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1. Konstituering  
 
1.1 Åpning og opprop  
Leder av NKS, Audun Stranden, åpnet møtet og gjennomgikk delegat- og deltakerlisten. 
 

Delegater med stemmerett: 

1 Edel-Marie Haukland  Bergen Kristelige Studentforbund  

2 Elisabeth Barkved   Bergen Kristelige Studentforbund  

5 Ingvil Enoksen   Oslo Kristelige Studentforbund  

6 Marte Holm Simonsen  Oslo Kristelige Studentforbund  

7 Eilif Tanberg   Oslo Kristelige Studentforbund 

8 Rasmus Bolstad Rustad  Oslo Kristelige Studentforbund 

9 Erika Espey-Sundt   Oslo Kristelige Studentforbund 

13 Louise Bekkelund Hole  Trondheim Kristelige Studentforbund 

14 Marianne Meling Kvamsøe Trondheim Kristelige Studentforbund  

15 Erik Mathias Mamen  Trondheim Kristelige Studentforbund 

16 Solveig Finquist   Trondheim Kristelige Studentforbund 

18 Regine Aspmo Kjærran  Tromsø Kristelige Studentforbund 

 

Til sammen 12 stemmeberettigete ved møtestart.  

 

Delegater uten stemmerett: 

20 Audun Stranden   Landsstyret  

21 Ingvild Yrke   Landsstyret 

22 Marius Jakobsen Magnussen Landsstyret 

23 Frøydis Indgjerdingen  Landsstyret 

24 Frida Sofie Øyen   Landsstyret 

27 Andrine Elnes Rabbevåg  Landsstyret   

28 Andreas Eggesvik   Landsstyret 

32 Torkil Hvidsten   Ansatt 

33 Per Høyland   Ansatt 

 

Meldt forfall: 

Lilly Marie Spjelkavik Hansen Tromsø Kristelige Studentforbund 

Ole Marius Johnsen   Tromsø Kristelige Studentforbund 

Torunn Bjørgo   Trondheim Kristelige Studentforbund 

Einar Østerhagen   Landsstyret 

Trygve Leithaug   Landsstyret 

Andreas Gaard   Landsstyret 

Malin Tveterås   Landsstyret (vara) 

Tone Reinertsen   Landsstyret (vara) 

Ann-Elen Leithaug   Landsstyret (vara) 

 

Ikke møtt: 

Louise Gaard    Landsstyret 

 

Erika Espey-Sundt var ikke til stede søndag. Frida Sofie Øyen overtok da hennes stemmerett.  

Eilif Tanberg var ikke til stede fredag, og Frida Sofia Øyen overtok da hennes stemmerett. 

Frida Sofie Øyen var ikke til stede under behandling av sak 4.1.  
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1.2 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
1.3 Valg av møteledelse  
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til møteledelse.  

 

Ingen tok ordet til saken. 

 
Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende møteledelse: 

Janne Nyhus og Knut Natskår Svihus 

Enstemmig vedtatt 

 

 

1.4 Godkjenning av forretningsorden 
Audun Stranden presenterte landsstyrets forslag til forretningsorden. 
 
Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

1. Landsmøtet (LM) ledes til enhver tid av en møteledelse som 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. 

Komiteen gjennomgår innkomne forslag, avklarer hvor forslag eventuelt står i strid med 

hverandre, og kan innstille på forslag til vedtak. 

 

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. 
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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 opprekking av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater 

krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. 

 

10. Endelige beslutninger fattes med absolutt flertall dersom ikke NKS’ vedtekter eller 

Landsmøtet krever noe annet. Ved del-voteringer som leder opp til endelig vedtak, benyttes 

simpelt flertall. Endelige avstemninger foretas i plenum. Ved alle avstemninger skal 

delegatene gis mulighetene til å aktivt stemme for og mot (kontra) til forslaget. 

 

11. Dersom stemmeberettigede delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må 

møteledelsen gis beskjed, slik at vara kan ta plass. 

 

12. Medlemmer av Landsstyret har tale- og forslagsrett. Varaer for delegater har tale- og 

forslagsrett inntil de eventuelt trer inn som delegat. Da vil de også har stemmerett.  

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

forslags- eller stemmerett. 

Enstemmig vedtatt 

 
 
1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til saksliste og dagsorden. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok følgende saksliste: 

 

1. Konstituering 

1.1 Åpning og opprop 

1.2 Godkjenning av innkalling 

1.3 Valg av møteledelse  

1.4 Godkjenning av forretningsorden 

1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden  

1.6 Valg av referenter  

1.7 Valg av protokollunderskrivere 

1.8 Valg av tellekorps 

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer 

 

2. Referat fra LM 2017 

2.1 Referat fra Landsmøtet 2017 til godkjenning  

 

3. Årsmeldinger 2017 og rapporteringer 

3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2017-2018 

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering 

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering 

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd 

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa 

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering 



6 
 

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering 

3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt  

3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering 

3.10 Årsberetning fra Utvalg for Kirkepolitikk  

 

4. Regnskap for 2017 

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering  

4.3 Regnskap BIFFE til orientering  

4.4 Regnskap NSKF til orientering 

 

5. Budsjett 2018 

5.1 Budsjett for NKS 2018 

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering  

 

6. Vedtekter 

6.1 Endringsforslag, NKS’ vedtekter 

 

7. Organisasjonssaker 

7.1 Revidering av Prinsipprogram 

7.2 Revidering av Kjønnsrettferdig plattform 

7.3 Opprettelse av Utvalg for likestilling 

7.4 Ny logo 

 

8. Valg 

8.1 Valg av leder av NKS for ett år 

8.2 Valg av 1. nestleder for NKS for ett år 

8.3 Valg av 2. nestleder for NKS for ett år 

8.4 Valg av LS-representanter for ett år 

8.5 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2019 

8.6 Valg av revisor for NKS for ett år 

8.7 Valg av leder for Utvalg for Palestina 

8.8 Valg av leder for Utvalg for kirkepolitikk 

8.9 Valg av leder for Utvalg for likestilling 

8.10 Valg av styremedlem BIFFE 

Enstemmig vedtatt 

 

Dagsorden ble også enstemmig vedtatt, med følgende endring: Sakene 3.7 Årsberetning fra 

NSKF og 4.4 Regnskap NSKF flyttes fra lørdag til fredag kl. 15:00. 

 

 

1.6 Valg av referenter  
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til referenter. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Per Høyland og Torkil Hvidsten som referenter.  

Enstemmig vedtatt 
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1.7 Valg av protokollunderskrivere 
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til protokollunderskrivere. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Edel-Marie Haukland og Frøydis Indgjerdingen som 

protokollunderskrivere. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

1.8 Valg av tellekorps 
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til tellekorps. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Torkil Hvidsten 

 

Landsstyrets forslag til tellekorps var Andrine Elnes Rabbevåg og Frida Sofie Øyen. Et 

varslet forfall ga Øyen stemmerett søndag. Torkil foreslo derfor at Audun Stranden tok 

hennes foreslåtte plass i tellekorpset. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Andrine Elnes Rabbevåg og Audun Stranden som tellekorps. 

Enstemmig vedtatt 

 
 
1.9 Valg av landsmøte-komiteer 
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til landsmøte-komiteer. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet nedsetter følgende komiteer for møtet: 

 

5.1 Budsjett for NKS 2018:  

Audun Stranden og Ingvild Yrke 

 

7.1 Revidering av Prinsipprogrammet:  

Andrine Elnes Rabbevåg og Eilif Tanberg 

 

7.2 Revidering av Kjønnsrettferdig plattform:  

Marius Jakobsen Magnussen og Louise Bekkelund Hole 

 

7.3 Opprettelse av Utvalg for likestilling:  

Frøydis Indgjerdingen og Andreas Eggesvik 

Enstemmig vedtatt 
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2. Referat fra landsmøtet 2017 
 
Torkil Hvidsten presenterte referatet fra landsmøtet 2017. 

 
Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente referatet fra landsmøtet 2017. 

Enstemmig vedtatt 
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3. Årsmeldinger og rapporter 2017 
 
3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2017-2018 
Audun Stranden presenterte landsstyrets årsberetning for 2017-2018. 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Marte Holm Simonsen, Audun Stranden, Ingvild Yrke, Solveig Finquist, Audun Stranden, 

Erika Espey-Sundt og Marte Holm Simonsen. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente landsstyrets årsberetning for 2017-2018. Se vedlegg. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
3.2 Årsberetninger fra lokalforbund 
Edel-Marie Haukland presenterte årsberetningen fra Bergen kristelige studentforbund: 
Det lyktes ikke å få valgt et fulltallig styre ved årsmøtet i 2017, og virksomheten i BKSF ble derfor lagt på is i 

vårsemesteret 2017. Alvar Bergendal var den eneste som stilte til valg som styremedlem i BKSF, og han 

fungerte som kontaktperson i perioden.  

 

I mangel av lokalt valgt styre, var BKSF i denne perioden administrert av landsstyret i Norges Kristelige 

Studentforbund (NKS). Landsstyret reviderte BKSFs budsjett for perioden og vedtok å bruke inntil 5 000,- 

kroner av BKSFs egenkapital for å rekruttere medlemmer som kunne danne et nytt lokalt styre.  

 

Ansatte og medlemmer av landsstyret i NKS stod på stand under hele studiestartuken i uke 33. Leder i NKS, 

Audun Stranden, representerte Forbundet på Studentmenighetens semesteråpningsgudstjeneste 27. august. 

 

Landsstyret var ansvarlige for driften av BKSF inntil et fulltallig styre ble valgt på allmøte 25. september. Her 

ble styret supplert med Edel-Marie Haukland, Elisabeth Arnevik Barkved og Johannes Stokkeland. 

 

Følgende arrangement har blitt avholdt i perioden: 

 

2017 

18. august: Semesteråpning med messe og fest 

1. september: Introduksjonskveld 

15. september: bibel&børst 

29. september: Temakveld om Palestina, «Unfortunately it was Paradise», i forbindelse med Kirkeuka for fred i 

Palestina og Israel. 

6.-8. oktober: To deltakere fra BKSF deltok på Forbundshelga 

13. oktober: Allmøte og spillkveld 

10. november: Bibel & børst 

24. november: Juleavslutning 

 

2018 

16. februar: Infomøte 

 

Det ble startet en bibelgruppe som har møttes annenhver tirsdag siden 2. oktober 2017, og som vil fortsette ut 

dette semesteret. 

 

I samarbeid med Johanneskirken vil unge voksne/studenter møtes annenhver torsdag fremover. 

Bergensforbundet er med på å samarbeide med kirken og andre bidragsytere.   
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Marte Holm Simonsen presenterte årsberetningen fra Oslo kristelige  

studentforbund: 
Styret i Oslo-Forbundet har siden forrige årsmøte bestått av: Leder Marte Holm Simonsen, nestleder Ingvil 

Enoksen, ordinære medlemmer Sissel Alsvik Øygarden, Christopher A. Knudsen, Marius Jakobsen Magnussen 

(vårsemesteret 2017), og Eilif Tanberg og Alexandros Johnsen (siden 8.09.17).  

 

Landsmøtedelegater for 2017 var: Marius Jakobsen Magnussen, Sophie Panknin, Ingvil Enoksen, Frida Sofie 

Øyen og Kristina Bjåstad. Varaer: Christopher A. Knudsen, Marte Holm Simonsen og Marit Marman. 

 

Einar Østerhagen og Frøydis Indgjerdingen var OKSFs representanter i NKS' landsstyre, med Frida Sofie Øyen 

og Marte Holm Simonsen som varaer. 

 

Medlemmer og rekruttering: 

OKSF hadde 91 medlemmer ved utgangen av 2017. Det er en økning på 20 medlemmer fra 2016.  

 

Vi hadde ti deltakere på Forbundshelga på Haugtun.  

 

Vi har stått mye på stand, og prioritert foreningsdagene på UiO og HiOA ved begge semesterstartene. Vi har 

også hatt stand på Menighetsfakultetet, hvor det er stort potensiale for rekruttering. Vi anbefaler å investere i mer 

stand-utstyr med mer iøynefallende farger og symboler. Ikke minst er regnbueflagget et viktig signal for å nå ut 

til studenter som ønsker en teologisk liberal kristen forening. 

 

Styremøter har foregått ca. annenhver uke i semestrene. Vi anbefaler det nye styret å endre frekvensen til hver 

tredje uke, og heller ha ekstra møter i perioder hvor det er nødvendig. 

 

Arrangementer: 

Styret i Oslo-Forbundet har lagt vekt på å ha varierte arrangementer som gjenspeiler organisasjonsprofilen vår: 

En teologisk liberal kristen studentforening hvor det er lett å få nye venner. Vi har prioritert å lage korte, tydelige 

og catchy arrangement-titler, fordi et attraktivt semesterprogram er et av de viktigste redskapene våre for 

medlemsrekruttering. Vi har beholdt mange gamle slagere som regnbuemesse, grønn messe og feministisk 

messe, og fått inn nye arrangementer som kultfilmkveld og Cards against humanity. Det har også vært viktig for 

oss å unngå for mye alkoholfokus på arrangementene, uten å virke moraliserende. Derfor har vi oppdatert det 

gamle konseptet «Bibel og børst» til f.eks. Bibel og bollebaking, og ønsker gjerne flere gode forslag. 

 

Vi har hatt 34 arrangementer siden forrige årsmøte. Etter ønske fra forrige årsmøte har vi hatt flere enklere 

arrangementer, som filmkvelder og spillkvelder. Erfaringen vår er at enklere arrangementer som krever mindre 

forberedelser er slitasjeforebyggende for styret, og medlemmene våre er gjerne like fornøyde.  

 

20. mars arrangerte vi «demonstrasjon og feiring av kjærligheten» i anledning stiftelsesmøtet til Frimodig Kirke. 

Demonstrasjonen rekrutterte flere nye medlemmer og var vellykket på den måten. Vi anbefaler et nytt styre å 

gjøre god research i forkant av demonstrasjoner for å finne optimalt tid og sted for bedre synlighet.  

 

20. april arrangerte vi debatt om Meningen med livet, sammen med den muslimske studentforeningen Minhaj 

Ungdom. Fra oss stilte Birte Nordahl og Markus Keller. Det var et flott arrangement hvor det kom mange 

medlemmer fra Minhaj Ungdom, men dessverre få fra vår organisasjon. Vi anbefaler absolutt videre samarbeid 

med studentforeninger for andre trosretninger, og minner om hvor viktig det er å promotere godt og målrettet. 

 

13. oktober holdt vi Reformasjonquiz med Petter Skippervold. Det var usedvanlig gøy, og vi anbefaler helhjertet 

å spørre ham igjen. 

 

Gjennom paraplyorganisasjonen UngOrg fikk vi arrangere Ny Debatt på Litteraturhuset, med temaet Skal kirken 

være politisk? Birte Nordahl var ordstyrer, og vi fikk med to stortingsrepresentanter, forbundsmedlem Freddy 

André Øvstegård (SV) og Stefan Heggelund (H), og nestlederen i KrfU, Olaus Trygve Bjuland. Noe vi lærte av 

dette, er at hvis vi først får hanket inn ett stort navn, kan vi bruke det til å få på plass et skikkelig bra panel. 

Vi har hatt flere internasjonale besøk: På Bibel og Bollebaking 7. april fikk vi besøk av finske Mio Kivelä, 

LHBT-aktivist og ungdomsarbeider i den finske kirken. Vi har også hatt besøk fra Studentenes og 

Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), og vi skal få nytt besøk til våren av Luwiza Makosa, som 

skal fortelle om arbeidet i det kristelige studentforbundet i Zimbabwe.  
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Et av de hyggeligste arrangementene våre var Juleverksted. Vi vil også fremheve arrangementene med mat: 

Påskemåltid, introkveld med taco, ice cream floats på semesterstartsmesse – å dele enkle måltid er en god måte å 

skape samhold, og gir også en ekstra grunn for sultne studenter til å komme på arrangementene våre. 

 

Vi anbefaler å videreføre tradisjonen med å holde fadderukefest i samarbeid med Teologisk StudentUtvalg. Det 

er viktig å sørge for nok edru faddere, og vi anbefaler at én har tydelig ansvar for spillelisten. Det er viktig at det 

blir en hyggelig kveld for alle. 

 

Vi oppfordrer det nye styret til å ha fokus på promotering, da det gir store utslag på hvor mange som kommer på 

arrangementene. 

 

Arrangementdeltagelsen har variert fra 5 (gatebønn med matpakkeaksjon) til ca. 30 på enkelte messer, og 50 – 

80 på samarbeidsprosjektene med Minhaj Ungdom og UngInfo. 

 

Investeringer:  

Vi ble gitt mandat av forrige årsmøte til å kjøpe inn en gitar til 4000,-. I mangel av gitarentusiaster nedprioriterte 

vi dette. Til gjengjeld kjøpte vi inn en koralbok (pianonoter til salmer) til 729,-. Vi håper den vil gi inspirasjon 

og musikkglede i mange år fremover. 

 

Per Høyland presenterte årsberetningen fra Stavanger kristelige studentforbund: 
Antall betalende medlemmer for årsskiftet 2017/2018 

14 medlemmer 

 

Hvem som har vært i styret (og eventuelt andre verv i lokalforbundet) 

Andreas Gaard, Malin Tveterås, Tone Reinertsen, Cathrine Stjern og Maren Grønhilder 

 

Representanter fra lokalforbundet i landsstyret 

Andreas Gaard og Louise Gaard (faste representanter),  

Malin Tveterås og Tone Reinertsen (varaer) 

 

Hvor mange fra lokalforbundet som deltok på landsmøtet i NKS 

Malin Tveterås, Cathrine Stjern og Tone Reinertsen 

 

En oversikt over arrangementene lokalforbundet 

Vi hadde 16 arrangementer i 2017. Det var et variert opplegg bestående av både Bibel og Børst, quiz, filmkvelder 

og temakvelder. Oppmøtet på arrangementene har som regel vært på rundt 4-5 personer. 

 

Andreas, Cathrine og Malin deltok på styrekurs høsten 2017. 

Flere av medlemmene deltok også på stand-kurs ved semesterstart 2017 

Vi har også sendt faste delegater til Landsmøtene.  

 

Kort evaluering fra oss i styret 

God stemning på møtene 

Vi har vært heldige som får låne domkirkekjelleren gratis 

Det har vært vanskelig å verve medlemmer det siste året 

God fordeling av arbeidsoppgaver 

 

Tips til det nye styret 

Være tidlig ute med å promotere arrangementene (Facebook, plakater, standaktivitet, etc) 

Utform en liten flyer som lett kan deles ut på stand  

Vær fleksible og ta initiativ  

Jobb aktivt for å beholde og opprette samarbeidspartnere 

 

Det forelå ingen skriftlig årsberetning fra Tromsø kristelige studentforbund. Regine 

Aspmo Kjærran orienterte fra Tromsø kristelige studentforbund 
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Louise Bekkelund Hole presenterte årsberetningen fra Trondheim kristelige 

studentforbund: 
Arrangementer  

I Trondheimsforbundet arrangeres det ulike arrangementer som holder sted i Kapellet i Singsakerbakken 13. 

Styret holder arrangementer annenhver onsdag og enkelte fredager. Vi har et tett samarbeid med 

studentmenigheten som bruker forbundets lokaler til egne arrangementer annenhver onsdag. Dette gjør at det 

skjer noe i våre lokaler hver uke, noe vi er veldig fornøyd med. Ved enkelte store arrangement får styret hjelp av 

komitéer satt sammen av Trondheimsforbundets medlemmer. Disse arrangementene arrangerte styret i 2017: 

Introduksjonskvelder: Det er blitt holdt en introduksjonskveld i starten av hvert semester. 

Årsmøte. 

Temakvelder: Religionspsykologi, Radikalisering, Tro og tvil, Reformasjonen i dag, Menneskeverd i livets 

realiteter, Ondskap, Unge stemmer mot okkupasjon, Gudsbilde, Etikk i møte med religion, Makt. 

Sosiale kvelder: Bibel & Børst (x4), Bibel og bål, Nyttårsgalla, Åpen scene (x2), LAN, 17. mai-frokost, 

Halloween-fest, Brettspillkveld, Strikk og ligg (x2), Juleavslutning. 

Gudstjenester: I 2017 ble det arrangert to gudstjenester, Messe & fest og Påskemåltid. Begge 

gudstjenesteformene har brukt liturgier laget av Trondheimsforbundet i 2016. Studentprestene har blitt brukt i 

begge gudstjenestene 

Studentmenighetens arrangementer: Studentmenigheten har arrangert Brettspillkveld, Filmkveld, Friends & 

Food og Table Talk i Forbundets lokaler annenhver onsdag. Det nyter Forbundet godt av. 

 

Deltakelse på nasjonale arrangement 

Trondheimsforbundet var en av de største delegasjonene på Landsmøtet mars 2017. 5 delegater med stemmerett.  

 

Trondheimsforbundet var den største delegasjonen på Forbundshelga på Haugtun i oktober 2017. 

 

Deltakelse i kirkepolitikk og aktivisme 

Trondheimsforbundet har i liten grad vært aktive i kirkepolitikk og aktivisme. Enkelte av medlemmene deltok i 

Prideparade under kirken på Pride september 2017. 

 

Bibelgruppa Trondheimsforbundet 

I høst ble det startet opp en bibelgruppe der gjennomsnittlig seks møter opp hver samling. Bibelgruppens 

medlemmer har byttet på ansvaret for bibeltekst og innkjøp av mat. De har ikke hatt økonomisk støtte dette året. 

Bibelgruppen samles annenhver torsdag i kapellet i S13, og har en egen facebookgruppe. 

 

Styret  

Styret bestod av syv medlemmer frem til mai 2017, og seks medlemmer etter mai 2017. Styret har bestått av seks 

nye styremedlemmer, og derfor ble tidligere styreleder (Ingvild Yrke) en del av styret våren 2017 i en 

overgangsperiode. Styret har bestått av Louise Bekkelund Hole (leder), Erik Mathias Mamen 

(nestleder/profileringsansvarlig), Kristian Roaldsnes (økonomiansvarlig/referent), Rebecca Lunde 

(arrangementansvarlig), Torun Bjørgo (arrangementansvarlig) og Tone-Merete Øverby (arrangementansvarlig). 

Det ble holdt styrekurs for det nye styret mars 2017. Pengene til styret har gått til styremiddager og 

planleggingsmøter. Styret har fått god hjelp av komitéer til å lage større arrangement. 

 

Økonomi 

TKSF fikk avslag på søknad om penger fra SiT, og arrangement posten i budsjettet ble derfor redusert. Penger til 

arrangement ble brukt konservativt på våren, men mer liberalt på høsten da vi hadde mye igjen på arrangement 

budsjettet.  

 

Profilering og medlemsvekst 

Trondheimsforbundet har stått på stand på studiesteder og i Nidarosdomen, og er aktive på facebook der vi har 

en side og en gruppe. Det er blitt laget facebookarrangement for enkeltarrangementer vi arrangerer. Styret ser at 

det fortsatt er personlig invitasjon av venner og nettverksskaping som er viktigst for medlemsvekst, samt og være 

synlig i studentmiljøet i Trondheim. På årsmøtet 2017 ble det vedtatt en målsetning om å rekruttere 25 nye 

medlemmer. Dette målet ble dessverre ikke nådd på tross av at vi hadde en vervekampanje. Vi fikk 9 nye 

medlemmer i 2017. 

 

Landsstyrerepresentanter 

Trondheimsforbundet har vært godt representert i Landsstyret, og kontakten mellom landsstyret og lokalstyret 

har fungert bra. Trondheimsforbundets representanter: Andrine Elnes Rabbevåg og Trygve Leithaug, Ann-Elén 
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Leithaug (vara) og Andreas Eggesvik (vara). Ingvild Yrke, en av Trondheimsforbundets medlemmer, satt som 1. 

nestleder i Landsstyret. 

 
Følgende tok ordet til saken:  

Marianne Meling-Kvamsøe, Edel-Marie Haukland, Regine Aspmo Kjærran, Solveig Finquist, 

Marte Holm Simonsen og Andrine Elnes Rabbevåg. 

 
3.3 Årsberetning fra ansatte 
Per Høyland presenterte årsberetningen fra ansatte: 
 

Torkil Hvidsten har vært ansatt som generalsekretær i 100 % stilling i hele perioden. Han fikk fornyet sitt 

åremål i 2015 og har kontrakt fram til september 2019. 

 

Per Høyland ble 1. august ansatt som organisasjonsutvikler i 100 % prosjektstilling med varighet fram til 

31.07.2020.  

 

Dag Håvard Engebråten var fram til 31.12.2017 ansatt i en 20 % stilling som kontorassistent.  

 

Audun Stranden, leder av NKS, har vært frikjøpt i en 50 % stilling fra 01.07.17-31.03.18, med hovedformål å 

følge opp lokalforbundene.  

 

I tillegg består kontorfellesskapet av eiendomsforvalter i NSKF. Ranveig Aamodt er ansatt i denne stillingen.  

 

Årsberetning fra Per Høyland (organisasjonsutvikler) 

«Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020», vedtatt av Landsmøtet i 2017, har dannet grunnlaget for det 

arbeidet jeg har gjort på kontoret og ute i lokalforbundene i perioden jeg har vært ansatt i heltidsstillingen som 

organisasjonsutvikler.  

 

En av hovedoppgavene mine er å styrke Forbundets eksterne og interne kommunikasjonskanaler. Som en del av 

dette arbeidet har jeg sørget for at Forbundets nasjonale Facebook-side og Instagram-profil har blitt regelmessig 

oppdatert. Jeg har også skrevet flere saker til nettsiden, blant annet om fjorårets fredspris til ICAN og om 

Forbundets Palestina-engasjement. Styrekursene, som en del av Forbundets skoleringsopplegg, har fått en egen 

bolk om mediearbeid, og en promoteringsplan er under utvikling. Siden august 2017 har vi fått to saker på trykk 

i Vårt Land og publisert 29 artikler på nettsiden Vi har i tillegg nådd ut til 42.293 unike brukere via 87 

oppdateringer på Facebook, og publisert 16 bilder på Instagram (per. 19.02.2018). I januar 2018 startet vi opp 

nyhetsbrev igjen, som etter planen skal sendes ut til alle medlemmer og andre interesserte fire ganger i året. 

 

Siden august 2017 har jeg besøkt alle lokalforbundene minst en gang, holdt tre introduksjonskvelder hvorav to 

med Audun og ett alene, arrangert styrekurs for Stavangerforbundet og styreinstruktørkurs sammen med Torkil, 

deltatt på temakveld om Palestina i Trondheim, arrangert messe og fest i Bergen, og deltatt på to 

Landsstyremøter. Jeg har stått på stand både i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø, og blitt kjent med mange 

aktive Forbundere. Bergensforbundet, som skulle gjenoppstartes etter en periode med inaktivitet, fikk i høst mye 

fokus og ressurser. På allmøtet i oktober 2017 ble et nytt styre valgt, og Bergensforbundets har gått fra 14 

medlemmer i august 2017 til 32 medlemmer ved fjorårets slutt. I vinter har jeg koordinert arbeidet med å 

innstille på ny logo, og holdt løpende kontakt med både designerbyrået og Landsstyret. En viktig arbeidsoppgave 

denne våren blir å bistå Utvalget for Palestina med gjennomføringen av et utvekslingsprogram i samarbeid med 

Palestine Youth Ecumenical Movement, i tillegg til kjerneoppgavene som består av videreutvikling av 

Forbundets promoteringsstrategier samt løpende oppfølging av lokalforbundene. Forbundet skal utvides med to 

nye lokalforbund innen utgangen av 2019, og oppfølging av samarbeidspartnere og nettverk i Kristiansand blir 

derfor en viktig oppgave mot semesterstart høsten 2018. 

 

Forbundet opplevde vekst i 2017, og hadde 203 ordinære medlemmer ved årets slutt. Dersom vi fortsetter denne 

trenden med årlig vekst kan vi klare å nå målet om 300 betalende medlemmer innen utgangen av 2019.  

 

Det kollegiale fellesskapet har i all hovedsak bestått av undertegnede, Torkil Hvidsten, Ranveig Åmodt (NSKF) 

og Dag Håvard Engebråten. Vi er et kontor med få ansatte, og det kollegiale fellesskapet er godt. 
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Årsberetning fra Torkil Hvidsten (generalsekretær) 

Første halvdel av perioden var preget av redusert bemanning ved kontoret, etter at det ikke lyktes å få ansatt en 

organisasjonsutvikler før jul. Dette ble imidlertid løst ved at Dag Håvard Engebråten ble ansatt i 20 % stilling for 

å ta seg av oppgaver knyttet til medlemsregisteret, utleie og praktiske oppgaver på kontoret, i tillegg til at leder 

Audun Stranden fikk dekket en deltidsstilling (av NSKF), med hovedfokus på oppfølging av lokalforbund.  

 

Jobben som generalsekretær er en «potet-stilling» der man gjør litt av veldig mye forskjellig: 

Organisasjonsbygging, økonomi og administrasjon, sekretærfunksjoner, noe oppfølging av lokale styrer, stå på 

stand, holde kurs, mekling og konfliktløsning, arbeidsgiveransvar osv. Rent praktiske og administrative 

funksjoner opptar stadig mer av jobben. Sekretærfunksjoner for landsstyret og arbeidsutvalget, regnskapsføring 

for NKS og lokalforbund, utleie av lokalene i Universitetsgata 20. Ellers er en viktig del av jobben å holde 

oversikt over stort og smått som rører seg i organisasjonen, «spille ball med» og veilede ansatte og 

studentledelse. Jeg sitter også i AU i NSKF, som møtes 1-2 ganger i måneden.  

 

Med opprettelsen av stillingene som organisasjonsrådgiver og nå organisasjonsutvikler, som begge har hatt et 

lokalt fokus, har tyngdepunktet i generalsekretær-stillingen også blitt flyttet tydeligere mot nasjonalleddet i 

organisasjonen. Heldigvis blir det også noen tur til lokalforbund, og dette er sammen med Forbundshelga viktige 

påfyll av motivasjon og engasjement.  

 

Forbundet har begrensete ressurser og store ambisjoner, og arbeidsoppgavene vokser stadig i takt med at 

organisasjonen blir større. Som i de fleste frivillige organisasjoner, har man stadig en følelse av at man ikke helt 

har tid til alt det man ønsker å gjøre til enhver tid. Samtidig er det, når man løfter blikket litt utover dagens 

papirbunke på skrivebordet, veldig fint å se den utviklingen Forbundet har vært i de siste fem årene. Vi blir 

stadig flere medlemmer og lokalforbundet, jeg opplever at organisasjonskompetansen blant medlemmene har økt 

vesentlig, og vi ser i det store og hele ut til å sette oss ambisiøse, men oppnåelige mål.  

 

Jeg har i perioden opplevd det lille kollegiet og arbeidsmiljøet som godt og inspirerende. Det er mye kompetanse 

samlet i den lille staben vår, og det er stort sett morsomt og utviklende å være ansatt i Forbundet. Etter to år med 

kronisk underbemanning, har det også vært veldig bra med et år med nær full «sysselsetting» på kontoret.  

 

Årsberetning Audun Stranden 

Fra sommeren 2017 og ut lederperioden jobbet jeg i en 50% stilling hvor formålet var å bygge lokalforbund. Det 

var spesielt stort behov for dette i bergensforbundet da det ikke ble valgt et nyttstyre på årsmøte våren 2017. Jeg 

var derfor i Bergen fire ganger i løpet av høsten for å stå på stand, og gjennomføre arrangementer. Under 

semesterstarten i august var jeg i Bergen i en uke. Dette resulterte i at det når er et fungerende styre i Bergen og 

jevnlig aktivitet.  

 

I tillegg til Bergen var jeg én gang i Trondheim, to ganger i Tromsø og tre ganger i Stavanger i løpet av perioden 

jeg jobbet i 50% stilling. I Tromsø og Stavanger stod jeg på stand og holdt introduksjonskveld.  Jeg har til 

sammen holdt tre introduksjonskvelder i perioden. To med Per og en alene. 

 
Årsberetning Dag Håvard Engebråten 

Jeg har i 2017 hatt en deltids-stilling i Forbundet, og jobbet 1-2 dager i uka. 

Mine arbeidsoppgaver har vært å betjene medlemsregisteret, drive utleie i U20, diverse praktisk og forefallende 

oppgaver, samt å assistere de andre ansatte på kontoret. Det har vært et hyggelig år med varierte oppgaver. 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 
3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd 
Ordstyrerbordet orienterte om at det ikke hadde vært aktivitet i Nordisk-baltisk samarbeidsråd 

i perioden. 

 
3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa 
Audun Stranden orienterte fra WSCF og WSCF-Europa (se kapittel 6 i landsstyrets 

årsberetning for detaljer). 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Edel-Marie Haukland og Audun Stranden. 
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3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering 
Knut Natskår Svihus orienterte fra BIFFE.  

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

 

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering 
Olav Nomeland orienterte fra NSKF.  

 

Ingen tok til ordet til saken. 

 

 

3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt  
Frøydis Indgjerdingen la fram årsberetning for Akt: 

 
Utgivelser: 

Det har i perioden blitt utgitt to nummer av AKT:  

AKT # 1 2017 kom ut i juni og hadde hovedtema «Med rom for hele mennesket»  

AKT # 2 2017 kom ut i desember og hadde hovedtema «Reformasjon i dag»  

 

Redaktøransvar: 

Frøydis Indgjerdingen og Einar Østerhagen har hatt redaktøransvaret for begge nummer av AKT utgitt i 2017. 

For det første nummeret av AKT i 2018 har Einar Østerhagen, Frøydis Indgjerdingen og Ingvild Yrke 

redaktøransvaret.  

 

Layout: 

Anne-Lise Brenna Ording har hatt layout på begge numre i 2017.  

 

Arbeid med AKT i 2017: 

På landsmøtet i 2016 ble det vedtatt en ny struktur for AKT. I arbeidsprogrammet står det:  

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. 

 

Det har krevd en del purringer for å få inn stoff fra lokalforbundene til bladet. Det har heller ikke blitt sendt inn 

mye stoff «på eget initiativ». Det er kommet noe, og det er gledelig, men det er ønskelig at det å sende inn stoff 

til AKT er noe som er i bevisstheten til alle våre medlemmer og «venner».  

 

Til tross for utfordringene, og at utgivelsen av AKT er ressurskrevende for organisasjonen, har to numre av AKT 

blitt utgitt som planlagt. Dessverre ble vårnummeret kraftig forsinket på grunn av flere forhold, så dette ble utgitt 

helt i starten av høstsemesteret. Landsstyret er likevel fornøyde med resultatet, og er glade for at det sakte men 

sikkert blir noe mer lokale bidrag.  

 

Redaksjonen synes det har fungert godt å ha et semestertema å forholde seg til, og mener at det gjør det lettere å 

finne relevant stoff til bladet. 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Erik Mathias Mamen, Frøydis Indgjerdingen, Erik Mathias Mamen, Frøydis Indgjerdingen, 

Rasmus Rustad, Frøydis Indgjerdingen og Ingvild Yrke. 

 

Vedtak: 

Landsstyret godkjente årsberetningen for AKT 2017-2018. 

Enstemmig vedtatt. 
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3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering 
Per Høyland la fram årsberetning fra Utvalg for Palestina: 
Utvalg for Palestina er Forbundets ressursgruppe for Palestina-politikk. Utvalget har vært inaktivt en periode, 

men er nå gjenoppstartet og hadde sitt første møte 10. februar 2018. Organisasjonsutvikler Per Høyland fungerer 

som sekretær for utvalget. Hans hovedoppgaver er å bistå utvalget i koordineringen og gjennomføringen av et 

studentutvekslingsprosjekt i samarbeid med Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM), vår 

søsterorganisasjon i Palestina. Andre sentrale oppgaver er koordinering av aktiviteter under Kirkeuka for fred og 

Globaliseringskonferansen.  

 

På Landsmøtet i mars 2017 ble Forbundets palestinaengasjement diskutert, især mulighetene for å gjenoppstarte 

et utvekslingsprogram. Landsstyret og enkelte lokalforbundsstyrer har også diskutert dette. 2. oktober 2017 ble 

det kommunisert at en slik studentutveksling var under planlegging i nettsidesaken «Kvinnesenteret i Abu Dis». 

Muligheten for å engasjere seg i Utvalget for Palestina har blitt kommunisert flere ganger, både på nettsiden, via 

e-post, på Forbundshelga, og i januar-utgaven av nyhetsbrevet. Per 21.02.2018 har utvalget tre medlemmer: Silje 

Dising, Ingvil Holthe Enoksen og Eilif Tanberg. Utvalget har hatt to møter, 10. og 21. februar 2018. 

 

Forbundet har fått tildelt kr. 75.000 gjennom Nord/Sør-støtta koordinert av Landsrådet for barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU). Prosjektet har arbeidstittel «De okkuperte», og i løpet av 2018 vil utvalget 

arrangere en studentutveksling mellom PYEM og Forbundet, lage en temakveld om hvordan unge palestinske 

stemmer opplever okkupasjonen, skrive artikler til norske menighetsblad, lage en blogg fra utvekslingen, og 

arrangere et møte under Globaliseringskonferansen i oktober. Målgruppen er studenter og studentmenigheter, 

eksempelvis Kirke 18-30. Mellom 13. og 23. September får vi besøk av studenter fra Palestina, som skal delta på 

både Forbundshelga og Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Tre eller fire Forbundere vil besøke PYEM 30. 

juni til 8. juli for å delta på sommerleiren «Journey for Justice». Hvem som får anledning til å dra avgjøres av 

Landsstyret. Alle medlemmer skal kjenne til muligheten for å engasjere seg i utvalget, og utvalget oppfordrer 

derfor lokalforbundene til å promotere dette på arrangementer. Per har ansvar for promotering i nasjonale 

kanaler, som sosiale medier, nettside og nyhetsbrev.  

 

Per Høyland representerer Forbundet i koordineringsgruppa for Kirkeuka for fred inntil utvalget har valgt en 

leder som kan overta denne oppgaven. Kirkeuka for fred arrangeres internasjonalt av Kirkens Verdensråd, og 

koordineres i Norge av Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Norge, Kvekersamfunnet, 

Kvekerhjelp, Norske kirkeakademier, Den norske kirke/Mellomkirkelig råd, Stiftelsen Karibu, Norges kristelige 

studentforbund, Sabeels venner i Norge og Svenske Kyrkan i Oslo.  

 

Siden august 2017 har ansatte hatt to møter med Nidal Abu Zuluf, som representerer PYEM, hvor Forbundets 

BDS-tilslutning og utsikter for utvekslingsprogrammet har blitt diskutert. Forbundet har også støttet et 

Kvinnesenter i Abu dis, først og fremst ved å selge håndarbeider. Senteret gir jobb til omtrent 50 kvinner. 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Ingvil Enoksen, Per Høyland, Torkil Hvidsten og Frida Sofie Øyen. 

 

 

3.10 Årsberetning fra Utvalg for kirkepolitikk 
Årsberetningen fra Utvalg for kirkepolitikk, ved leder Katrine Intelhus Lind-Solstad, 

ble lagt fram skriftlig for landsmøtet: 
Det har vært lite aktivitet i utvalget mellom landsmøtene. Dette handler blant annet om at utvalget har etterspurt 

hva som har vært landsstyrets bestilling. Skal utvalget være en ressursgruppe for LS, skal utvalget lage utkast til 

høringssvar i relevante høringer, eller skal utvalget drive aktivt utadrettet arbeid mot ulike medier, med uttalelser 

og liknende? Dette er en drøfting som det nye LS bør fortsette å jobbe med. 

 

Det har i løpet av denne LS perioden vært gjennomført 1 drøftingsmøte mellom LS og leder i utvalget. Det har 

også vært gjennomført et møte hvor to av medlemmene i utvalget deltok, hvor det ble jobbet videre med 

momenter fra drøftingsmøtet med LS. Vi tror at for at utvalget skal fungere bør det ha en større forankring i 

dagens organisasjon, og det må være bygget på et engasjement for å jobbe med kirkepolitiske spørsmål. 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Audun Stranden, Erika Espey-Sundt og Audun Stranden. 
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4. Regnskap for 2017 
 
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 
Torkil Hvidsten la fram årsregnskap for NKS 2017. 

 

Følgende tok til ordet i saken: 

Andreas Eggesvik, Torkil Hvidsten, Marte Holm Simonsen, Torkil Hvidsten, Marius 

Jakobsen Magnussen, Torkil Hvidsten, Ingvil Holthe Enoksen og Torkil Hvidsten.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente regnskap for NKS 2017. Se vedlegg. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering  
Torkil Hvidsten orienterte om lokalforbundenes årsregnskap for 2017. 

 
Ingen tok til ordet til saken.  

 
 
4.3 Regnskap BIFFE til orientering  
Regnskapet forelå ikke.  

 
 
4.4 Regnskap NSKF til orientering 
Olav Nomeland orienterte om NSKFs regnskap sammen med sak 3.7. 

 

Ingen tok til ordet til saken. 
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5. Budsjett for 2018 
 
5.1 Budsjett for NKS 2018 
 

Torkil Hvidsten la fram landsstyrets forslag til budsjett. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Edel-Marie Haukland, Torkil Hvidsten, Erika Esprey-Sundt, Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke, 

Torkil Hvidsten, Edel-Marie Haukland, Ingvild Yrke, Andrine Elnes Rabbevåg, Torkil 

Hvidsten, Marius Jakobsen Magnussen, Frida Sofie Øyen, Regine Aspmo Kjærran, Torkil 

Hvidsten, Andrine Elnes Rabbevåg og Frida Sofie Øyen.  

 

Følgende forslag kom inn: 

 

Forslag 1 (fra Torkil Hvidsten) 

3105 Otto Løvenskiolds legat – årets uttak 

Øke med -75 000,- til -75 000,- 

 

6820 Trykksaker 

Øke med 75 000,- til 75 000,- 

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2 (fra Torkil Hvidsten) 

3105 Otto Løvenskiolds legat – årets uttak 

Øke med -115 000,- til -115 000,- 

 

6820 Trykksaker 

Øke med 115 000,- til 115 000,- 

Forslaget trukket da det innebar en ny logo-prosess, mens ny logo ble vedtatt på dette 

landsmøtet. 

 

Forslag 3 (fra Ingvild Yrke) 

Organisasjon 

7147 Styreinstruktørkurs  

Kutte med 6 000,- til 13 000,- 

 

7148 Forbundshelga 

Øke med 6 000,- til 106 000,-  

 

For: 10 

Mot: 2 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 4 (fra Edel-Marie Haukland) 

5012 Lønn/honorar AKT 

Øke med 5 000,- til 15 000,- kroner 

 

For: 5 

Mot: 5 

Avholdende: 2 

Forslaget avvist 

 

Forslag 5 (fra Marius Jakobsen Magnussen): 

7143 Internasjonale reiser 

Øke med 10 000,- til 25 000,- 

Forslaget falt til fordel for forslag 6 

 

Forslag 6 (fra Marius Jakobsen Magnussen): 

Post 7143 Internasjonale reiser 

Øke med 5 000,- til 20 000,- 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Forslag 7 (fra Andrine Elnes Rabbevåg) 

7152 Prosjekt Palestina 

Øke med 10 000,- til 120 000,-  

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 8 (fra Frida Sofie Øyen og Regine Aspmo Kjærran)  

7154 Ungdommens kirkemøte 

Øke med 1 500,- til 4 500,-  

For: 3 

Mot: 6 

Avholdende: 3 

Forslaget avvist 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok budsjett for NKS 2018. Se vedlegg. 

Enstemmig vedtatt 
 

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering  
Torkil Hvidsten orienterte om lokalforbundenes budsjett for 2018. 

 

Ingen tok ordet til saken. 
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6. Vedtekter 
 
6.1 Endringsforslag NKS’ vedtekter 
Det var kommet inn 8 forslag til endringer av vedtektene innen fristen for å levere 

endringsforslag. Torkil Hvidsten la fram landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Ingvild 

Yrke la fram endringsforslag på vegne av henne og Andrine Elnes Rabbevåg.  

 

Følgende tok ordet til saken: 

Edel-Marie Hauland, Torkil Hvidsten, Louise Bekkelund Hole, Ingvil Holthe Enoksen, 

Andrine Elnes Rabbevåg, Edel-Marie Hauland, Torkil Hvidsten, Edel-Marie Haukland, 

Andreas Eggevik, Erik Mathias Mamen, Eilif Tanberg, Louise Bekkelund Hole, Edel-Marie 

Haukland, Ingvil Holte Enoksen, Frida Sofe Øyen, Solveig Finquist, Torkil Hvidsten, Eilif 

Tanberg, Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke og Torkil Hvidsten.  

 

Følgende forslag ble behandlet: 

Forslag 1 (fra landsstyret): 

Kapittel I – Virksomhet, §2 Organisasjon 

 

Eksisterende tekst: 

Organisasjonens navn er Norges Kristelige Studentforbund (heretter NKS). NKS er en 

landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre faste 

sammenslutninger. 

 

Nytt forslag: 

Organisasjonens navn er Norges Kristelige Studentforbund (heretter NKS). NKS er en 

landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre faste 

sammenslutninger. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
 

Forslag 2 (fra landsstyret): 

Kapittel II – Landsmøtet, § 7 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds 

generalforsamlinger/årsmøter.  

 

Nytt forslag: 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds 

generalforsamlinger/årsmøter.  

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 3 (fra landsstyret): Avklare hvordan formålsparagrafen endres 

Kapittel V – Generelle bestemmelser, § 17 Vedtektsendringer 

 

Eksisterende tekst: 

Alle endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall. 

 

Nytt forslag: 

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

krever konsensus. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 
Forslag 4 (fra landsstyret): 

Kapittel IV – Landsstyret, § 14 Sammensetning 
 

Eksisterende tekst: 

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.  

 

Tilleggsforslag: 

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. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 5 (fra landsstyret): 

(Alle forslagene 5.1-5.6 henger sammen og stemmes over som ett forslag.) 

 

5.1 

Kapittel II – Landsmøtet, § 7 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds generalforsamlinger/ 

årsmøter. Valgperioden er et kalenderår. Ansatte i NKS, samt faste medlemmer av 

Arbeidsutvalget er ikke valgbare. 

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

 NKS leder og andre faste medlemmer av Arbeidsutvalget (jf. kap. IV). 

 Fast ansatte i NKS. 

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

Huskomiteen og Akt. 
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Nytt forslag: 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds generalforsamlinger/ 

årsmøter. Valgperioden er et kalenderår. Ansatte i NKS, samt leder og nestleder av 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. 

 

5.2 

Kapittel II – Landsmøtet, § 9 Innkalling 

 

Eksisterende tekst: 

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

 

Nytt forslag: 

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

 

5.3 

Kapittel III – Dokumenter, § 11 Styringsdokumenter som vedtas av Landsmøtet 

 

Eksisterende tekst: 

Dokumenter som er vedtatt av Landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre 

organer i organisasjonen. (…) Øvrige vedtak fattet av Landsstyret, Arbeidsutvalget eller andre 

organ utenom Landsmøtet skal være i tråd med plattformene vedtatt av Landsmøtet. 

 

Nytt forslag: 

Dokumenter som er vedtatt av Landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre 

organer i organisasjonen. (…)  Øvrige vedtak fattet av Landsstyret, utvalg eller andre organ 

utenom Landsmøtet skal være i tråd med plattformene vedtatt av Landsmøtet. 

 

5.4 

Kapittel IV – Landsstyret, § 14.2 Arbeidsutvalget 

 

Stryke hele § 14.2 Arbeidsutvalget: 

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

 

AUs primæroppgaver er å forberede landsstyremøtene og å følge opp landsstyresakene 

mellom møtene, der ansvaret ikke er delegert til andre. AU får sin utfyllende instruks vedtatt 

av landsstyret.  

 

Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 
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5.5 

Kapittel IV – Landsstyret, §15.1 Saksbehandling 

 

Eksisterende tekst: 

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 landsstyrets arbeidsutvalg. 

 

Nytt forslag: 

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. 

 

5.6 

Kapittel IV – Landsstyret, §15.2 Ansvar for organisasjonen 

 

Stryke ledd j): 

j) [Det tilligger landsstyret å] velge en fast vararepresentant til AU blant landsstyrets 

medlemmer. Når vara til AU fungerer som AU-medlem, skal dennes vara ta plass i LS. 

 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 6 (fra landsstyret):  

Alle forslagene 6.1-6.3 henger sammen og stemmes over som ett forslag. 

 

6.1 

Kapittel II – Landsmøtet, § 8.5 valg 

 

Eksisterende tekst: 

Det tilligger Landsmøtet å velge: 

b) 1.nestleder og 2. nestleder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell 

nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

 

Nytt forslag: 

Det tilligger Landsmøtet å velge: 

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

Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

 

6.2 

Kapittel IV – Landsstyret, § 14.1 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

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

  

Nytt forslag: 

Landsstyret består av lederen i NKS, nestleder i NKS og minst 4 styremedlemmer. 
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6.3  

Kapittel IV – Landsstyret, § 14.2 Arbeidsutvalget 

 

Eksisterende tekst: 

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

Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 
 

Nytt forslag: 

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av NKS leder og nestleder. (…) Generalsekretæren er 

arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 

 

Stemmer for: 10 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 7 (fra landsstyret):  

Kapittel IV – Landsstyret, § 14 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Alle aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. Ingen lokalforbund 

skal være representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret.   

 

Nytt forslag: 

Alle aktive lokalforbund har 1 representant i landsstyret. Lokalforbund med mer enn 75 

medlemmer kan ha inntil 2 representanter i landsstyret.  

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

 

Forslag 8 (fra Ingvild Yrke og Andrine Elnes Rabbevåg): 

§ 1 Formålsparagrafen 

 

Eksisterende tekst: 

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. 

 

Nytt forslag: 

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

studenter og unge voksne, 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. 
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Ingvild Yrke varslet at forslagsstillerne ønsket å trekke forslaget til fordel for en bredere 

utredning av organisasjonens målgruppe til landsmøtet 2019. Frida Sofie Øyen ønsket å 

opprettholde forslaget. 

 

Stemmer for: 6 

Stemmer mot: 2  

Avholdende: 4 

Forslaget avvist 

 

Forslag 9: Øyeblikkelig iverksettelse av vedtektsendringer 

Landsstyret hadde innstilt på å at alle vedtatte vedtektsendringer iverksettes umiddelbart etter 

at voteringen er avsluttet, i henhold til § 11.1. Dette krever ¾ kvalifisert flertall for å vedtas.  

 

Stemmer for: 10 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 2 

Forslaget vedtatt 
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7. Organisasjonssaker 
 
7.1 Revidering av Prinsipprogram 
Andrine Elnes Rabbevåg la fram landsstyrets forslag til revideringer av prinsipprogrammet. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Første plenumsbehandling: 

Andrine Elnes Rabbevåg, Ingvil Holthe Enoksen, Marte Holm Simonsen, Erik Mathias 

Mamen, Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke, Erik Mathias Mamen, Ingvild Yrke, Marius Jakobsen 

Magnussen, Andrine Elnes Rabbevåg, Marte Holm Simonsen, Frida Sofie Øyen, Torkil 

Hvidsten, Edel-Marie Haukland, Andrine Elnes Rabbevåg, Erik Mathias Mamen, Eilif 

Tanberg, Torkil Hvidsten, Marte Holm Simonsen, Edel-Marie Haukland, Frøydis 

Indgjerdingen, Louise Bekkelund Hole, Frøydis Indgjerdingen, Ingvil Holthe Enoksen, 

Andrine Elnes Rabbevåg, Andrine Elnes Rabbevåg, Andrine Elnes Rabbevåg, Ingvild Yrke,  

Eilif Tanberg, Ingvild Yrke, Frida Sofie Øyen og Rasmus Rustad. 

 

Andre plenumsbehandling 

Andrine Elnes Rabbevåg la fram komiteens innstillinger til vedtak. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Solveig Finquist, Ingvild Yrke, Andrine Elnes Rabbevåg, Eilif Tanberg, Ingvild Yrke, Eilif 

Tanberg, Edel-Marie Haukland, Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke, Torkil Hvidsten, Frøydis 

Indgjerdingen, Ingvil Holthe Enoksen, Marius Jakobsen Magnussen, Louise Bekkelund Hole 

Rasmus Rustad og Andrine Elnes Rabbevåg 

 

Følgende forslag kom inn til saken: 

 

Forslag 1 (fra Eilif Tanberg) 

Endre eksisterende tekst: 

(Øverst i dokumentet:) 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende studentorganisasjon (...) 

og 

(Under ”Kristen studentorganisasjon”:)  

NKS er en kristen studentorganisasjon som ønsker (...) 

 

Forslag til ny tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende student- og 

ungdomsorganisasjon (...) 

og 

NKS er en kristen student- og ungdomsorganisasjon som ønsker (...) 

 

Stemmer for: 0 

Stemmer mot: 6 

Avholdende: 6 

Forslaget avvist 

 

Forslag 2A (fra Andrine) 

Endre eksisterende tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. 



27 
 

 

Forslag til ny tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk (tverrkirkelig) 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. 

 

Stemmer for: 5 

Stemmer mot: 7 

Avholdende: 0 

Forslaget avvist 

 

Forslag 2B (fra Ingvil Holthe Enoksen) 

Endre eksisterende tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. 

 

Forslag til ny tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. Det at vi er en økumenisk organisasjon vil si at vi 

samarbeider med kristne trossamfunn og organisasjoner både i Norge og internasjonalt. 

 

Stemmer for: 1 

Stemmer mot: 8 

Avholdende: 3 

Forslaget avvist 

 

Forslag 2C fra Frida Sofie Øyen 

Endre eksisterende tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. 

 

Forslag ny tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. NKS 

er en landsomfattende økumenisk organisasjon. Det vil si at NKS er en tverrkirkelig og en 

organisasjon som vil jobbe for en økt forståelse og samarbeid mellom ulike tro- og livssyn. 

 

Stemmer for: 1 

Stemmer mot: 7 

Avholdende: 4 

Forslaget avvist 

 

Forslag 3A (fra landsstyret):  

Endre eksisterende tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899.  

 

Formålsparagrafen 

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. 
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Foreslått tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. Vi baserer vårt arbeid på NKS’ Formålsparagraf 

(§1 i vedtektene). Prinsipprogrammet er en konkretisering av innholdet i og arbeidet med 

Formålsparagrafen og de grunnleggende verdier vi forstår Formålsparagrafen i lys av. 

 

Forslaget falt til fordel for 3B 

 

Forslag 3B fra Andrine og Marius 

(Etter første setning «Norges kristelige studentforbund (NKS) er en....»): 

 

Forslag til ny tekst: 

Vi baserer vårt arbeid på NKS' formålsparagraf: 

[Med innrykk] "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." (§1 i vedtektene). 

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

de grunnleggende verdier vi forstår formålsparagrafen i lys av. 

 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 4 (fra Edel-Marie Haukland) 

Opprinnelig tekst: (i siste setning under Menneskesyn:) 

Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på grunnlag av for eksempel kjønn, 

seksuell legning, hudfarge eller sosial bakgrunn.  

 

Forslag til ny tekst: 

Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på grunnlag av for eksempel kjønn, 

seksuell legning, hudfarge, funksjonsnivå eller sosial bakgrunn.  

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 5 (fra landsstyret): 

Endre eksisterende tekst: 

Kristen studentorganisasjon  

NKS er en kristen studentorganisasjon som 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.  

 

Forslag til ny tekst: 

Kristelig studentorganisasjon  
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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.  

 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 6 (fra Frøydis og Marte) 

Endre eksisterende tekst 

Teologisk refleksjon har en bred plass (…) 

 

Forslag til ny tekst: 

Teologisk refleksjon er viktig for NKS’ virksomhet. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 7 (fra Edel-Marie Haukland) 

Endre eksisterende tekst: 

(Under Kristen studentorganisasjon, siste setning i 2.avsnitt:) 

NKS skal være en plattform for åpen debatt og diskusjon der spørsmålene er viktigere enn 

svarene. 

 

Forslag til ny tekst: 

NKS skal være en plattform for åpen debatt og dialog der spørsmålene er viktigere enn 

svarene. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 8 (fra Andrine og Edel-Marie): 

Stryke eksisterende tekst: 

(Under Kristen studentorganisasjon, 3.avsnitt:) 

Vi ser det som viktig å arbeide med nye uttrykksformer for tro, gjennom eksempelvis 

kjønnsinkluderende språk. 

 

Stemmer for: 10 

Stemmer mot: 2 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 9A (fra landsstyret): 

Endre eksisterende tekst: 

Organisasjon og prinsipp om medlemsstyring  

NKS er medlemsstyrt. Gjennom landsmøtet og landsstyret styrer lokalforbundene det sentrale 

leddet.  

 

Vi er medlemmer i World Student Christian Federation (WSCF), en økumenisk 

verdensomspennende organisasjon. Gjennom WSCF-nettverket samarbeider lokalforbund 

også direkte med studentbevegelser i andre deler av verden. 

 

Forslag ny tekst: 

Organisasjon og prinsipp om medlemsstyring  

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

inkluderende. Prinsippet om medlemsstyring innebærer at makten i organisasjon i størst mulig 

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

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

nedenfra, fra lokalforbundene. Gjennom landsmøtet og landsstyret styrer lokalforbundene det 

sentrale leddet.  

 

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

Meningsbrytninger skal skje med respekt, i åpenhet og uten latterliggjøring. 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. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 9B (fra Andrine og Marte) 

Endre eksisterende tekst (i forslag 9A): 

Meningsbrytninger skal skje med respekt, i åpenhet og uten latterliggjøring. 

 

Forslag til ny tekst: 

Meningsbrytninger skal skje i åpenhet og med respekt. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 10 (fra landsstyret) [Tidligere forslag 4] 

Vedtakstillegg (skal ikke inn som tekst i Prinsipprogrammet): 

Landsmøtet oppfordrer landsstyret til å vurdere om grunnlagsdokumentene bør slås sammen 

til ett prinsipprogram, og eventuelt legge forslag om dette fram for landsmøtet 2019. 

 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 11 (fra Ingvild Yrke) 

Ansatte gis fullmakt til redaksjonelle endringer. 

 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

 

7.2 Revidering av Kjønnsrettferdig plattform 
 

Regine Aspmo Kjærran la fram landsstyrets forslag til endringer i Kjønnsrettferdig 

plattform. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Første plenumsbehandling: 

Marius Jakobsen Magnussen, Eilif Tanberg, Marte Holm Simonsen, Marius Jakobsen 

Magnussen, Marianne Meling Kvamsøe, Erik Mathias Mamen, Ingvild Yrke, Frøydis 

Indgjerdingen, Andrine Elnes Rabbevåg, Marius Jakobsen Magnussen, Regine Kjærran 

Aspmo, Ingvil Holthe Enoksen, Eilif Tanberg, Edel-Marie Haukland, Louise Bekkelund Hole, 

Erika Espely Sundt, Marius Jakobsen Magnussen, Regine Aspmo Kjærran, Ingvil Holthe 

Enoksen, Elisabeth Barkved Arnevik, Erik Mathias Mamen, Marte Holm Simonsen, Regine 

Aspmo Kjærran, Eilif Tanberg, Marius Jakobsen Magnussen, Marius Jakobsen Magnussen, 

Frøydis Indgjerdingen, Regine Aspmo Kjærran, Marius Jakobsen Magnussen, Ingvild Yrke, 

Andrine Elnes Rabbevåg, Eilif Tanberg, Ingvild Yrke, Ingvil Holthe Enoksen, Marte Holm 

Simonsen, Regine Aspmo Kjærran, Eilif Tanberg, Per Høyland og Torkil Hvidsten. 

 

Andre plenumsbehandling: 
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Marius Jakobsen Magnussen la fram komiteens innstillinger til vedtak. 

 

Andreas Eggevik, Andrine Elnes Rabbevåg, Eilif Tanberg, Frida Sofie Øyen, Ingvil Holthe 

Enoksen, Per Høyland, Andrine Elnes Rabbevåg, Marius Jakobsen, Frida Sofie Øyen, Ingvild 

Yrke, Regine Aspmo Kjærran, Marius Jakobsen Magnussen, Ingvild Yrke, Frida Sofie Øyen, 

Torkil Hvidsten, Frøydis Indgjerdingen, Torkil Hvidsten, Andreas Eggesvik, Eilif Tanberg, 

Edel-Marie Haukland, Elisabeth Barkved Arnevik, Frida Sofie Øyen, Torkil Hvidsten, 

Andreas Eggevik, Frida Sofie Øyen, Torkil Hvidsten, Frida Sofie Øyen, Frøydis 

Indgjerdingen, Eilif Tanberg og Per Høyland. 

 

Følgende forslag kom inn: 

 

Forslag 1A (fra landsstyret) 

Eksisterende tekst: 

(1. delkapittel, tredje avsnitt) 

Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for både kvinner og menn, og alle som 

ikke føler seg komfortabel innenfor tradisjonelle kjønnskategorier. Kjønnsurettferdighet- og 

diskriminering rammer alle.  

 

Forslag ny tekst: 

Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for alle kjønn. 

Forslaget falt til fordel for 1B 

 

Forslag 1B (fra Andrine og Erik) 

Eksisterende tekst: 

(1.delkapittel, tredje avsnit) 

Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for både kvinner og menn, og alle som 

ikke føler seg komfortabel innenfor tradisjonelle kjønnskategorier. Kjønnsurettferdighet- og 

diskriminering rammer alle. 

 

Forslag ny tekst: 

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

 

For: 11 

Mot: 1 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2 (fra Marianne og Ingvild) 

Forslag ny tekst: 

(1. delkapittel, tredje avsnitt) 

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

Kjønnsurettferdighet- og diskriminering rammer alle. 

 

For: 10 

Mot: 1 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 3A (fra landsstyret) 

Eksisterende tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn, 1. setning) 

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

teori, homokamp og kjønnsforståelse.  

 

Forslag ny tekst: 

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

teori og kjønnsforståelse.  

 

For: 8 

Mot: 2 

Avholdende: 2 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 3B (fra Eilif Tanberg) 

Stryke teksten: 

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

teori, homokamp og kjønnsforståelse. 

Forslaget falt til fordel for 3A 

 

Forslag 3C (Erika Espey-Sundt) 

Eksisterende tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn) 

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

teori, homokamp og kjønnsforståelse. KJønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg 

selv som menneske. Det er fortsatt nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og LHBT-

rettigheter (lesbiske, homofile, bifile og transseksuelles rettigheter). Samtidig må vi ha et 

kritisk blikk på at kjønn både er en sosial realitet og en sosialt konstruert oppfatning. Vi 

krever frihet fra kjønnsbundethet. Det betyr ikke at vi avviser kjøn som kategori, men at vi 

avviser all form for diskriminering som bruker kjønn som begrunnelse. Vi er alle en i Jesus 

Kristus, og denne friheten overskrider samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger. 

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem som ikke er 

bekvemme med å kalle seg enten mann eller kvinne. 

 

Forslag ny tekst: 

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

teori og kjønnsforståelse. Kjønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg selv som 

menneske. Norges Kristelige Studentforbund mener at selv om kjønn er en sosialt konstruert 

oppfatning har den relle konsekvenser. Tradisjonell tekning om kjønnsroller rammer alle og 

det rådende kjønnssystemet oppleves som negativt for mange i samfunnet i dag. Derfor krever 

vi frihet fra kjønnsbundethet og heteronormativitet. Vi avviser all form for diskriminering 

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

samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger. 

Forslaget falt til fordel for 3A 

 

 

  



34 
 

Forslag 4A (fra Landsstyret) 

Eksisterende tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn, 3.-5. setning) 

Kjønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg selv som menneske. Det er fortsatt 

nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og LHBT-rettigheter (lesbiske, homofile, bifile og 

transseksuelles rettigheter). Samtidig må vi ha et kritisk blikk på at kjønn både er en sosial 

realitet og en sosialt konstruert oppfatning. 

 

Forslag ny tekst: 

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 LHBTI-rettigheter. Norges kristelige 

studentforbund er kjent med at kjønn både er en sosial realitet og en sosialt konstruert 

oppfatning.  

Forslaget falt til fordel for RED1 

 

Forslag RED1 (fra komiteen) 

Rettferdighet for alle kjønn, 3.-5. setning: 

 

Eksisterende tekst: 

Kjønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg selv som menneske. Det er fortsatt 

nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og LHBT-rettigheter (lesbiske, homofile, bifile og 

transseksuelles rettigheter). Samtidig må vi ha et kritisk blikk på at kjønn både er en sosial 

realitet og en sosialt konstruert oppfatning. 

 

Forslag ny tekst: 

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 både er en sosial realitet og 

en sosialt konstruert oppfatning.  

 

Delvotering: 

Endre LHBT-rettigheter til LHBT+-rettigheter 

For: 11 

Mot: 0 

Avholdende 1 

Forslaget vedtatt 

 

Delvotering: 

Endre LHBT-rettigheter til LHBTI-rettigheter 

Forslaget falt til fordel for LHBT+ 

 

Avstemning forslaget (inkl «LHBT+-rettigheter»): 

For: 11 

Mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 5 (fra Eilif Tanberg) 

Eksisterende tekst: 

Det er fortsatt nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og LHBT-rettigheter (...) 

 

Forslag ny tekst: 

Det er fortsatt nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring. 

 

For: 1 

Mot: 10 

Avholdende: 1 
Forslaget avvist. 

 

Forslag 6 (fra landsstyret) 

Eksisterende tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn, 6. setning) 

Vi krever frihet fra kjønnsbundethet. 

 

Forslag ny tekst: 

Vi krever frihet fra kjønnsbundethet og heteteronormativitet. 

 

For: 11 

Mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 7A (fra flertallet i landsstyret) 

Eksisterende tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn, 1. avsnitt, siste setning) 
Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem som ikke er bekvemme 

med å kalle seg enten mann eller kvinne. 

 

Forslag ny tekst: 

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer alle.  

Forslaget falt til fordel for 7C 

 

Forslag 7B (fra mindretallet i landsstyret) 

Eksisterende tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn, 1. avsnitt, siste setning) 
Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem som ikke er bekvemme 

med å kalle seg enten mann eller kvinne. 

 

Forslag ny tekst: 

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer alle; menn, kvinner og dem som 

ikke er bekvemme med å kalle seg enten mann eller kvinne.  

Forslaget falt til fordel for 7C 
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Forslag 7C (fra Erik) 

Eksisterende tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn, 1.avsnitt, siste setning) 

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem som ikke er 

bekvemme med å kalle seg enten mann eller kvinne. 

 

Forslag ny tekst:  

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer alle kjønn og kjønnsidentiteter. 

 

For: 11 

Mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 8 (fra Edel-Marie Haukland) 

Gjennomgående i dokumentet (Berører forslag 7 A, B og C) 

Endre eksisterende tekst: 

”manns- og kvinnerollen” 

 

Forslag ny tekst: 

”kjønnsroller” 

 

For: 6 

Mot: 5 

Avholdende: 1 

Forslaget avvist 

 

Forslag 9 (fra landsstyret) 

Forslag ny tekst: 

(Under Rettferdighet for alle kjønn): 

Norges kristelige studentforbund anerkjenner den viktige forskjellen mellom seksualitet og 

kjønnsidentitet.  

Forslaget falt til fordel for RED1 

 

Forslag 10A (fra landsstyret) 

Forslag ny tekst: 

Problemene både ikke-binære og kvinner møter i sin hverdag, og som fører til at de ikke 

opplever samme frihet som andre, er resultater av den patriarkalske strukturen vi har i 

samfunnet, og er derfor det største hinderet vi møter før vi når vårt mål om frihet og 

likestilling mellom kjønnene. 

Falt til fordel for 10B 

 

Forslag 10B (fra Elisabeth Barkved Arnevik) 

Eksisterende (foreslått) tekst: 

(Rettferdighet for alle kjønn): 

Problemene både ikke-binære og kvinner møter i sin hverdag, og som fører til at de ikke 

opplever samme frihet som andre, er resultater av den patriarkalske strukturen vi har i 

samfunnet, og er derfor det største hinderet vi møter før vi når vårt mål om frihet og 

likestilling mellom kjønnene. 
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Forslag ny tekst: 

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

både transpersoner og cispersoner, 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. 

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag RED 2 (fra komiteen): 

Legge til fotnote: 

CIS-personer 

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». 

 

For: 7 

Mot: 4 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Kommentar fra referenter:  
Da det er en faktafeil i fotnoten, er det i etterkant foretatt en redaksjonell endring i samråd 

med forslagsstiller. Endelig fotnote lyder slik (teksten er hentet fra en definisjon på Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet sine nettsider): 

 

Å være cisperson/ciskjønnet/cis betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du ble 

tildelt ved fødsel. En ciskvinne ble tildelt kjønn som kvinne ved fødsel og identifiserer seg som 

kvinne, og en cismann ble tildelt kjønn som mann ved fødsel og identifiserer seg som mann. 

Begrepet er tatt i bruk som en motsats til transperson/transkjønnet/trans, og tydeliggjør at 

alle har en kjønnsidentitet. Både heterofile, bifile, homofile, lesbiske og interkjønnpersoner 

kan være cispersoner. 

 

 

Forslag 11 (fra landsstyret) 

Forslag ny tekst: 

(Kvinnefrigjøring, etter 4. setning): 

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. 

 

For: 11 

Mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 12 (fra landsstyret) 

Eksisterende tekst: 
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(Kvinnefrigjøring, 5. setning og utover) 

Arbeidet med kjønnsrettferdighet må ta for seg både strukturelle problemer og 

diskriminerende praksiser. Samtidig må det også arbeides med å bevisstgjøre kvinner om 

deres rettigheter og verdi og jobbe for lik deltakelse i beslutningsprosesser og i det politiske 

rom. Fordi problemene er globale må arbeidet for kjønnsrettferdighet også ha et internasjonalt 

perspektiv. 

 

Forslag ny tekst: 

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 skjevheten kvinner opplever i dagens samfunn. Fordi problemene er globale må 

arbeidet for kjønnsrettferdighet også ha et internasjonalt perspektiv. 

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 13 (fra Ingvild Yrke) 

Legge til ny tekst i delkapittel kjønnsrettferdig praksis: 

Vi ser det som viktig å jobbe med et kjønnsinkluderende språk, også i uttrykksformer for tro. 

 

For: 11 

Mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 14 (fra landsstyret) 

Eksisterende tekst: 

(Kjønnsrettferdig praksis, 2. og 3. setning): 

Heller ikke vi unnslipper de tradisjonene og strukturene vi kritiserer. Vi er derfor avhengig av 

en stadig bevisstgjøring av våre egne roller slik at vi i ord og handling bidrar til å skape et 

inkluderende fellesskap. 

 

Forslag ny tekst: 

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. 
 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 15 (fra Frøydis Indgjerdingen) 

Legge til ny tekst: 

(Før «Heller ikke vi unnslipper de patriarkalske ...» i siste avsnitt i plattformen) 

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

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 16 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

Legge til ny tekst (fotnoter): 

Fotonote 1: Heteronormativitet 

Heteronormativitet, den forestilling at heteroseksualitet brukes som normen for all seksualitet 

og hvordan en fremstår 

 

Fotonote 2: Kjønnsidentitet 

Den personlige oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn man er. Opplevelsen er subjektiv 

og ikke nødvendigvis i samsvar med kroppens ytre anatomi 

 

Fotnote 3: Ikke-binær 

(Ofte) et menneske med kjønnsidentitet som ikke er mann eller kvinne 

 

Fotnote 4: Patriarkalsk 

Patriarki er et begrep som brukes for å beskrive den kulturelle forventningen at menn har det 

primære ansvaret for familien og samfunnet. Går på bekostning av andre. 

 

For: 6 

Mot: 4 

Avholdende: 2 

Forslaget avvist 

 

Forslag RED 3 (fra komiteen): 

Intensjon: Om landsstyret eller ansatte ønsker, kan fotnoter erstattes med faktabokser. 

 

For: 5 

Mot: 5 

Avholdende: 2 

Forslaget avvist 

 
Forslag 17 (fra Regine Aspmo Kjærran) 

Endre navn på plattformen til 

Kjønns- og seksualitetsrettferdig plattform 

 

For: 0 

Mot: 8 

Avholdende: 4 

Forslaget avvist 

 

Forslag 18 (Ingvild Yrke) 
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Ansatte gis fullmakt til redaksjonelle endringer. 

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Protokolltilførsel (foreslått av komiteen): 

Landsmøtet oppfordrer landsstyret til å inkludere Utvalg for likestiling i prosessen om 

endringen av grunnlagsdokumentene der det er naturlig. Grunnlagsdokumentene skal 

utformes slik at de rommer seksualitetspolitiske spørsmål, på en måte som også tydelig viser 

skillet mellom kjønnsidentitet og seksualitet. 

Samtlige stemmeberettigete stilte seg bak protokolltilførselen. 
 

 

7.3 Opprettelse av Utvalg for likestilling 
Marius Jakobsen Magnussen presenterte landsstyrets forslag om å opprette et Utvalg for 

likestilling. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Eilif Tanberg, Torkil Hvidsten, Erik Mathias Mamen, Eilif Tanberg, Marte Holm Simonsen, 

Frøydis Indgjerdingen, Marius Jakobsen Magnussen, Marte Hom Simonsen, Torkil Hvidsten, 

Erika Espey-Sundt, Rasmus Rustad, Andreas Eggesvik og Andrine Elnes Rabbevåg. 

 

Forslag 1 (fra Erik Matias Mamen) 

Legge til tekst:  

(i punkt 2 i instruks for Utvalg for likestilling) 

i lokalforbundene, gjennom temakvelder eller ressurspakker, og til landsstyret slik de ønsker 

det. 

Forslaget falt til fordel for forslag 2 

 

Forslag 2 (fra Marte Holm Simonsen) 

Legge til tekst: 

(i punkt 2 i instruks for Utvalg for likestilling): 

Bidra til kunnskapsheving på tematikken likestilling, nasjonalt og lokalt i organisasjonen. 

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 3 (fra Frøydis Indgjerdingen) 

Flytte punkt 2 opp, slik at det blir 1. punkt 

 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 4 (fra Eilif Tanberg) 

Nytt punkt 9: 

Å arbeide for at seksualitetspolitiske spørsmål innlemmes i allerede eksisterende 

"Kjønnsrettferdig plattform", eller at det utarbeides en egen plattform om dette temaet. 

Hensikten med dette er at kjønns- og seksualpolitiske spørsmål skal få en tydelig, utfyllende 

og likeverdig plass i NKS, i tillegg til å utgjøre et ledd i den varslede revideringen av 

dokumenter om NKS' ståsted i diverse spørsmål. 

 

For: 0  

Mot: 9 

Avholdende: 3 

Forslaget avvist 

 

Vedtak: 

Landsmøtet oppretter Utvalg for likestilling som en fast sammenslutning i NKS, jmf § 5.  

 

 Landsmøtet vedtar følgende instruks for Utvalg for likestilling: 

 

Utvalg for likestilling er en fast sammenslutning i Norges Kristelige Studentforbund, i 

henhold til gjeldende vedtekter for NKS. 

  

Utvalg for likestilling får sitt mandat fastsatt av Landsmøtet.  

Utvalg for likestilling rapporterer til Landsstyret mellom Landsmøtene.  

Utvalg for likestilling leverer årsmelding til landsmøtet. 

Landsstyret legger rette for opplæring og skolering for å sikre kunnskap som vil gi 

utvalget et høyt faglig nivå slik at de selv kan drive skolering. 

 

Utvalg for likestilling sine arbeidsoppgaver er: 

1. Bidra til kunnskapsheving på tematikken likestilling, nasjonalt og lokalt i 

organisasjonen.  

2. Forberede og legge fram saker til LS om likestilling, og være med på å bidra til at 

LS alltid er oppdatert på tematikken.  

3. Utvalget kan avholde arrangementer i egen regi, eller i regi av lokalforbund eller 

NKS, om de blir bedt om dette. 

4. Forberede og gjennomføre faglig program på nasjonale arrangementer som 

Forbundshelg og Landsmøte når det er ønskelig. 

5. Å ha et blikk innad i organisasjonen som skal kunne bistå til at NKS er 

demokratisk, inkluderende og kjønnsrettferdig. 

6. Etter avtale med LS søke eksterne midler og drive aktuelle prosjekter på vegne av 

NKS 

7. Forespørres om representasjon i fora der LS ser det tjenlig. 

8. Utvalg for likestilling kan oppfordre Landsstyret til å tilslutte NKS forskjellige 

kampanjer, opprop og andre offentlige markeringer på vegne av NKS. Offentlige 

uttalelser og utspill klareres med leder av NKS. Utvalg for likestilling har ikke 

selvstendig uttalelsesrett på vegne av NKS. Tilslutning til kampanjer og opprop, 

offentlige markeringer, medieutspill, og andre eksterne uttalelser avklares på 

forhånd med leder av NKS. 

Enstemmig vedtatt 
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7.4 Ny logo 
 

Audun Stranden innledet til saken og presenterte landsstyrets forslag til ny logo. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Første plenumsbehandling: 

Edel-Marie Haukland, Erik Mathias Mamen, Andrine Elnes Rabbevåg, Ingvil Holthe 

Enoksen, Torkil Hvidsten, Marte Holm Simonsen, Erik Mathias Mamen, Louise Bekkelund 

Hole, Audun Stranden, Eilif Tanberg, Marte Holm Simonsen, Frøydis Ingjerdingen, Edel-

Marie Haukland, Torkil Hvidsten, Ingvil Holthe Enoksen, Rasmus Rustad, Erik Mathias 

Mamen, Solveig Finquist, Marianne Meling Kvamsøe, Torkil Hvidsten, Regine Aspmo 

Kjærran, Louise Bekkelund Hole, Solveig Finquist. Ingvild Yrke, Andrine Elnes Rabbevåg, 

Edel-Marie Haukland, Erik Mathias Mamen, Ingvild Yrke, Erik Mathias Mamen, Rasmus 

Rustad, Per Høyland, Marte Holm Simonsen, Torkil Hvidsten, Andrine Elnes Rabbevåg, 

Marte Holm Simonsen, Edel-Marie Haukland, Ingvild Yrke, Edel-Marie Haukland, Ingvil 

Holthe Enoksen, Torkil Hvidsten, Marius Jakobsen Magnussen, Andrine Elnes Rabbevåg, 

Louise Bekkelund Hole, Torkil Hvidsten, Andrine Elnes Rabbevåg og Torkil Hvidsten. 

 

Andre plenumsbehandling: 

Edel-Marie Haukland, Torkil Hvidsten, Edel-Marie Haukland, Torkil Hvidsten, Edel-Marie 

Haukland, Torkil Hvidsten, Andrine Elnes Rabbevåg og Torkil Hvidsten. 

 

Følgende forslag kom inn til saken: 

Forslag 1 (Torkil Hvidsten på vegne av landsstyret): 

Logoen krever 2/3 kvalifisert flertall for å vedtas. 

For: 3 

Mot: 7 

Avholdende: 2 

Forslaget avvist 

 
Forslag 2 (fra landsstyret) 

Landsmøtet vedtar at det nye logoforslaget erstatter dagens logo, både nasjonalt og lokalt, i 

henhold til Landsstyrets innstilling. Ordlyden i logoen skal være «Forbundet. Norges 

kristelige studentforbund» for nasjonalt bruk, og «Forbundet. [Stedsnavn] kristelige 

studentforbund» for bruk i lokalforbundene. 

 

For: 9 

Mot: 3 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 
Forslag 3 (fra Andrine Elnes Rabbevåg) 

Landsmøtet gir landsstyret mandat til å tilpasse eksisterende logo til moderne plattformer. 

[Eventuelt i påvente av ny logo] 

Falt til fordel for forslag 1 
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Forslag 4 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

I utarbeidingen til retningslinjer for den nye logoen, skal landsstyret sammen med 

lokalforbundene diskutere om det kan åpnes for alternativ fargebruk, samtidig som at logoen 

beholder samme form. 

 

For: 10 

Mot: 1 

Avholdende: 1  

Forslaget vedtatt. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtar at det nye logoforslaget erstatter dagens logo, både nasjonalt og lokalt, i 

henhold til Landsstyrets innstilling. Ordlyden i logoen skal være «Forbundet. Norges 

kristelige studentforbund» for nasjonalt bruk, og «Forbundet. [Stedsnavn] kristelige 

studentforbund» for bruk i lokalforbundene. 

 

I utarbeidingen til retningslinjer for den nye logoen, skal landsstyret sammen med 

lokalforbundene diskutere om det kan åpnes for alternativ fargebruk, samtidig som at logoen 

beholder samme form. 
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8. Valg 
8.1 Valg av leder av NKS 
Ingvild Yrke presenterte seg selv 

 

Vedtak: 

Ingvild Yrke ble valgt ved akklamasjon 

 

 
8.2 Valg av 1. nestleder i NKS 
Andreas Eggesvik presenterte seg selv 

 

Vedtak: 

Andreas Eggesvik ble valgt ved akklamasjon 

 

 

8.3 Valg av 2. nestleder i NKS 
Saken utgikk i henhold til vedtektsendringer. 

 

 

8.4 Valg av representanter til landsstyret 
Edel-Marie Haukland presenterte sitt kandidatur 

Eilif Tanberg presenterte sitt kandidatur 

Ingvil Enoksen presenterte sitt kandidatur 

Regine Aspmo Kjærran presenterte sitt kandidatur 

Louise Bekkelund Hole presenterte Torun Bjørgo sitt kandidatur 

 

Ingvild Yrke foreslo Marianne Meling-Kvamsøe som Stavagers representant til landsstyret. 

Marianne Meling-Kvamsøe presenterte sitt kandidatur. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende landsstyret ved akklamasjon: 

 

Bergen 

1. Edel-Marie Haukland 

1. vara: Elisabeth Barkved 

2. vara: Per Skram 

 

Oslo 

1. Eilif Tanberg 

2. Ingvil Enoksen 

1. vara: Marte Holm Simonsen 

2. vara: Alexandros Johnsen  

3. vara: Sissel Alsvik Øygarden 

 

Stavanger 

1. Marianne Meling-Kvamsøe 

 

Tromsø 

1. Regine Aspmo Kjærran 
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Trondheim 

1. Torun Bjørgo 

1. vara: Merete Endresen 

2. vara: Louise Bekkelund Hole 

 

 

8.5 Valg av ny valgkomité for landsmøtet 2019 
Andrine Elnes-Rabbevåg presenterte sitt kandidatur 

Marius Jakobsen Magnussen presenterte sitt kandidatur 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Andrine Elnes-Rabbevåg og Marius Jakobsen Magnussen som valgkomité 

for landsmøtet 2019 ved akklamasjon.  

 

 

8.6 Valg av revisor for NKS for 2018 
 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Baker Tilley Grimsrud & Co som revisor for det påbegynte regnskapet ved 

akklamasjon. 

 

 

8.7 Valg av leder for Utvalg for Palestina 
Frøydis Indgjerdingen presenterte sitt kandidatur 

 

Vedtak: 

Frøydis Indgjerdingen ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

8.8 Valg av leder for Utvalg for kirkepolitikk 
Audun Stranden tok ordet til saken 

 

Det kom ikke inn kandidater til leder for Utvalg for kirkepolitikk. Landsmøtet ble orientert 

om at dette ville innebære at utvalget gjøres «sovende» med potensiell nedleggelse på 

landsmøtet 2019, i henhold til § 5.6 i NKS’ vedtekter. 

 

 

8.9 Valg av leder for Utvalg for likestilling 
Marius Jakobsen Magnussen presenterte sitt kandidatur 

 

Vedtak: 

Marius Jakobsen Magnussen ble valgt ved akklamasjon.  

 

 

8.10 Valg av styremedlem BIFFE 
Knut Natskår Svihus presenterte sitt kandidatur  

 

Vedtak: 

Knut Natskår Svihus ble valgt ved akklamasjon.   

 


