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1. Landsstyret 

Landsmøtet 2014 valgte følgende landsstyre for ett år: 

 

Leder: Sara Moss 

1. nestleder: Tora Bøhler Monsrud 

2. nestleder: Sveinung Breivik 

 

Styremedlemmer: 

Sara Marie Grimstad (Bergen) 

Tonje Catharina Eide (Oslo) 

John J. W. Delourme (Oslo) 

Audun Stranden (Trondheim) 

Jan Arne Bosnes (Trondheim) 

 

Vararepresentanter: 

Albert Andersen Øydvin (Bergen) 

Andreas Fosby (Oslo) 

Anders Såstad (Trondheim) 

 

Torkil Hvidsten har vært ansatt som generalsekretær, og har vært sekretær for Landsstyret og 

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU).  

 

Sara Moss søkte, på grunn av ny jobb et annet sted i landet, Landsstyret om avskjed fra sitt 

verv fra og med 1. september. Tora Bøhler Monsrud overtok da som leder av NKS. 

Landstyrets valgte vara til AU, Tonje Catharina Eide, rykket da opp som fast medlem av AU, 

mens Landsstyret valgte Sara Marie Grimstad som ny vara til AU.  

 

Tora Bøhler Monsrud ble sykmeldt fra januar 2015 og ut perioden. Sveinung Breivik har i den 

perioden fungert som leder av NKS. Sara Marie Grimstad var utenlands fra omtrent samme 

tidspunkt og ut perioden, og Audun Stranden ble derfor valgt som ny vara til AU, og har 

fungert som fast AU-medlem i perioden januar-mars 2015.  

 

 

Om arbeidet i Landsstyret 

 

Landsstyret har i perioden hatt 9 møter. 2 av møtene har vært kortere møter i forbindelse med 

Landsmøte og Forbundshelg. Ett av møtene var et ekstraordinært møte over Skype.  

 

Landsstyrets Arbeidsutvalg (AU) har møttes 22 ganger i løpet av perioden.  

 

Denne perioden har vært preget av at Forbundet – og Landsstyret – står inne i en 

omstillingsfase. Dette var første året med en ny Landsstyre-modell, og med relativt store 

reformer av organisasjonen, som Landsstyret har fulgt opp, og blitt preget av.  



Samarbeidet har stort sett vært godt, og Forbundet som organisasjon står langt sterkere enn for 

ett år tilbake. Den nye LS-modellen, som innebærer at det er flere lokale representanter enn 

tidligere, har gjort Landsstyret til et langt bedre organ for meningsbrytning og 

erfaringsutveksling på tvers av lokalforbundene.   

Landsstyret har også vært preget av at det var lite LS-erfaring i den nye Landsstyret, og det 

trengtes tid for å komme inn i roller og arbeidsoppgaver. Det er viktig at 

erfaringsutvekslingen fra LS til LS blir bedre. Det har tidvis vært uklart hva som har vært LS’ 

og hva som har vært AUs oppgaver. Komitearbeid og delegerte oppgaver har ikke alltid blitt 

fulgt godt nok opp. Det er en erfaring at det er veldig viktig at det er tydelig hvem som er 

øverste ansvarlige når arbeid delegeres. 

Det har tidvis vært litt problemer med internkommunikasjonen. Det er viktig for det 

kommende Landsstyret at det finner tid og rom til å ta opp uenigheter på en god måte, uten at 

det utarter til mistenksomhet og spekulasjoner.   

Kjønnsfordeling har etter hvert blitt en klar utfordring. Mange kvinner har falt fra, og varaene 

var menn. Ved utgangen av perioden bestod LS av 1 kvinne og 8 menn. 

Det har også vært ganske stort frafall i Landsstyret. Det må jobbes med, og det er også viktig 

at Landsmøtet velger flere varaer til Landsstyret.  

Mot slutten av perioden har oppmøtedisiplinen vært for dårlig. Landsstyret er et viktig verv 

som må prioriteres høyere av lokalforbundene og delegatene, ellers mister Landsstyret sin 

funksjon som nav for lokalforbundene. 



2. Satsingsområder fra Arbeidsprogrammet 2013-2015 

Kjønnsrettferdighet  

NKS har bidratt til at Den norske kirke ble synlig på Skeive Dager i Oslo.  

I samarbeid med KFUK/KFUM og K-Stud har vi lansert prosjektet ”RISK – Modige 

samtaler”, et samtaleopplegg om tro og seksualitet basert på normkritisk pedagogikk: 

http://www.modigesamtaler.no 

Landsstyret har forsøkt å sette fokus på likestilling og kjønnsrettferdighet i egen organisasjon 

ved formøter før Forbundshelga og Landsmøtet. 

 

Radikal og solidarisk kristusetterfølgelse i et globalt perspektiv 

 

Palestina 

Det viktigste internasjonale arbeidet i perioden har vært samarbeidet og utvekslingen med 

Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM). Fire forbundere besøkte Palestina i august, 

og fire palestinere besøkte Norge i september.  

Med bakgrunn i kunnskapen og erfaringene blant annet fra utvekslingen, har Landsstyret og 

Palestinagruppa utviklet en serie med workshops om det palestinske Kairos-dokumentet og de 

kristne palestinernes situasjon. Resultatet finnes på www.kairospalestina.no. 

Sveinung Breivik deltok på seminaret «Hva kan jag göra?» i regi av Sabeels venner i Lund i 

Sverige 4. oktober. 

Landsstyret har vedtatt å bevilge 10 000,- kroner til Joint Advocacy Initiative sin 

oliventrekampanje: www.jai-pal.org/en/campaigns/olive-tree-campaign 

 

Vest-Sahara 

Landsstyret har vedtatt en resolusjon som gir tilslutning til Vest-Saharas kamp for 

selvstendighet fra Marokko: http://forbundet.no/2014/10/17/for-vest-saharas-frihet 

 

Kirkepolitikk  

 

Kirkemøtet 2014 

Landsstyret tok i forrige periode initiativ til en ”Kjærlighetsauksjon” for å samle inn penger til 

å sende en delegasjon til Kirkemøtet for å lobbe for ja til likekjønnet vigsel. Vi sendte Arne 

http://www.modigesamtaler.no/
http://www.kairospalestina.no/
http://www.jai-pal.org/en/campaigns/olive-tree-campaign
http://forbundet.no/2014/10/17/for-vest-saharas-frihet


Backer Grønningsæter og Harald Hauge sammen med en delegasjon forbundere som sto på 

stand, diskuterte og lobbet for saken så lenge møtet varte.  

 

Åpen folkekirke 

Forbundet var aktivt med i forarbeidet med opprettelsen av Åpen Folkekirke 

(http://apenfolkekirke.org/) som blir frontorganisasjonen for den den progressive siden av 

kirken fremover.  

 

Kirkepolitisk gruppe 

Landsstyret har tatt initiativ til å sette ned en Kirkepolitisk gruppe for å sørge for at 

Forbundets engasjement for, og kunnskap om, kirkepolitikk fortsatt vil finnes i organisasjonen 

selv om nye frontorganisasjoner nå kommer til. Landsstyret ønsket å få arbeidet i en 

interimgruppe i gang før Landsmøtet, men dette har ikke skjedd. Landsstyret legger fram 

forslag til mandat for gruppa for Landsmøtet 2015. 

  

Forbundets rolle framover: 

Landsstyret hadde i etterkant av opprettelsen av Åpen Folkekirke en diskusjon rundt hva 

Forbundets rolle bør være framover: 

  

Vi mener det arbeidet vi har drevet fram i 50-60 år, har vært viktig for å gjøre det mulig for 

denne organisasjonen å bli opprettet. Vi har fått en alliert i den nye organisasjonen, men vi har 

også en annen posisjon og oppgave enn Åpen Folkekirke.  

 

Vår posisjon har ofte vært å være foregangsfigur, den som har våget å tenke og fronte radikale 

standpunkt først. For under ti år siden tok vi standpunkt for likekjønnete ekteskap. Den gang 

ville ingen ta i saken. Allerede nå er det vi mente den gang en sentrumsposisjon i kirka.  

Det er viktigere for Forbundet å fronte meninger enn å bedrive lobbyvirksomhet. Vi er et 

studentforbund og har anledning til å være frie og litt «uansvarlige». Vi trenger ikke 

nødvendigvis å spille på lag med makta i kirka. Vi har meninger og en profil og må våge å 

vise dem fram.  

 

Det er ulike begrunnelser for å støtte likekjønnete ekteskap. Vi må være oppmerksomme på at 

fokuset på ekteskap har en potensiell konservativ slagside. Hva er for eksempel forståelsen av 

barn, familie, samliv i denne saken? Ved å være progressiv og kritisk, vil Forbundet sørge for 

at denne nye organisasjonen ikke blir for forsiktig. Vi kan være pressgruppe som passer på at 

også andre aktører holder saken varm og bærer fram progressive standpunkt.  

 

 

 

http://apenfolkekirke.org/


3. Organisasjonsutvikling 

Landsmøtet 2014 vedtok en Plan for organisasjonsutvikling med tydelige mål og tiltak for 

hvordan Forbundet skal bli en større og mer stabil organisasjon.  

Sentralt i planen var å øke medlemstallet, styrke de formelle, demokratiske strukturene og 

skolere alle som har verv i organisasjonen. 

Skolering 

Landsstyret har vedtatt strukturene for et tredelt skoleringsprogram som det er delegert til de 

ansatte å utvikle. Programmet innebærer at 1) alle nye medlemmer hvert semester får tilbud 

om en introduksjonskveld med innføring i Forbundets historie, strukturer og arbeidsområder; 

2) alle lokale styrer skal gjennom et styrekurs, over én helg, med innføring i grunnleggende 

styre- og organisasjonsarbeid; og 3) noen av dem som har deltatt på styrekurs får hvert år 

tilbud om å gå på et instruktørkurs der de læres opp til å holde introduksjonskvelder og 

styrekurs.  

Det har dessverre tatt lengre tid enn planlagt å utarbeide skoleringsopplegget, men 

introduksjonskvelder og styrekurs gjennomføres fra vårsemesteret 2015, og instruktørkurset 

holdes som et pilotprosjekt høstsemesteret 2015. 

Det er organisasjonsrådgiver som er ansvarlig for gjennomføringen av skoleringen.  

Ny ansatt-struktur 

Dette har vært den første fulle landsmøteperioden der lokalforbundene ikke lenger har ansatt 

lokale sekretærer. I stedet har det vært ansatt en organisasjonsrådgiver ved sentralkontoret i 

Oslo, som bistår med råd og skolering. Landsstyrets oppfatning er at dette grepet har vært 

vellykket. De lokale styrene nå fungerer bedre, er mer selvstendige og har mer eierskap til 

arbeidet i lokalforbundet enn tilfellet var tidligere. 

Medlemsutvikling 

Vi hadde 122 betalende medlemmer i 2014. Det er en framgang på 34 medlemmer fra 2013, 

noe som tilsvarer en økning på 38,6 prosent.  

Som tallene viser, har NKS hatt et kraftig fall i medlemstall hvert år siden 2010. 

Arbeidsprogrammet 2013-2015 har hatt som mål at vi skal nå 200 medlemmer innen 

Landsmøtet 2015. I løpet av 2013 hadde vi imidlertid ytterligere medlemsfall. Men i løpet av 

2013 ble arbeidet med Plan for organisasjonsutvikling, som ble vedtatt av Landsmøtet 2014, 

satt i gang. Denne planen har vært utgangspunktet for et målrettet arbeid med å utvikle 

organisasjonen og rekruttere flere medlemmer.  

Landsstyret lanserte en større vervekampanje rundt semesterstart høsten 2014. Vi produserte 

nytt vervemateriell (løpesedler), vervepremier og vervehåndbok. Kampanjen hadde som mål å 

rekruttere 40 nye medlemmer i løpet av den halvannen måned den varte. Det målet ble nådd 

(helt nøyaktig), og denne kampanjen er hovedårsaken til at vi har snudd trenden og for første 

gang på fem år kan vise til medlemsvekst.  



Under halvparten av alle vi har i medlemsregisteret (som er folk som har meldt seg inn eller 

betalt kontingent de siste tre årene) betaler kontingenten. Vi har altså mye å hente på å skape 

en kultur der folk faktisk betaler kontingenten. Denne kulturen må nok de lokale styrene være 

flinke til å innprente i medlemmene lokalt. 

Antallet Forbundsvenner har økt kraftig. Dette skyldes delvis at vi nå er flinkere til å purre på 

kontingent enn vi har vært tidligere – men det er nok også et uttrykk for at vi har hatt økt 

aktivitet i flere lokalforbund og dermed har blitt synligere for forbundsvennene.  

Ifølge Plan for organisasjonsutvikling er målet vårt å nå 200 medlemmer i løpet av 2016. Skal 

vi nå dette målet, er vi nødt til å fortsette med aktiv og målrettet verving, og å bygge en solid 

vervekultur. 

 

Totale medlemstall: 

Lokalforbund 
Reg. 

2010 

Bet. 

2010 

Reg. 

2011 

Bet. 

2011 

Reg. 

2012 

Bet. 

2012 

Reg. 

2013 

Bet. 

2013 

Reg.

2014 

Bet. 

2014 

Bergen 89 40 55 23 23 16 18 10 18 8 

Kristiansand 42 16 30 10 11 6 5 1 8 1 

Oslo 279 136 218 105 135 66 111 59 139 70 

Stavanger 38 11 32 9 7 5 5 0 5 0 

Trondheim 47 21 40 19 26 21 27 16 56 40 

Tromsø 38 18 27 16 12 4 5 2 4 3 

Ås 11 7 9 4 - - - - - - 

TOTALT 544 249 411 186 214 118 171 88 230 122 

           

Forbundsvenner   356 211 285 240 201 143 284 265 

 

 

 

 

 

 



Nyinnmeldte medlemmer: 

Lokalforbund 2010 2011 2012 2013 2014 

Oslo: 46 20 12 14 40 

Bergen:  17 0 2 4 4 

Trondheim:  2 4 10 2 31 

Tromsø:  1 2 0 0 0 

Ås:  2 0 - - - 

Kristiansand:  1 0 0 1 1 

Stavanger:  7 0 0 0 1 

    

  

TOTALT  76 26 24 21 78 

 

 

 

Kjønnsfordeling: 
 

 

 

 

 2013 2014 2015 

Lokalforbund Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Bergen 8 8 8 2 4 4 

Kristiansand 4 2 0 1 0 1 

Oslo 34 32 31 28 39 31 

Stavanger 3 2 0 0 0 0 

Trondheim 9 11 8 8 20 20 

Tromsø 2 2 2 0 1 2 

TOTALT 60 58 49 39 64 58 



5. Arrangementer i regi Landsstyret 

 

Landsmøtet 2014 

Landsmøtet ble avholdt i Universitetsgata 20 i Oslo 14.-16. mars. Det var 9 delegater med 

stemmerett og 8 deltakere uten stemmerett. Bergensforbundet, Osloforbundet og Trondheims-

forbundet stilte med delegater. Møtet behandlet blant annet Prinsipprogram, Kjønnsrettferdig 

plattform og en Plan for organisasjonsutvikling.  

 

 

Utveksling NKS - PYEM 

Utvekslingen mellom NKS og PYEM ble videreført også i 2014. Tre norske studenter og 

generalsekretær besøkte Palestina i august, og fire palestinske studenter var i Norge i 

september. Tema for utvekslingen var Kairos Palestina. Forbunderne som reiste til Palestina 

deltok på et ukes seminar om Kairos Palestina, og fikk i tillegg et imponerende opplegg med 

guidete omvisninger til viktige bibelhistoriske og politiske områder.  

 

I utvekslingen til Norge var det nytt av året at besøket fra PYEM var lagt til 

Trondheimsforbundet. Styret i Trondheimsforbundet stod ansvarlig for den praktiske 

gjennomføringen av besøket, som fikk veldig gode tilbakemeldinger fra PYEM. 

Se for øvrig rapport fra Palestinagruppa.  

 

 

”Kirken på Pride”  
Sara Moss tok for andre år på rad initiativ til en stor kirkelig stand i Pride Park under Skeive 

Dager i Oslo. Her var Forbundet og medlemmer/forbundsvenner drivkreftene for å få dette i 

stand, i samarbeid med Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile, Oslo domkirke, 

Studentprestene i Oslo, Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo (TF), Det praktisk-

teologiske seminar (pts), Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) og 16 

lokale menigheter i Oslo. Responsen var meget god. Arrangementet fikk støtte fra LNU. 

Sara Moss og Landsstyrerepresentantene fra Trondheim sørget for at Kirken på Pride også var 

representert på Skeive dager i Trondheim. 

 

 

Forbundshelga på Haugtun  
Årets forbundshelg ble avholdt 19.-21. september. 

Tema for helga var ”Kairos Palestina”. 29 forbundere deltok på Forbundshelga. I tillegg var 

det fire studenter fra PYEM, og Fellesutvalget for Palestina og den palestinske fredsaktivisten 

Mohammad Othman bidro med innledninger og foredrag. Tilbakemeldingen i etterkant var 

svært gode. 

 



5. Ansatte 

Torkil Hvidsten har vært ansatt som generalsekretær i 100 % stilling i hele perioden.  

 

Astri Gryt har vært ansatt som organisasjonsrådgiver i 100 % stilling i hele perioden. 

 

Sara Moss har vært honorert på timebasis for å skrive for prosjektet ”Tro og seksualitet.”  

 

Sindre Punsvik var ansatt som gjesteredaktør for AKT fram til 1. august 2014. 

 

Grazyna Skarpås har vært ansatt som redaktør for AKT fra 1. august 2014. 

 

 

6. Økonomi 

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

medlemskontingent fra forbundere og Forbundsvenner. Denne perioden har vi i tillegg fått 

prosjektstøtte fra LNU og Karibu til Kairos-prosjektet vårt.  Vi får også inntekter fra 

medlemskontingent og fra offergaver fra menigheter i Den norske kirke.  

Lokalforbundene har mottatt noe studiestøtte fra K-Stud. Vi har påbegynt arbeidet med å 

bevisstgjøre og skolere lokalforbundene i å søke egne driftsmidler, noe som vil være en 

nødvendighet etter hvert som lokalforbundene vokser og aktiviteten øker.  

Se ellers regnskap.  

 

 



7. Profilering 

Medieomtale: 

1. april ble Forbundets kjønnsinkluderende ekteskapsliturgi omtalt i Dagen. 

8. april ble Sara Moss intervjuet av NRK Dagsrevyen i etterkant av Kirkemøtet. 

8. april ble Andreas Fosby ble, som medlem av NKS’ delegasjon til Kirkemøtet, intervjuet av 

NRK.no. 

31. juli ble Tora Bøhler Monsrud intervjuet av NRK Kveldsnytt i forbindelse med fallende 

medlemstall i Den norske kirke.  

21. august ble Elise Pernille Gryt intervjuet i Bodø Nu i forbindelse med utveksling til 

Palestina. 

25. september kommenterte Tora Bøhler Monsrud utnevnelsen av Stein Reinertsen til biskop i 

Agder. 

 

Egne og sosiale medier: 

NKS’ nettsider www.forbundet.no har vært ujevnt oppdatert. I tillegg benytter vi Facebook og 

Twitter for å spre informasjon.  

Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmer og Forbundsvenner omtrent annen hver måned. Vi har 

mye å hente på informasjonsaktiviteten på nett.  

Det har kommet ut 3 nummer av AKT i perioden. Se egen årsberetning.  

 

 

http://www.forbundet.no/


8. World Student Christian Federation 

Kontakten med WSCF har i perioden vært preget av den akutte kritiske økonomiske 

situasjonen WSCF står oppe i. Organisasjonens General Assembly skulle avholdes i Bogota, 

Colombia, i august 2014. På grunn av manglende finansiering, ble dette utsatt til februar/mars 

2015.  

World Student Christian Federation Europe ønsket å arrangere en kjønnskonferanse i Norge, 

med NKS som vertskap høsten 2014. Landsstyret takket ja til å være vertskap for 

konferansen, men denne ble stadig utsatt, og til slutt avlyst, på grunn av manglende 

finansiering. 

Christine Housel, generalsekretær i WSCF, besøkte NKS i november 2014. Generalsekretær i 

NKS organiserte møter med potensielle partnere for WSCF, og hun møtte Landsstyret og 

styret i NSKF. Øvrig kontakt med WSCF og WSCF-Europe har foregått mellom 

generalsekretær i NKS og ansatte i WSCF/-E 

NKS/NSKF har tidligere bidratt sterkt økonomisk til driften av WSCF. Også i år ble NKS 

bedt om å bidra økonomisk for å redde WSCF. Landsstyret i NKS har imidlertid vært av den 

oppfatning at det er selve organisasjonsformen i WSCF som gjør at økonomiske 

redningsaksjoner stadig er nødvendig. WSCFs Executive Committee omtaler selv 

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

ikke er aktuelt å bidra med en «redningsaksjon» inntil WSCF eventuelt har vist seg villige til 

å foreta nødvendige reformer av organisasjonen.  

NKS leverte et reformforslag til WSCF i  [september]. Forslaget dreide seg i hovedsak om å 

av-regionalisere organisasjonen og å samle WSCF-kollegiet i ett hovedkontor, fortrinnsvis i et 

land i Det globale sør. Videre at dette hovedkontoret kunne fungere som et «nav» som kunne 

formidle kontakter og organisere nettverk basert på interessere og bilateralt samarbeid globalt 

heller enn regionalt. 

WSCF lanserte kampanjen «Give one – be one» høsten 2014. Her oppfordret de alle 

medlemmer av føderasjonen til å gi USD 1 hver. Landsstyret vedtok å bevilge 10 USD per 

medlem i NKS. 

[DENNE DELEN VIL UTDYPES ETTER GENERAL ASSEMBLY] 

 

 



9. Norske Studenters Kristelige forbund (NSKF)  

Landsstyret har valgt Torkil Hvidsten som NKS’ fast møtende medlem av arbeidsutvalget i 

NSKF. De to andre medlemmene av AU er eiendomsforvalter Ranveig Aamodt og styreleder 

Olav Nomeland.  

Landsstyret har valgt leder av NKS (Sara Moss fram til 1.september 2014, Tora Bøhler 

Monsrud fra samme dato) som vara for Torkil Hvidsten.  

Det ble avholdt felles møte mellom styret i NSKF og Landsstyret 15.11.14. Vi ga hverandre 

gjensidig informasjon om driften og orienterte hverandre om videre planer. General Secretary 

i WSCF, Christine Housel, var også til stede under dette møtet. 

Samarbeidet med NSKF oppleves fra NKS’ side som svært godt.  

Se ellers egen årsberetning fra NSKF. 

 



10. Medlemskap i andre organisasjoner og kampanjer 

Norges Kristelige Studentforbund har i perioden vært medlem av følgende organisasjoner, 

kampanjer eller bevegelser: 

 

World Student Christian Federation (WSCF) - wscfglobal.org 

Nordic-Baltic Cooperation Counsil (NBCC) 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) - lnu.no 

Fellesutvalget for Palestina (FuP) - palestina.no 

Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd - norgeskristnerad.no/flerkulturelt 

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) - fokuskvinner.no 

FN-sambandet - fn.no 

Norges fredsråd – norgesfredsrad.no 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – icanw.no 

Kristelig Studieforbund - k-stud.no 

Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) - slettgjelda.no 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Representasjon: 

Tonje Catharina Eide og Audun Stranden deltok på WSCFs General Assembly i Colombia i 

februar/mars. 

Geir Wiknes representerte NKS på Kirkemøtets åpningsdag 3. april. 

Audun Stranden representerte NKS på Barne- og ungdomstinget til LNU i april.  

Sveinung Breivik representerte NKS på Årsmøtet i Fellesutvalget for Palestina. 

 



10. Arbeidsprogram for NKS 2013-2015 

Vedtatt på landsmøtet 2013. 

 

Med kommentarer om status pr. februar 2015 

 

Del 1 – Organisasjon og aktivitet 

1. 1 Om arbeidsprogrammet 

1.1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra landsmøtet til landsstyret, og gir uttrykk for hva 

landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere i perioden. 

1.1.2 Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene og står ansvarlig for å 

rapportere periodens aktivitet til landsmøtet. 

1.1.3 På landsmøtet 2014 skal arbeidsprogrammet evalueres, og det kan foreslås nye tiltak under 

hvert av punktene. De prioriterte satsningsområdene gjelder for hele perioden. 

1.2 Organisasjonens indre liv 

1.2.1 NKS, lokalt og nasjonalt, skal være et attraktivt sted for engasjerte studenter som vil bidra til å 

forandre verden og skape gode fellesskap. Være en synlig aktør på studiesteder og presentere NKS 

som et bra sted for studenter å investere tid i. 

Lokalforbundene har vært synlige til stede på campus rundt semesterstart.  

 

 1.2.2 Ha 200 betalende medlemmer under 33 år innen landsmøtet 2015.  

Fra 2013-2014 hadde vi tvert imot en nedgang fra 118 til 88. Fra 2014-2015 snudde vi trenden og 

hadde en oppgang til 122. Det er helt nødvendig å fortsette med et målrettet rekrutteringsarbeid. 

 

1.2.3 Ta på alvor at NKS er en organisasjon hvor det stadig er nye medlemmer som ønsker 

påvirkningskraft. Sørge for at medlemmene vet at det er rom for kreativitet og nytenkning, og strebe 

etter en organisasjonskultur som ønsker nye initiativ velkommen.  

Dette er vanskelig målbart. Den største utfordringen er muligens å gjøre det forståelig hvor 

medlemmene kan ta ut initiativene sine. Forhåpentligvis vil introduksjonskvelder og styrekurs 

hjelpe noe på dette. 

1.2.4 Gi ut 4 nummer av Akt hvert år, og til enhver tid ha minst 3 mennesker og en honorert redaktør i 

redaksjonen.  

Det har kommet ut 3 nummer av Akt hvert år. Det har vært en utfordring å få på plass en stabil 

redaksjon.  

1.2.5 Regelmessig aktivitet og valgte lokalforbundsstyrer i Oslo, Trondheim og Bergen.  

Alle disse tre lokalforbundene har nå valgte styrer. Oslo og Trondheim har hatt regelmessig 

aktivitet i perioden. Bergen er fortsatt i en sårbar fase, men ser ut til å nå stabil drift.  

Hvis noen skulle ønske å starte lokalforbund andre steder, støtte opp om dette.  

Det arbeides iherdig med å få på plass et studentstyre i Tromsø, som per nå eksisterer som et 

forbundsvennsinitiativ. 



Hvis kapasitet fra landsstyret til å gjenopplive et lokalforbund, prioritere Stavanger eller 

Kristiansand.  

Tromsø ble prioritert på grunn av konkret initiativ derfra. Stavanger er planlagt opprettet høsten 

2015. 

1.2.6 Grunnlagsdokumentene våre skal, jf. lovene, regelmessig underlegges debatt på landsmøtet. I 

2014 skal kjønnsrettferdig plattform og prinsipprogrammet behandles, i 2016 skal grunnlagsdokument 

for Palestina-engasjementet og teologisk plattform behandles.  

Dette er gjort. 

1.2.7 Lage en film og/eller annet promoteringsmateriell til bruk på nett, stands og som informasjon til 

nye medlemmer. Se på rutinene for å ta imot nye medlemmer i organisasjonen lokalt og sentralt. 

Utarbeide et standardopplegg for ”ny i Forbundet-kveld” til bruk i lokalforbund.  

Vi har produsert nytt rekrutteringsmateriell til standbruk. ”Ny i Forbundet-kveld” er en del av 

skoleringsprosjektet som står klart i løpet av vårsemesteret 2015. 

 

1.3 NKS og våre samarbeidspartnere 

1.3.1 NKS har mange samarbeidspartnere og inngår i mange ulike nettverk. Det er et mål at 

medlemmene skal kjenne til mulighetene dette gir. Samtidig er en konsekvens av det store antallet, at 

ikke alle relasjoner kan vedlikeholdes på en like tilfredsstillende måte i hver periode. Landsstyret 

oppfordres til å prioritere samarbeidspartnere som er relevante for satsningsområdene.  

Landsstyret kan utarbeide bedre rutiner for oppfølging av samarbeidspartnere og nettverk. 

1.3.2 Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner, og oppfordre medlemmer til å reise på 

arrangementer i andre land.  

Vi har hatt ok kontakt med WSCF og WSCF-E. Ansvaret for at kontakten er noe begrenset hviler 

først og fremst på WSCF/E. Vi har hatt god kontakt med Palestine Youth Ecumenical Movement.  

1.3.3 Ha gode relasjoner til viktige samarbeidspartnere som Skeiv Ungdom, Åpen Kirkegruppe, 

studentprester, teoLOgene, kristen og progressiv, Norges kristne råd og KFUK-KFUM. Være en 

organisasjon det er naturlig å henvende seg til for andre som arbeider med våre satsningsområder.  

Landsstyret kan utarbeide bedre rutiner for oppfølging av samarbeidspartnere og nettverk. 

1.3.4 Stille med en delegat på generalforsamlingen til WSCF i 2014.  

WSCFs General Assembly ble utsatt til 2015. NKS sendte Tonje Catharina Eide og Audun Stranden 

til dette møtet. 

1.3.5 Bruke våre nettverk i Unge Rådsmøte og Norges Kristne råd til å aktivt fremme økumenisk 

tenkning og støtte opp om aktuelle prosjekter på tvers av kirkesamfunn.  

Dette er ikke fulgt opp. 

 

1.4 Planlagte nasjonale arrangementer 

1.4.1 Forbundshelg høsten 2013 og høsten 2014. Blant annet skal våre prioriterte politiske 

satsningsområder tematiseres her. Tema 2013 blir Palestina og solidarisk kristusetterfølgelse.  

Dette er gjort. 



1.4.2 Styrekurs/lokalforbundssamling våren 2014 og våren 2015, hvor især nye medlemmer kan bli 

kjent med hverandre og lære mer om NKS. Samling i 2014 avholdes i Trondheim.  

Det ble avholdt ”Skoleringshelg” våren 2014. Styrekurs settes i gang i løpet av våren 2015, og 

instruktørkurs høsten 2015. 

1.4.3 Feire at NKS fyller 115 år 16. februar 2014. 

Dette ble gjort. 

1.4.4 Gjennomføre landsmøte og andre møter mer papirløst.  

Her har vi forbedringspotensiale. 

 

Del 2 – Politiske og teologiske satsningsområder 2013 - 2015 

2.1 Radikal og solidarisk kristusetterfølgelse gjennom globalt samarbeid 

Forbundet står i en lang tradisjon som radikal og solidarisk organisasjon. Det er viktig at nye 

generasjonerstudenter gjennom ord og handling får mulighet til å definere disse begrepene på nytt, og 

med det også definere hva som er kristusetterfølgelse i vår tid. 

2.1.1 Gjennomføre utveksling med PYEM også i 2013 hvis søknad til LNU blir innvilget. Hvis ikke, 

holde kontakt med PYEM på andre måter. Fortsette å spre informasjon om konflikten i Palestina, 

blant annet gjennom oliventrekampanjen.  

Dette har blitt gjort. Utveksling fant også sted i 2014. Vi har deltatt aktivt i Kirkeuka for fred i 

Palestina og Israel begge år, og også deltatt i kampanjer og demonstrasjoner til støtte for en 

rettferdig fred og slutt på okkupasjonen. Landsstyret har bevilget 10 000,- kroner til 

oliventrekampanjen. 

2.1.2 Følge opp vår deltakelse i kampanjen ”Klimavalg 2013”og ha lokale arrangementer som setter 

fokus på dette temaet. Eksempel: pilegrimstur, grønn messe, debattmøte.  

Dette ble fulgt opp i forrige periode. I denne perioden har vi ikke vært aktive i kampanjen. 

2.1.3 Fortsette å ha kvinnesenteret i Abu Dis som vår solidaritetsprosjekt. Samle inn penger til dette 

formålet og spre informasjon om deres arbeid og situasjonen i Palestina. 

Vi har noen faste givere til kvinnesenteret, og vi sender (beskjedne) inntekter fra ”Palestinaboden” 

vår dit. Forbundets delegasjon på utveksling i 2014 besøkte kvinnesenteret. 

2.1.4 Være åpne for nye prosjekter, gjerne sammen med nye partnere i søsterforbund.  

Dette har ikke vært aktuelt. 

 

2.2 Kjønnsrettferdighet og feminisme 

NKS mener at kjønnsrettferdighet og feminisme er i tråd med kristen lære. Derfor ønsker landsmøtet 

at organisasjonen fortsetter å tenke nye tanker rundt dette. NKS må følge opp rapporten fra 

samlivsetisk utvalg, men dette skal ikke være organisasjonens eneste fokus i dette arbeidet. 

2.2.1 Oppdatere vårt forslag til ny vigselsliturgi, og fortsette å delta aktivt i debatten om kristendom, 

ekteskap og samlivsetikk. 

Vi har ikke oppdatert liturgien, men vi har deltatt aktivt i denne debatten – blant annet ved bruk av 

liturgien i forkant av Kirkemøtet 2014. 



2.2.2 Markere at det i 2013 er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett.  

Dette ble gjort i samarbeid med Kirkerådet i forrige periode.  

2.2.3 Utarbeide nytt studiemateriell om kristendom, kjønn og relasjoner hvor normkritsk metode 

brukes som verktøy, og gjøre dette materialet tilgjengelig for allmennheten.  

”RISK – Modige samtaler” ble ferdigstilt i 2014 og er tilgjengelig via www.modigesamtaler.no 

2.2.4 Gjennom dialog og bevisstgjøring sette fokus på kvinner og ledelse i organisasjoner, også vår 

egen, og på studiestedene.  

Vi hadde formøter om tematikken under Forbundshelga og på Landsmøtet. Tematikken tas opp i 

opplegget for styrekurs. Vi har likevel noe å gå på her. 

 

2.3 Kirkepolitikk 

NKS er stolte av å stå i en viktig økumenisk tradisjon, og relasjonen til WSCF og Norges Kristne Råd 

er viktig for organisasjonen. Samtidig er det sånn at Den norske kirke er det største trossamfunnet i 

Norge, og et sted mange av våre medlemmer er engasjerte og NKS er en viktig stemme som bidrar til 

forandring og ny teologiske tenkning. Den norske kirke står overfor mange viktige utfordringer denne 

perioden, og får derfor et eget punkt i dette programmet. 

2.3.1 Være med på å stifte Raus Folkekirke i løpet av 2013, og fortsette å støtte opp om denne viktige 

alliansen fram mot kirkevalget i 2015.  

Vi var med i oppstarten av Åpen Folkekirke.  

 

2.3.2 Sende en delegat til Ungdommens kirkemøte, og delta på åpningen av Kirkemøtet.  

Vi deltok ikke på UKM, men var godt representerte på KM.  

2.3.3 Jobbe for en ordning med listevalg i kirkevalget 2015.  

Henger sammen med 2.3.1 Dette er fulgt opp av Åpen Folkekirke. 

2.3.4 Jobbe for at Kirkemøtet behandler samlivsutvalgets rapport på møtet i 2014, så sant det synes 

hensiktsmessig. Ellers følge opp biskopenes behandling av rapporten.  

Dette ble gjort. 


