og Landsstyret styrke 

og modernisere NKS’ interne kommunikasjon, herunder arbeid med medlemsbladet 

AKT. 

c) Organisasjonsutvikleren skal besøke studentsteder i byer der vi ikke har lokalforbund, 

for å promotere NKS, med formål å skape nye lokalforbund. 

d) Organisasjonsutvikleren bistår lokalforbundene i rekrutterings- og profileringstiltak, 

særlig i perioden rundt semesterstart. 

e) Organisasjonsutvikleren skal bidra til å utvikle lokale aktivitetsgrupper i tillegg til den 

lokale kjernevirksomheten, og bistår lokalforbundene i å opprette slike.  

 

3. PROMOTERING OG MEDIA 

a) Organisasjonsutvikleren skal i samarbeid med ledelsen i NKS utvikle en mediestrategi 

for organisasjonen. 

b) Organisasjonsutvikleren skal i samarbeid med ledelsen i NKS utvikle gode rutiner for 

publisering på nett og i sosiale medier.  

c) Organisasjonsutvikleren bistår ledelsen av NKS i mediearbeid og deltakelse i offentlig 

debatt, både i tradisjonelle og i sosiale medier.  

d) Organisasjonsutvikleren er ansvarlig for at lokalforbundene har kompetanse på 

mediearbeid, herunder nettsider og sosiale medier. 

e) Organisasjonsutvikleren er i samarbeid med generalsekretær og LS/AU ansvarlig for 

jevnlig promotering av NKS i sosiale medier og på nett.  
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4. OPPFØLGING AV MEDLEMMER OG LOKALFORBUND 

a) Organisasjonsutvikleren har sammen med generalsekretær ansvar for utvikling og 

oppfølging av NKS’ skoleringsopplegg for nye medlemmer og lokalforbund, og for 

oppfølging av styreinstruktørene. Organisasjonsutvikleren har her et særlig ansvar for 

å utvikle organisasjonens kompetanse innen feltene promotering, rekruttering og 

mediearbeid.  

b) Organisasjonsutvikleren bistår lokalforbund med råd og veiledning, i tillegg til 

praktisk hjelp så fremt dette ikke går ut over kjerneoppgavene. Praktisk hjelp kan for 

eksempel gjelde gjennomføring av arrangement eller rekrutteringstiltak. Små og 

nystartede lokalforbund skal prioriteres i dette arbeidet.   

c) Organisasjonsutvikleren skal om mulig besøke hvert aktive lokal forbund hvert 

semester. 

 

5. ØVRIGE OPPGAVER 

a) Organisasjonsutvikleren deltar på NKS’ landsmøte hvert år. Størrelsesorden og 

oppgaver avtales med generalsekretær i forkant av møtet/arrangementet. 

b) Organisasjonsutvikleren møter i NKS’ landsstyre etter nærmere innkalling dersom 

landsstyret ønsker det. 

c) Organisasjonsutvikleren kan pålegges oppgaver og ansvar i forbindelse med nasjonale 

fellesarrangementer og prosjekter. 

d) Hvis stillingsstørrelsen tillater dette, kan organisasjonsutvikleren pålegges oppgaver i 

forbindelse med tidsbegrensete nasjonale prosjekter i NKS. 

e) Organisasjonsutvikleren utfører rutiner rundt oppfølging av nye medlemmer. 

f) Rutinemessige kontoroppgaver, som oppfølging av utleie av lokaler i Universitetsgata 

20, fordeles mellom de ansatte etter gjensidig enighet.  

 

6. GENERELLE BESTEMMELSER 

a) Organisasjonsutvikleren ansettes på de vilkår som er fastsatt i gjeldende overenskomst 

mellom Hovedorganisasjonen VIRKE og organisasjonene.  

b) Organisasjonsutviklerens nærmeste overordnede er generalsekretær, som opptrer som 

arbeidsgiver på vegne av Landsstyret.  

c) Arbeidsavtalen angir stillingens størrelse. Det er den ansattes ansvar å tilpasse sin 

arbeidsmengde til de rammer som dermed er gitt. Dersom det en periode ligger an til å 

bli mye overtid, er det den ansattes ansvar å avklare dette med generalsekretær. Regler 

for avspasering følger arbeidsavtalen.  

d) Den ansatte sender månedlig en kort oversikt over arbeidstimer til generalsekretær.  

e) Årsrapport fra den ansatte skal sendes NKS innen 31. januar hvert påfølgende år.  

f) Landsstyret vedtar arbeidsinstruks, og kan foreta endringer av denne. Den ansatte skal 

gis anledning til å uttale seg før slike endringer blir vedtatt. 
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Respekt for menneskets verd og integritet 

- retningsliner med omsyn til å hindre seksuell trakassering i NKS 
 

Kvifor treng NKS desse retningslinene?  

Noregs Kristelege Studentforbund ynskjer å vere ein open og trygg stad. Respekten for 

menneskeverdet, og kvar einskild sin rett til å bestemma over seg sjølv, er eit grunnleggjande 

prinsipp i vår organisasjon. For å sikre dette har vi utvikla retningsliner for å skape auka 

medvit, for å førebyggje seksuell trakassering og for å informere om kven ein kan kontakte 

dersom ein sjølv vert krenka eller kjenner nokon som vert utsett for seksuell trakassering.   

 

NKS tar avstand frå alle former for trakassering og utnytting. Som organisasjon må vi reagera 

dersom der er grunnlag for å tru at nokon form for seksuell trakassering skjer, eller dersom 

nokon faktisk er vitne til at slik trakassering førekjem. All seksuell trakassering er uakseptabel 

og vil bli reagert mot. I NKS er generalsekretær ansvarlig kontaktperson for oppfylging.   

  

I likestillingslova av juli 2002 er det ei bestemming som inkluderer barne- og 

ungdomsorganisasjonane. I paragraf 8a heiter det: «Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner 

eller utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og søke å hindre at seksuell 

trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde.»  

 

NKS er ein studentorganisasjon der dei fleste aktive er studentar. Organisasjonen har 

medlemer i alle aldersgrupper, og NKS har fleire tilsette. Desse er både i lokallaga og i 

nasjonalleddet. Mange av leiarverva i organisasjonen er basert på frivillig innsats frå 

studentar.  

 

Desse retningslinene gjeld for alle medlemer, tilsette og Forbundsvenner i NKS, og for alle 

som deltek på NKS sine arrangement.  

 

Kva er seksuell trakassering? 

Seksuell trakassering er handlingar som bryt med dei grensene ein person har for å verna sin 

eigen integritet. Det kan dreie seg om uønska seksuelle tilnærmingar, oppfordring om 

seksuelle tenestar, verbal  eller kroppsleg åtferd av seksuell natur som opplevast som 

audmjukande og / eller invaderande.  

 

Seksuell trakassering kan skje i ulike typar relasjonar; mellom partar av ulikt eller av same 

kjønn. I eit fleirtal av tilfella er det menn som trakasserer kvinner. Det er likevel grunn til å 

vere merksam på at seksuell trakassering og skjer mellom menneske med same kjønn, frå 

kvinne mot mann, og mot menneske med ei anna kjønnsidentitet enn dei tradisjonelle. Her vil 

faktorar som makt, roller og sårbarheit spille inn. Det kan vere vanskeleg å ta opp problemet 

når den som trakasserer er ein person som nyt stor respekt eller til dømes er tilsett i 

organisasjonen, eller på andre måtar er overordna den som er utsett. Det er viktig å vere 

merksam på at i svært mange tilfelle har partane forskjellig røyndomsforståing av i kva grad 

eller om seksuell trakassering har skjedd. 

 

Kulturelt mangfald 

NKS er ein del av ein multikulturell global bevegelse. Ein krysskulturell kontekst medfører 

ulike normer for oppførsel, kontakt, religiøse tradisjonar og kulturelle bakgrunnar. Dette 

minnar oss på å vere merksame på at det finnes individuelle og kulturelle grenser for kva som 

opplevast som trakassering. Retningslinene er på ingen måte laga for å avgrense eller 
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kontrollere kontakt mellom vaksne ansvarlege menneske der gjensidig samtykkje føreligg. 

Men det er viktig å understreke kor viktig det er at begge dei involverte partane samtykkjer.   

 

Kva gjer du dersom seksuell trakassering skjer?  

Forbundet sine aktivitetar dreier seg i stor grad om møte mellom menneske. Forbundet skal 

vere ein stad der alle kan kjenne seg trygge og der ein blir kjend med personar som gjer 

kvardagen meir verdifull. Likevel skal vi vera merksame på at seksuell trakassering kan skje 

der vi minst ventar det.  

 

Alle bør vera merksame på om der førekjem trakassering, eller om nokon til dømes trekk seg 

ut frå fellesskapet. Dersom nokon ser at det skjer seksuell trakassering har ein ansvar for å ta 

det opp med ein ansvarleg person. Ikkje gå frå dette ansvaret.  

 

Det kan vere vanskeleg å vite kva ein skal gjere viss noko galt skulle hende. Personar som 

opplever seksuell trakassering kan oppleve å verte brydd og kan få andre kjensler som frykt, 

redsle for å ikkje bli trudd, tvil om kva ein skal gjere og kor ein kan søkje hjelp. Fleire ting 

kan gjerast for å stoppe trakasseringa: 

 

a) Hugs: det er ikkje du sjølv som er skuldig i trakasseringa. Ikkje klandre deg sjølv. 

b) Vent ikkje med å seie ifrå. Utsetting aukar sjansen for at trakasseringa held fram. 

c) Ikkje nøl med å søkja hjelp. Det kan henda du ikkje er den einaste som blir trakassert.  

d) NKS vil støtte deg dersom du opplever seksuell trakassering.  

e) Ansvar for oppfylging ligg hos generalsekretær i NKS. Ho/han har teieplikt. 

f) Kontaktinfo til generalsekretær: telefon +47 22405085 eller post@forbundet.no 

g) Dersom du opplever at generalsekretær er involvert, kontakt landsstyret ved leiar. 

Han/ho har også teieplikt.    

  

Oppdatering av retningslinene 

Landsstyret i NKS er ansvarlege for at desse retningslinjene er oppdaterte, og for å auke 

bevisstheit om tema.  

 

Kjelder:  

Noregs lovar: Likestillingslova 

Trygg og tilstede: LNU 

Respecting Human Dignity and Human Integrity: Sexual Harassment Guidelines of WSCF- 

Europe 

 

 

Vedtatt på landsmøtet i NKS 2007, oppdatert av landsstyret 2012. Siste behandlet i 

landsstyret 2015. 
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