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1 .  Åpning og konst i tuer ing  

1.1 Åpning og opprop 

Delegater til Landsmøtet 2015: 

 

Med stemmerett: 

1 Malin Kleppe Bergen 

2 Amalie Kvamme Bergen 

4 Einar Østerhagen Oslo 

5 Sophie Panknin Oslo 

6 Frida Sofie Øyen Oslo 

7 Marit Marman Oslo 

8 Frøydis Indgjerdingen Oslo 

12 Ingvild Yrke Trondheim 

13 Maria Regine Johannessen Trondheim 

14 Ann-Elen Leithaug Trondheim 

15 Andrine Elnes Rabbevåg Trondheim 

16 Jan Arne Bosnes Trondheim 

 

Uten stemmerett: 

17 Sara Marie Grimstad Landsstyret (AU) 

20 Øystein Hellevik Landsstyret (Bergen) 

21 Audun Stranden Landsstyret (Trondheim) 

23 Tonje Catharina Eide Kvinnegruppa 

24 Katrine Intelhus Lind-Solstad Kirkepolitisk gruppe 

27 Anders Møller-Stray Vara, Oslo 

28 Rasmus B. Rustad Vara, Oslo 

31 Torkil Hvidsten Generalsekretær 

32 Astri Gryt Organisasjonsrådgiver 

 

Meldt forfall: Knut Natskår Svihus (Landsstyret, Bergen), Anders Såstad (Trondheim). 

Frøydis Indgjerdingen (Oslo, kun fredag). 

Anders Møller-Stray deltok med stemmerett fredag, under behandling av sakene 1.1-1.9, 2.1, 

3.1 (første plenumsbehandling) og 3.2-3.11. 

Andre deltakere: Landsmøtet vedtok å innvilge Sindre Punsvik talerett. Styreleder i NSKF, 

Olav Nomeland, deltok under behandling av sakene 3.7 og 4.4. 

 

  



1.2 Godkjenning av innkalling 

Generalsekretær orienterte om at årsberetning og regnskap for NSKF ikke forelå. Regnskap 

og årsberetning for BIFFE, samt årsberetning for Bergensforbundet var ikke klare i tide til 

utsending, men ble delt ut under møtet. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente innkallingen.  

 

 
1.2 Godkjenning av forretningsorden 
Landsstyret hadde sendt ut et forslag til forretningsorden i forkant av møtet. Sara Marie 

Grimstad gjennomgikk denne for Landsmøtet. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok følgende forretningsorden: 

 

1. Landsmøtet (LM) ledes til enhver tid av minst én landsmøtevalgt(e) dirigent(er). 

Dirigentkorps velges ved møtets start. Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med 

gjeldende lover og vanlig møteskikk. Eventuelle spørsmål om inhabilitet meldes og avgjøres 

av LM ved en saks begynnelse. 

 

2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens 

anvisninger under møtets gang. 

 

3. Landsmøtet kan i begynnelsen av møtet utnevne komiteer for å lette saksbehandlingen. 

 

4. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til 

vedtak fra Landsstyret (LS) eller de(n) saksansvarlig(e) LS har utpekt. 

 

5. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes muntlig under debatten om gjeldende sak og 

leveres møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles. 

 

6. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg 

maksimalt tre minutter. Replikk maksimalt ett minutt. Innlegg og replikker holdes fra 

talerstolen. 

 

7. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, sette ytterligere begrensninger på taletid og 

anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg 

under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem 

forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten, eller for å utjevne fordelingen av talere 

basert på for eksempel kjønn eller geografi. 

 

8. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for 

saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak, 

oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering. 

 

9. Stemmetegn avgis ved opprekning av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater 

krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. Beslutninger fattes med simpelt 



flertall dersom ikke NKS’ lover eller Landsmøtet krever noe annet. For lovendringer kreves 

2/3-flertall. Endelig avstemning foretas i plenum på vanlig måte. 

 

10. Dersom stemmeberettigete delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må 

ordstyrerbordet gis beskjed, slik at vara kan ta plass. 

 

11. Medlemmer av Landsstyret og varaer for delegater til Landsmøtet har tale- og 

forslagsrett. Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett når det er ønskelig. Gjester 

kan ikke gis forslags- eller stemmerett. 

 
 
1.4 Godkjenning av saksliste og dagsorden  
Landsstyret hadde i forkant sendt ut et forslag til saksliste og dagsorden. Sara Marie Grimstad 

presenterte disse.  

 
Vedtak: 

Landsmøtet godkjente den utsendte sakslisten, med en endring av tidspunkt for festmiddagen 

til 20.30. 

 

Under gjennomføringen av landsmøtet ble det gjort rokeringer av saker for å få et bedre flyt 

på møtet. Av større endringer ble det vedtatt endring av dagsorden der man åpnet for en ny 

diskusjon til årsberetning for NKS kl. 12 på lørdag og endelige forslag til endringer innen kl. 

19 og vedtar om årsberetningen blir godkjent på søndag. Tilsvarende ble regnskapet flyttet til 

lørdag etter lunsj. 

 

 
1.5 Valg av dirigenter         
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende dirigenter ved akklamasjon: 

 

Tonje Catharina Eide (fredag-søndag) 

Signhild Stave Samuelsen (lørdag-søndag) 

Torkil Hvidsten (fredag) 

 

 

1.6 Valg av referenter         
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende referenter: 

Sindre Punsvik og Astri Gryt. 

 
 
1.7 Valg av protokollunderskrivere      
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende protokollunderskrivere: 

Malin Kleppe og Maria Regine Johannessen. 

 

 



1.8 Valg av tellekorps        
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte et tellekorps bestående av Jan Arne Bosnes og Ingvild Yrke. Andrine Alnes 

Rabbevåg fungerer som tellekorps sammen med Ingvild Yrke frem til Jan Arne Bosnes 

kommer. 

 
 
1.9 Valg av Landsmøte-komiteer 

Vedtak: 

Landsmøtet nedsatte følgende komiteer for møtet: 

 

5.1 Budsjett for NKS 2016 og 7.2 Revidering av Arbeidsprogram: 

Audun Stranden og Sophie Panknin 

 

7.1 Teologisk Plattform: 

Øystein Hellevik, Ingvild Yrke og Torkil Hvidsten 

 

 

 

 

2 .  Refera t  f ra  Landsmøtet  2015  

2.1 Referat fra Landsmøtet 2015 til godkjenning      
 
Astri Gryt presenterte referatet fra Landsmøtet 2015. 

 
Vedtak: 

Landsmøtet godkjente referatet fra Landsmøtet 2015. 

  
 
 
 

  



3 .  Årsmeld inger  og  rappor ter inger  2015  

3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2015-2016    
Sara Marie Grimstad la fram Landsstyrets årsberetning 2015-2016. 

 

Det kom inn følgende forslag til endringer: 

 
Forslag 1: 

Fra Sophie Panknin: 

 

Eksisterende tekst: 

 

Torkild Enstad Hausken og Sophie Panknin trakk seg fra sine verv via en epost til Landsstyret 

i forkant av Forbundshelga i september 2015. Siden Osloforbundet etter dette var uten 

representasjon i Landsstyret, valgte Landsstyret å åpne for at Osloforbundet kunne stille med 

to faste observatører på LS-møtene i resten av perioden. 

 

Forslag til ny setning: 

 

Torkild Enstad Hausken og Sophie Panknin trakk seg fra sine verv via en epost til Landsstyret 

i forkant av Forbundshelga i september 2015. Landsstyret inviterte på bakgrunn av dette hele 

styret i OKSF til en samtale i oktober 2015. Både landsstyret og styret i OKSF satte pris på 

dialogen som førte til en bedre forståelse av situasjonen. Siden Osloforbundet etter dette var 

uten representasjon i Landsstyret, valgte Landsstyret å åpne for at Osloforbundet kunne stille 

med to faste observatører på LS-møtene i resten av perioden. 

 

Forslaget ble vedtatt 

 

 

Forslag 2: 

Fra Einar Østerhagen, Frida Sofie Øyen, Sophie Panknin og Marit Marman 

 

Eksisterende tekst:  

 

Da vi startet organisasjonsutviklingsprosjektet i 2013, hadde vi 88 medlemmer, etter å ha hatt 

kraftig synkende medlemstall over flere år. Medlemstallet nå vesentlig høyere enn da vi 

startet, og vi har snudd den fallende tendensen. Med iherdig verveinnsats rundt semesterstart i 

høst, er det fullt mulig å nå Plan for organisasjonsutviklings mål om 200 medlemmer innen 

utgangen av 2016. 

 

 

Forslag til ny tekst: 

Da vi startet organisasjonsutviklingsprosjektet i 2013, hadde vi 88 medlemmer, etter å ha hatt 

kraftig synkende medlemstall over flere år. Medlemstallet nå vesentlig høyere enn da vi 

startet, og vi har snudd den fallende tendensen. Målet om å ha 200 betalende medlemmer ved 

utgangen av 2015 (fra Plan for organisasjonsutvikling) ble dessverre ikke oppnådd. Vi ser 

imidlertid at med iherdig verveinnsats rundt semesterstart til høsten, vil det være mulig å 

oppnå dette målet innen utgangen av 2016. 

 

Forslaget ble vedtatt. 



 

 

Forslag 3: 

Fra Torkil Hvidsten 

 

Eksisterende tekst: 

Kapittel 6. Profilering: 

 

Vi har fått laget nye nettsider i samarbeid med blanko.no 

 

Forslag til ny tekst: 

Vi er i ferd med å utvikle nye nettsider, som skal stå klare i løpet av våren 2016. 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

 

Forslag 4: 

Forslagsstiller: Anders Møller: 

Tillegg kapittel 1., 3 Avsnitt 
Landsstyret vedtok i perioden å forlenge Torkil Hvidstens åremål ble forlenget med tre nye år. 
Forslaget ble vedtatt. 

 

 
Vedtak: 

Landsmøtet godkjente Landsstyrets årsberetning for perioden 2015-2016. 

 
 
3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering     
Frida Sofie Øyen la fram årsberetning fra Oslo Kristelige Studentforbund. 

Astri Gryt la fram årsberetning fra Stavanger Kristelige Studentforbund. 

Ingvild Yrke la fram årsberetning fra Trondheim Kristelige Studentforbund. 

Årsberetning fra Bergen Kristelige Studentforbund forelå ikke til møtet. Årsberetninga ble 

delt ut i forkant av orienteringen. Amalie Kvamme orienterte om arbeidet i Bergensforbundet. 

 
 
3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering       
Astri Gryt presenterte årsberetningen fra de ansatte.  

 
 
3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd     
Det har ikke vært aktivitet i Nordisk-baltisk samarbeidsråd i perioden. 

 
 
3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europe     
Torkil Hvidsten orienterte fra arbeidet i og med WSCF og WSCF-Europe.  

 
 
3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering      
Årsberetningen ble tatt til orientering. 

 



 
3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering      
Ble tatt til orientering 

 
 
3.8 Godkjenning av årsberetning for AKT      
Audun Stranden la fram årsberetningen for AKT. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente årsberetningen for AKT. 

 
 
3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering    
Ann-Elen Leithaug la fram årsberetningen fra Palestinagruppa. 

 
 
3.10 Årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe til orientering    
Torkil Hvidsten la fram årsberetningen for Kirkepolitisk gruppe. 

 
 
3.11 Årsberetning fra Kvinnegruppa til orientering  
Sara Marie Grimstad la fram årsberetningen fra Kvinnegruppa. 

 

4 .  Regnskap for  2015  

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS      
Torkil Hvidsten la fram årsregnskap for NKS. 

 

Det ble påpekt at punkt 7152 og 7150 var blitt omrokert i det utsendte regnskapet. Notene 

hadde forskjøvet nummerering fra punkt 9 og utover. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente årsregnskapet med forbehold om at det godkjennes av revisor, og med 

forutsetning om at de tekniske justeringene blir rettet opp. 

 

 
4.2 Regnskap lokalforbund til orientering       
Torkil Hvidsten la fram årsregnskap for lokalforbundene til orientering. 

 
 
4.3 Regnskap BIFFE til orientering       
Regnskap for BIFFE ble delt ut til møtet til orientering. 

 

 

4.4 Regnskap NSKF til orientering 
Regnskap for NSKF forelå ikke. Styreleder i NSKF, Olav Nomeland, orienterte om den 

økonomiske situasjonen i NSKF. 

 

 



5 .  Budsje t t  for  2016  

5.1 Budsjett for NKS 2016       
Torkil Hvidsten la fram Landsstyrets forslag til budsjett for 2016.03.18 

 

Forslag 1 

Fra: Jan Arne Bosnes 

Post 7142: Landsstyremøtene  

Øke fra – 42 000,- til 50 000,- 

Forslaget ble avvist. 

 
Forslag 2 

Fra: Sophie Panknin 

7147 Styreinstruktørkurs 

Kutte fra 25 000,- til 21 000,- 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Forslag 3 

Forslag fra: Jan Arne Bosnes 

7149 AU diverse 

Øke fra 10 000,- til 20 000,-  

Forslaget ble vedtatt. 

 

Forslag 4 

Fra Sophie Panknin 

Ny post: 7150 Kirken på Pride 

5 000,- 

Forslaget ble vedtatt. 

 
Forslag 5 

Fra: Sophie Panknin 

Ny post: 

7153 Ungdommens Kirkemøte 

1 000,- 

Forslaget ble vedtatt. 
 

Forslag 6  

Fra: Komiteen  

3220 MVA refusjon  

Øke fra -38 000 til -43 000 

Forslaget ble vedtatt. 
 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok budsjett for NKS 2016. Se vedlegg. 

 
 
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering       
Torkil Hvidsten presenterte budsjett for lokalforbundene for landsmøtet. 

 

 



 

6 .  Lover  og  vedtekter  

6.1 Endringsforslag, NKS’ lover 
 

Forslag 1 (fra Landsstyret): 

 

Kapittel I - Virksomhet 

§2 Organisasjon  

Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund 

(heretter Nks) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre 

faste sammenslutninger. 

 

Endres til  

 

Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund 

(heretter NKS) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre 

faste sammenslutninger. 

 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag 2 (fra Landsstyret): 

2A: 
§ 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) 1.nestleder og 2. nestleder av Nks for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell 

nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

 

Endres til: 

 

§ 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. 

 

2B 
§ 14.1 Landsstyret  

Landsstyret består av lederen i Nks, 1.nestleder, 2. nestleder og minst 4 styremedlemmer. Alle 

aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. Ingen lokalforbund skal 

være representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret. 

 

Endres til: 

 

§ 14.1 Landsstyret  



Landsstyret består av NKS’ leder og nestleder, samt minst 4 styremedlemmer. Alle aktive 

lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. Ingen lokalforbund skal være 

representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret. 

 

2C 
§14.2 Arbeidsutvalget  

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av Nks leder, 1. nestleder og 2. nestleder.  

Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 

 

Endres til: 

 

§14.2 Arbeidsutvalget  

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av leder og nestleder i Nks.  

 

Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 

 

Andre fast ansatte i Nks kan møte fast i AU, uten stemmerett, når leder og generalsekretær 

finner det hensiktsmessig. 
 

7 stemmer for, 5 stemmer mot 

 

Vedtak: 

Forslaget falt da det ikke oppnådde tilstrekkelig flertall. 

 

 

Forslag 3 (fra Landsstyret): 

Dersom forslag 2 oppnår nødvendig flertall, foreslår Landsstyret at vedtaket gjøres gjeldende 

umiddelbart etter avstemning, jmf § 11.1 i Nks’ lover. Det vil si at det har trådt i verk ved 

gjennomføring av valg under Landsmøtet 2016. 

 

Forslag 3 falt da forslag 2 ikke oppnådde tilstrekkelig flertall. 

 

 

Forslag 4 (fra Landsstyret): 

Gjennomgående endringsforslag: 

 

Kapittel II - Landsmøtet 

 (…) simpelt flertall. (…) 

 

Endres til 

 

(…) absolutt flertall. (…) 

 

Forslaget vil påvirke § 10 og § 11.  

 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 
Forslag 5 (fra Landsstyret): 



 

Kapittel II - Landsmøtet 

§9 Innkalling 

Landsmøtet innkalles av Landsstyret. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen 

utgangen av oktober.  

 

Endres til: 

 

Landsmøtet innkalles av Landsstyret. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen 

utgangen av mars.  

 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag 6 (fra Landsstyret): 

 

Kapittel II - Landsmøtet 

§9 Innkalling 

Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom Landsstyret ønsker det, eller hvis minst 30% av 

delegatene eller minst 40% av lokalforbundene krever det. 

 

Endres til: 

 

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. 

 

10 stemmer for, 2 stemmer mot. 

 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 

 

 

Forslag 7 (fra Landsstyret): 
 

Tilleggsforslag: Ny § 11.5 

 

§ 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 

lovene og prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med simpelt flertall endre Grunnlagsdokument 

for Palestinaengasjement. 

 

4 stemmer for, 8 stemmer mot. 

 

Vedtak: 

Forslaget ble avvist. 

 



 
Forslag 8 (fra Landsstyret): 

 

Kapittel IV - Landsstyret 

§15 Oppgaver 

§15.4 Arbeidsgiverfunksjoner  

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

annet å ansette Nks sekretærer og å fastsette og revidere instrukser for disse i samråd med 

lokale instanser, forhandle om lønn og arbeidsvilkår. 

 

Endres til 

 

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. 

 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

       
6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund   
Årsmøtet i Oslo Kristelige Studentforbund hadde vedtatt to forslag til vedtekter, der den 

eneste forskjellen var en § 1.3 om tilknytning til Den norske kirke. Landsstyret hadde innstilt 

på å godkjenne vedtektene uten §1.3  
 
Vedtak: 

Landsmøtet godkjente vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund uten §1.3 (se vedlegg). 

 
 
6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund  
 
Vedtak: 

Landsmøtet godkjente vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund (se vedlegg). 

 
 

7 .  Organisasjonssaker  

7.1 Teologisk plattform        
Teologisk plattform ble først diskutert under «kafedialog», så gjennom to 

plenumsbehandlinger. Sara Marie Grimstad presenterte saken for landsmøtet. 

 
Følgende endringsforslag kom inn: 

 

OVER ALLE GRENSER: 

Forslag 1: 

Fra: Jan Arne Bosnes 

 

Eksisterende tekst: 

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 (…) 



 

Forslag til ny tekst: 

I Jesu Kristi solidaritet med svake og utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva det vil si 

å være skapt i Guds bilde (…) 

 

Forslaget ble avvist mot 1 stemme.  

 

 

EN FLERSTEMT SANG OM GUD 

Forslag 2: 

Fra: Einar Østerhagen og Ingvild Yrke 

 

Forslag 2a:  
Frigjøring eller frigjørende, der frigjøring ligger til grunn 

 

Frigjøring: 7 vedtatt 

Frigjørende:5 

 

Forslag 2b: 
Eksisterende tekst: 

Hva frigjøring betyr, varierer fra sted til sted, fra tid til tid. Ethvert menneske står i en større 

sammenheng, ethvert fellesskap av mennesker likeså. Ingen kan stille seg utenfor sin egen 

virkelighet og uttrykke en allmenn og nøytral teologi, ikke engang Bibelens forfattere. 

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

fortsette å være nettopp kontekstuelt bestemt – men av vår levende kontekst. Fordi verden 

alltid er ny, vil og skal budskapet om Jesus også være det. 

 

Forslag til ny tekst: 

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, ikke 

en gang Bibelens forfattere. 

Enstemmig vedtatt å legge til ny tekst 

 

Forslag 3: 

Fra: Einar Østerhagen 

 

Stryk tekst: 

Fordi verden alltid er ny, vil og skal budskapet om Jesus også være det. 

Falt som følge av at forslag 2 ble vedtatt. 

 

Forslag 4: 

Fra: Frøydis Indgjerdingen 

 

Eksisterende tekst:  

Ingen kan stille seg utenfor sin egen virkelighet og uttrykke en allmenn og nøytral teologi, 

ikke engang Bibelens forfattere. 

 

Forslag til ny tekst: 



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

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer. 

 

Forslag 5: 

Fra Ingvild Yrke 

 

Eksisterende tekst: 

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. Når mektige taler om 

Gud, vil vi tale avmektiges teologi- for den som er den minste av alle, han er stor. 

 

Forslag tillegg i tekst: 

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 på. Når mektige taler om Gud, 

vil vi tale avmektiges teologi- for den som er den minste av alle, han er stor 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 6: 

Fra Frøydis Indgjerdingen 

 

Eksisterende tekst: 

"Når mektige taler om Gud, vil vi tale avmektiges teologi - for den som er den minste av alle, 

- han er stor." 

 

Forslag ny tekst: 

"Når mektige taler om Gud, vil vi tale avmektiges teologi - for den som er den minste av alle, 

- er stor." 

Enstemmig vedtatt.  

 

EN GUD I BEVEGELSE 

Forslag 7 

Fra: Ann-Elen Leithaug Sophie Panknin 

 

Eksisterende tekst: 

[Kapitteloverskrift] En Gud i bevegelse 

Vi tror på en gud som lever, som alltid er i bevegelse. 

 

Forslag til ny tekst: 

[Kapitteloverskrift] En allmektig Gud 

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

 

Forslag 7a: 

Endring av overskrift 

 

Forlaget vedtas (9 for, 3 mot) 

 

Forslag 7b: 

Endring av første setning 

 



Forlaget vedtas (9 for, 3 mot) 

 

Forslag 8 

Fra: Trondheimsdelegasjonen 

 

Eksisterende tekst: 

Vi tror på en Gud som oppfyller svakestes håp, overstiger de fleste forventninger og vrir seg 

ut av ethvert grep. 

 

Forslag til ny tekst: 

Vi tror på en Gud som oppfyller de svakes håp, overstiger de fleste forventninger og vrir seg 

ut av ethvert grep. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
BORTENFOR KIRKEGRENSER 
Forlag 9 ble delt opp i 2 forslag 9a og 9b, der 9a var tilsvarende forslag 11. 

 

Først ble forslag 9a/11 og forslag 10 satt opp mot hverandre 

 

Forslag 9a/11 ble vedtatt å stemme over med 8 for, 2 mot og 3 avholdende 

 

Forslag 9a og 11: 8 stemmer 

Fra: Andrine Elnes Rabbevåg 

 

Eksisterende tekst: 

"Forbundet er en radikal organisasjon på tvers av kirkegrenser." 

 

Forslag til ny tekst: 

"Forbundet er en kristen organisasjon på tvers av kirkegrenser. 

Vedtatt med 9 for, 2 mot og 1 avholdende 

 

Forslag 10: 1 stemmer, 3 avholdende 

Fra: Andrine Elnes Rabbevåg 

 

Eksisterende tekst: 

Forbundet er en radikal organisasjon på tvers av kirkegrenser. 

 

Forslag til ny tekst: 

Forbundet er en organisasjon på tvers av kirkegrenser. 

Falt til fordel for forslag 9a/11 

 

Forslag 11: 

Fra Andrine Elnes Rabbevåg 

Forslag til tillegg etter "Forbundet er en radikal organisasjon på tvers av kirkegrenser.": 

«Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter." 

 

Forslag 9b: 

Fra: Andrine Elnes Rabbevåg 

Forslag til tillegg etter "Forbundet er en kristen organisasjon på tvers av kirkegrenser.": 



«Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter." 

Vedtatt med 10 stemmer for og 2 stemmer mot. 

 

GJENNOMGRIPENDE FORSLAG 

Forslag 12: 

Fra Ingvild Yrke og Andrine Rabbevåg 

 

Vi foreslår at komitéen rydder i tegnsettingen i dokumentet. Særlig tankestrek og komma. 

Kan setninger deles opp? 

 

Vedtak:  

Landsmøtet vedtok revidert Teologisk Plattform (se vedlegg).  

 

Landsmøtet ber Ingvild Yrke og Andrine Rabbevåg om å rydde i tegnsettingen i dokumentet. 

Særlig med tanke på tankestrek og komma. 

 

 
7.2 Revidering av Arbeidsprogram 2015-2017     
Audun Stranden presenterte saken for landsmøtet. 

 
Forslag 1 

Fra Landsstyret 

 

Endre punkt 2.2 

Eksisterende tekst:  

2.2  Gi ut minst 3 nummer av Akt hvert år, og til enhver tid ha minst 3 mennesker og en 

honorert redaktør i redaksjonen. Avtroppende redaktør oppfordres til å informere 

påtroppende redaktør om mal og design av Akt. 

 

Forslag til ny tekst: 

2.2  Gi ut et nummer av Akt hvert semester, og til enhver tid ha redaktør i Landsstyret. 

Landsstyrets medlemmer forventes å bidra med stoff til AKT.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 

Fra Sophie Panknin 

 

Nytt punkt: 

Sørge for Forbundets rekrutteringsmateriell, inkl. nettsider, oppdateres på engelsk. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 3 

Fra Andrine Elnes Rabbevåg og Malin Kleppe 

 

Nytt punkt 6.2 

Landsstyret bør gjøre en utredning av faste sammenslutninger der en ser på om dette er den 

mest hensiktsmessige måten å organisere denne typen arbeid på, i tillegg til å se på om 

instruksen for sammenslutningene bør endres eller justeres. Dette gjøres som grunnlag for en 

diskusjon på LM 2017. 

Enstemmig vedtatt. 



 

Forslag 4 

Fra Einar Østerhagen 

  

A) 

Nytt punkt 7.1.1:  

Se på muligheten for å opprette refleksjonsgrupper på videregående skoler.  

Enstemmig vedtatt.  
 

B) Sekundært:  

Ta med dette innspillet inn i utarbeidingen av Arbeidsprogram for 2017-2019. 

Forslaget falt til fordel for forslag 4A. 

Vedtak:  

Landsmøtet vedtok revidert Arbeidsprogram (se vedlegg). 

 
 
7.3 Revidering av retningslinjer for AKT 
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til reviderte retningslinjer for AKT. 

 

Varslet endringsforslag: Faste tidspunkt for utgivelse av Akt.  

 

Forslag 1 (helhetlig endringsforslag fra Landsstyret): 

(Endringer er markert med kursiv.) 

Generelt 

1. AKT er et magasin av og for medlemmer, forbundsvenner og interesserte i Norges 

Kristelige Studentforbund (NKS). AKT skal være et magasin hvor medlemmene skal kunne 

uttrykke og engasjere seg. 

 

2. AKT deler formålsparagraf med Norges Kristelige Studentforbund.  

 

3. Retningslinjer for AKT vedtas av Landsmøtet (LM) i NKS. 

 

Organisering/ansvar 

4. AKT blir utgitt av Norge Kristelige Studentforbund. Vervet som redaktør går på omgang 

blant Landsstyrets medlemmer.  

 

5. Ansvarlig redaktør er lederen av NKS. Det daglige redaksjonelle og praktiske ansvaret 

hviler på redaktøren. 

 

6. Redaktøren kan i samråd med generalsekretær refundere eller honorere tjenester utført for 

AKT innen rammene av vedtatt budsjett. 

 

Økonomi 

7. De økonomiske rammene for AKT bestemmes av LM i NKS' budsjett. Dersom AKTs 

inntekter økes, gjennom f.eks. annonsesalg, abonnement eller ekstern støtte, skal de økte 

inntektene øremerkes AKT. 

 

8. Landsstyret kan honorere redaktørvervet innen de budsjettrammer LM har fastsatt. 

 



9. Generalsekretær innkrever abonnementsavgift, fakturerer regninger og holder LS oppdatert 

på den økonomiske situasjonen. 

 

7 stemmer for, 5 stemmer mot.  

Forslaget ble vedtatt. 

 

Forslag 2: 

Fra Oslodelegasjonen 

(Ikke et endringsforslag til retningslinjene, men en uttalelse fra LM. Faller hvis LS’ helhetlige 

endringsforslag blir vedtatt.) 

 

Landsstyret er ansvarlig redaktør for neste nummer av AKT. Etter dette nummer er utgitt, 

pålegger Landsmøtet Landstyret å jobbe for å finne en fast person som tar over 

redaksjonsansvaret for AKT fremover. 

Forslaget falt da forslag 1 ble vedtatt. 

 

Forslag 3: 

Fra Frida Sofie Øyen 

 

Nytt punkt i retningslinjene: 

Det skal foreligge AKT å ha faste frister for innsending av bidrag til sine nummer. Disse 

fristene skal bestemmes av Landsstyret og skal videreformidles til de lokale styrene i NKS. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok nye retningslinjer for AKT. Se vedlegg. 

 
  

8 .  Valg  

8.1 Valg av leder av NKS for ett år   
 

Vedtak:     

Audun Stranden ble valgt som leder for NKS ved akklamasjon. 

 
 
8.2 Valg av 1. nestleder for NKS for ett år       
Valgkomiteens innstilling: Sophie Panknin 

Benkeforslag fra Jan Arne Bosnes: Einar Østerhagen. 

 

Det ble foretatt skriftlig avstemning. Einar Østerhagen fikk 6 stemmer. Sophie Panknin fikk 5 

stemmer. En blank stemme.  

 

Vedtak:    
Einar Østerhagen ble valgt til 1.nestleder. 

 
 
8.3 Valg av 2. nestleder for NKS for ett år  
Valgkomiteens innstilling: Einar Østerhagen. 

Valgkomiteens innstilling falt da Einar Østerhagen allerede var valgt til 1. nestleder. 



 

Benkeforslag fra Jan Arne Bosnes: Andrine Elnes Rabbevåg. 

Benkeforslag fra Frida Sofie Øyen: Sophie Panknin.  

 
Det ble foretatt skriftlig avstemning. Andrine Elnes Rabbevåg fikk 7 stemmer. Sophie 

Panknin fikk 5 stemmer.  

 
Vedtak:    
Andrine Elnes Rabbevåg ble valgt til 1.nestleder. 

 
 
8.4 Valg av LS-representanter for ett år       
 

Vedtak: 

Amalie Kvamme (Bergen) 

Rasmus Rustad (Oslo) 

Frøydis Indgjerdingen (Oslo) 

Malin Tveterås (Stavanger) 

Andreas Gaard (Stavanger) 

Ann-Elen Leithaug (Trondheim) 

Andreas Eggesvik (Trondheim) 

 

Malin Kleppe (vara, Bergen) 

Sophie Panknin (1. vara, Oslo) 

Anders Møller-Stray (2. vara, Oslo) 

Frida Sofie Øyen (3. vara, Oslo) 

Tone Reinertsen (1. vara, Stavanger) 

Shanawar Ali Khan (2. vara, Stavanger) 

Maria Regine Johannessen (1. vara, Trondheim) 

Anders Såstad (2. vara Trondheim) 

 
 
8.5 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2017      
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Sara Moss, Marte Leberg og Jan Arne Bosnes til landsmøtets valgkomité 

for ett år. 

 
 
8.6 Valg av revisor for NKS for ett år      
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Baker Tilly Grimsrud & Co som revisor. 

 
 
8.7 Valg av leder for Kvinnegruppa      
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Tonje Cathrina Eide som leder for Kvinnegruppa frem til landsmøtet 2017. 

 



 
8.8 Valg av leder for Palestinagruppa      
Det forelå ingen innstillinger på leder av Palestinagruppa.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet delegerer til landsstyret å finne leder av Palestinagruppa.  
 
 
8.9 Valg av leder for Kirkepolitisk gruppe 
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Katrine Intelhus Lind-Solstad som leder av Kirkepolitisk gruppe frem til 

landsmøtet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Malin Kleppe       Maria Regine Johannessen 

 


