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1. Konstituering  
 
Møtet ble avholdt i Norges kristelige studentforbunds lokaler i Universitetsgata 20 i Oslo. 

Møtet ble satt fredag 15. mars kl. 14.00. Møtet ble hevet søndag 17. mars kl. 15:00. 

 
1.1 Åpning og opprop  
Leder av NKS, Ingvild Yrke, åpnet møtet og gjennomgikk delegat- og deltakerlisten. 

 

Andrine Elnes Rabbevåg ba landsmøtet på vegne av styret i Trondheimsforbundet om at 

innstilt leder av NKS, Alex Ramstad Døsvik, kunne få en av Trondheimsforbundets ledige 

delegatplasser.   

Enstemmig vedtatt 
 

Ingvil Holthe Enoksen var valgt som delegat for både Oslo og Stavanger kristelige 

studentforbund. Torkil foreslo at landsmøtet vedtok henne som delegat fra Stavanger, og at 

Dominika Ralkim dermed blir delegat med stemmerett fra Osloforbundet.  

Enstemmig vedtatt 
 

Delegater med stemmerett: 

1 Elisabeth Arnevik   Bergen kristelige studentforbund 

7 Dominika Ralkim   Oslo kristelige studentforbund 

8 Ingvil Holthe Enoksen  Stavanger kristelige studentforbund 

9 Marte Holm Simonsen  Oslo kristelige studentforbund 

10 Helene Lunder Eriksen  Oslo kristelige studentforbund 

11 Sunniva Vikøren   Oslo kristelige studentforbund 

12 Emil Pleym    Oslo kristelige studentforbund 

13 Marianne Meling Kvamsøe  Stavanger kristelige studentforbund 

16 Lilly Marie Spjelkavik Hansen Tromsø kristelige studentforbund 

17 Cecilie Terese Hansen  Tromsø kristelige studentforbund 

18 Regine Aspmo Kjærran  Tromsø kristelige studentforbund 

19 Merete Endresen   Trondheim kristelige studentforbund 

20 Andrine Elnes Rabbevåg  Trondheim kristelige studentforbund 

21 Alex Ramstad Døsvik   Trondheim kristelige studentforbund 

 

Delegater uten stemmerett: 

30 Ingvild Yrke    Landsstyret 

31 Andreas Torgrimsen Eggesvik Landsstyret 

40 Frøydis Indgjerdingen  Utvalg for Palestina 

41 Marius Jakobsen Magnussen  Utvalg for likestilling 

50 Aurora Marie Nome   Ansatte 

51 Torkil Hvidsten   Ansatte 

 

Meldt forfall: 

Jan Arne Bosnes    Trondheim kristelige studentforbund 

Louise Bekkelund Hole   Trondheim kristelige studentforbund 

Daniélle Aker-Bjørke    Trondheim kristelige studentforbund 

Edel-Marie Haukland    Landsstyret (Bergen) 

Eilif Tanberg     Landsstyret (Oslo) 
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Ikke møtt:   

Ester Sandve     Bergen kristelige studentforbund 

Ingrid von Harling Lien   Kristiansand kristelige studentforbund 

Eva Elise Tvedt    Kristiansand kristelige studentforbund 

Til sammen 14 stemmeberettigete.  

 

Marte Holm Simonsen hadde meldt forfall deler av fredag og var ikke til stede under 

behandling av sakene 1.1-1.9, 2.1, 3.7 og 4.1-4.4. 

 

Alex Ramstad Døsvik hadde meldt forfall fredag og var ikke til stede under behandling av 

sakene 1.1-1.9, 2.1, 3.7 og 4.1-4.4. 

 

Cecilie Terese Hansen hadde meldt forfall fredag og var ikke til stede under behandling av 

sakene 1.1-1.9, 2.1, 3.7 og 4.1-4.4. 

 

Emil Pleym var kun til stede under behandling av sakene 3.7 og 4.1-4.4. 

 

Frøydis Indgjerdingen var til stede under behandlingen av sak 3.9, 7.1 og 8.1-8.9 (diskusjon) 

 

Cecilie Terese Hansen var ikke til stede under behandling av sakene 1.1-1.9, 3.1-3.8, 3.10, 

4.1-4.4. 
 
 

1.2 Godkjenning av innkalling 
Ingvild Yrke gjennomgikk innkallingene og vedtektene rundt disse. Innkallingene kom i tråd 

med vedtektene og Yrke ba landsmøtet om å godkjenne innkallingen. 

 

Torkil opplyste om at det vil komme to sakspapirer i tillegg. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
1.3 Valg av møteledelse  
Ingvild Yrke presenterte landsstyrets forslag til møteledelse.  

 

Ingen tok ordet til saken. 

 
Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende møteledelse: 

Per Høyland og Gunhild Skjold. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

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

 

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

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

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

 

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

krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. 

 

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

 

Ingvild og Marianne tok ordet til saken.  

 

Vedtak: 
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 2018  

2.1 Referat fra Landsmøtet 2018 til godkjenning  
  

3. Årsmeldinger 2018 og rapporteringer  

3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2018-2019  
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  
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 likestilling   

 

4. Regnskap for 2018  

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 2019  

5.1 Budsjett for NKS 2019      
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering     

  

6. Lover og vedtekter  

6.1 Godkjenning av vedtekter for Kr. kristelige studentforbund 

  

7. Organisasjonssaker  

7.1 Arbeidsprogram NKS 2019-2021    

7.2 Opprettelse av nytt utvalg: Teologismia   

7.3 Nye retningslinjer for AKT     

7.4 Uttalelse: Religiøse skoler og diskriminering    
  

8. Valg  

8.1 Valg av leder av NKS for ett år 
8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år     

8.3 Valg av LS-representanter for ett år     

8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2020    
8.5 Valg av revisor for NKS for ett år     
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8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina     

8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling    

8.8 Valg av leder for nytt utvalg (Teologismia)  

Landsstyrets utsendte forslag til dagsorden ble også godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt 

 
 
1.6 Valg av referenter  
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til referenter. 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Aurora Marie Nome og Torkil Hvidsten som referenter.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

1.7 Valg av protokollunderskrivere 
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til protokollunderskrivere. 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Regine Aspmo Kjærran og Merete Endresen som protokollunderskrivere. 

Enstemmig vedtatt 
 

1.8 Valg av tellekorps 
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til tellekorps. 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Marius og Ingvild. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Marius Jakobsen Magnussen og Aurora Marie Nome samt Gunhild Skjold 

(vara) som tellekorps. 

Enstemmig vedtatt 
 

1.9 Valg av landsmøtekomiteer 
Ordstyrerbordet presenterte landsstyrets forslag til landsmøtekomiteer. 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Landsmøtet nedsetter følgende komiteer for møtet: 

 

5.1 Budsjett for NKS 2019:  

Andreas T. Eggesvik og Ingvil H. Enoksen 

 

7.1 Arbeidsprogram NKS 2019-2021:  

Ingvild Yrke, Helene Lunder Eriksen og Alex Ramstad Døsvik 
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7.3 Nye retningslinjer for AKT:  

Merete Endresen, Cecilie Terese Hansen og Ingrid Lien 

 

7.4 Uttalelse om religiøse skoler og diskriminering: 

Marianne Meling Kvamsøe, Elisabeth Arnevik og Eva Elise Tvedt  
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2. Referat fra landsmøtet 2018 
 
Torkil Hvidsten presenterte referatet fra landsmøtet 2018. 

 
Ingen tok ordet til saken.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente referatet fra landsmøtet 2018. 

Enstemmig vedtatt 
 

  



10 
 

3. Årsmeldinger og rapporter 2018 
 
3.1 Godkjenning av landsstyret årsberetning 2018-2019 
 

Ingvild Yrke presenterte landsstyrets årsberetning for 2018-2019. 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente landsstyrets årsberetning for 2018-2019. Se vedlegg. 

Enstemmig vedtatt. 
 
 

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund 
 

Elisabeth Barkved presenterte årsberetningen fra Bergen kristelige studentforbund: 

På årsmøtet i 2018 ble det valgt et styre bestående av Edel-Marie Haukland (leder), Elisabeth 

Barkved, Per Skram og Konrad Owe Roykiewicz. 

 

Edel-Marie Haukland og Elisabeth Barkved representerte BKSF på landsmøtet i Norges 

kristelige studentforbund. 

 

Edel-Marie Haukland var BKSFs representant i landsstyret i perioden, med Elisabeth Barkved 

og Per Skram som henholdsvis 1. og 2. vara. 

 

Kjernen i virksomheten har vært bibelgruppe, bibel&børst og sosiale tilstelninger som film- 

eller spillkveld. BKSF arrangerte også temamøte om kristne palestineres motstandskamp i 

samarbeid med Utvalg for Palestina i NKS og Forbundet i Palestina – Palestine Youth 

Ecumenical Movement (PYEM). Dessuten feiret vi at Forbundet fylte 120 år våren 2019.  

 

Høsten 2018 flyttet alle styremedlemmene unntatt Elisabeth Barkved fra Bergen, med de 

åpenbare utfordringene det medførte. Elisabeth holdt da liv i Bergensforbundet i påvente av 

nytt styre. I denne perioden bidro også ansatte og landsstyrerepresentanter i NKS noe for å 

opprettholde noe aktivitet. Våren 2019 har det også blitt prioritert å stå ganske mye på stand 

for å rekruttere nye medlemmer til lokalforbundet. 

 

BKSF bruker primært egne lokaler i Allégaten 40 til samlinger, og har også et 

forbundskollektiv i Allégaten 44.  
 

Aurora Marie Nome presenterte årsberetningen fra Kristiansand kristelige 

studentforbund: 

Kristiansand kristelige studentforbund ble i 2018 gjenoppstartet etter å ha vært inaktivt i flere 

år. Initiativet til å puste liv i Kristiansandsforbundet igjen ble tatt av landsstyret, som et 

resultat av Treårsplanen for utvikling av Forbundet som ble vedtatt på landsmøtet i NKS i 

2017. Der heter det at vi skal ha 7 aktive lokalforbund ved utgangen av 2019. Landsstyret 

vedtok i november 2017 at det var Kristiansand sin tur til å få et lokalforbund.  

 

23. juni ble det holdt et formelt stiftelsesmøte for Kristiansandsforbundet, initiert av 

landsstyret i NKS. På møtet ble det vedtatt vedtekter for lokalforbundet, og det ble valgt et 
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formelt interimsstyre bestående av Per Høyland, Ingvild Yrke og Kai Steffen Østensen. I 

påvente av et lokalt styre kom på plass, var det landsstyret, gjennom interimsstyret, som var 

ansvarlige for driften og økonomien i Kristiansandsforbundet.  

 

I løpet av semesterstarten høsten 2018 stod ansatte og representanter fra landsstyret på stand 

for å rekruttere medlemmer til lokalforbundet. 

 

Styre og andre verv 

I november 2018 ble det avholdt årsmøte og valgt et lokalt styre bestående av Kai Steffen 

Østensen (leder), Ingrid von Harling Lien og Eva Elise Tvedt. 

 

I påvente av muligheten til å velge en fast representant i landsstyret, fikk 

Kristiansandsforbundet en observatørplass her. Ingrid Lien deltok på landsstyremøtet 19.-20. 

januar. 

 

Arrangementer 

Det har i perioden blitt avholdt følgende arrangementer i regi av Kristiansand kristelige 

studentforbund: 

23. juni – Stiftelsesmøte 

15. august – Informasjonsmøte 

15. august – bibel&børst 

24. august – Tro, taco og skeiv aktivisme 

25. august – Kristiansansandsforbundet deltok i paraden og Regnbuemesse under Skeive 

Sørlandsdager. 

12. oktober – Temamøte om Palestina, med PYEM (Forbundet i Palestina) 

15. november – Årsmøte 

8. januar – Standkurs 

13. februar – Temamøte: Kristenprogressiv 

 

Arbeidet framover 

En hovedprioritering framover blir å rekruttere flere medlemmer – gjerne også 

styremedlemmer – til lokalforbundet. Det blir viktig å ha jevnlig aktivitet, men styret er 

opptatt av at ambisjonsnivået må holdes på et nivå der det føles overkommelig og lystbetont å 

drive lokalforbundet. 

 

Ingvil Holthe Enoksen presenterte årsberetningen fra Oslo kristelige studentforbund: 

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

ordinære medlemmer Erika Espey-Sundt, Eirik Wallman Byrknes og Ingvil Enoksen.  

 

Landsmøtedelegater for 2018 var: Ingvil Enoksen, Marte Holm Simonsen, Eilif Tanberg, 

Rasmus Bolstad Rustad, Erika Espey-Sundt. Frida Sofie Øyen var vararepresentant. 

 

Ingvil Enoksen og Eilif Tanberg var OKSFs representanter i NKS' landsstyre, med Marte 

Holm Simonsen, Alexandros Johnsen og Sissel Alsvik Øygarden som varaer. 

 

Medlemmer og rekruttering: 

Oslo-Forbundet har hatt god rekruttering i høsten 2018 og i starten av 2019. Det kommer 

mange nye studenter på arrangementene våre, og mange av disse blir raskt engasjert i å delta i 

planleggingen av arrangementer. Vi hadde 13 nye innmeldte medlemmer i 2018, og har 

allerede to nye i 2019. 
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Vi har stått en del på stand, og prioritert foreningsdagene på UiO, og på HiOA i 

høstsemesteret. Vi har også hatt stand på Menighetsfakultetet, hvor det er stort potensiale for 

rekruttering. Vi har investert i nytt stand-utstyr med blant annet en roll-up som viser symboler 

for kjernesakene våre, og ser at den vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet. Vi har også hatt 

standkurs med organisasjonsutvikler Aurora, og det var veldig lærerikt og hyggelig, så vi 

håper det neste styret også vil ha det! 

 

Vi hadde tre deltakere på Forbundshelga på Haugtun.  

 

Styremøter har foregått ca. hver tredje uke i semestrene. Vi anbefaler det nye styret å 

opprettholde denne frekvensen, og 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 og feministisk messe, men har også testet ut nye 

arrangementer og nye samarbeidspartnere.  

 

20. april arrangerte vi temakveld om det kristelige studentforbund i Zimbabwe. Luwiza Makosa 

fortalte om organisasjonens arbeid med studenter om deres deltakelse i politikk og kommende 

valg. 1. mars feiret Forbundet Arbeidernes internasjonale kampdag. Vi startet dagen med en 

liten appell holdt av Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby om arbeiderrettigheter ved 

ansettelse. Etter appellen inviterer gikk vi i tog med Oslo-Forbundets parole «Like rettigheter 

ved ansettelse!» 17. mai feiret Forbundet med frokost og allsang på U20.  

 

Oslo Kristelige Studentforbund stilte under Pride med Kirken på pride. Vi hadde Regnbuemesse 

og fest med Pride-auksjon for å samle inn penger til stand. Styret rigget til stand i pride-parken 

ved Spikersuppa. I tillegg fikk vi arrangere debatt på Pride House ved Youngstorget, med 

temaet Det religiøse familiebegrepet. Diakon i Gamlebyen og Grønland menighet Kirsten Aase 

Finch var ordstyrer. Queer-teolog Andreas Ihlang Berg, Alex Ramstad Døsvik fra Skeiv 

Ungdom og Begard Reza fra Skeiv Verden stilte som paneldeltakere. 

Oslo-forbundets høstprogrammet begynte allerede 26. august med kirkekaffe etter 

Semesterstartsmesse i Slottskapellet med studentprestene. 7. september besøkte Oslo-forbundet 

Åpen kirkegruppe. Vi feiret messe sammen i Frogner kapell med liturg og forbundsvenn Ellen 

Aasland Reinertsen. Første helg i oktober var det Forbundshelg på Haugtun. Dessverre var det 

ikke så mange som ble med fra Oslo-forbundet, men vi gleder oss allerede til samlingen neste 

år og håper at flere har anledning til å bli med!  

 

9. november fikk vi celebert besøk fra Brød, vin og sirkus, som er MFs uoffisielle podcast. Det 

var første gang de spilte inn en episode med publikum, og det var både veldig gøy og veldig 

hyggelig. Vi inviterer de gjerne tilbake!  

 

Noen av de hyggeligste arrangementene våre var Juleverksted og Strikk, drikk og salmer. Vi 

vil også fremheve messer med fest etterpå: Regnbuemesse, Messe for Palestina, 

Semesterstartsemsse samt Semestersluttsmesse. Det er veldig hyggelig å arrangere gudstjeneste 

sammen, og vi har lagt vekt på å få med oss medlemmer utenfor styret i både planlegging og 

gjennomføring av gudstjeneste. Ellers har det vært veldig hyggelig å ha arrangementer hvor vi 

spiser middag sammen, og det er noe som ofte trekker flere folk. Det å dele enkle måltider er 
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en god måte å skape samhold, og gir også en ekstra grunn for sultne studenter til å komme på 

arrangementene våre. 

 

Vi anbefaler å forsøke å videreføre tradisjonen med å holde kirkekaffe etter 

Semesterstartsmesse i Slottskapellet i samarbeid med Studentprestene. Studentprestene er 

utrolig hyggelige og er en flott ressurs for studentene. Det at vi kan stille med kirkekaffe etter 

første gudstjeneste på høsten når det er mange nye studenter i byen, gjør at flere har muligheten 

til å høre mer om Oslo Kristelige Studentforbund og få med seg høstprogrammet sånn at de har 

oversikt over arrangementene våre for hele semesteret.  

 

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

som kommer på arrangementene. Vi oppfordrer også det nye styret til å samarbeide med andre 

organisasjoner for å få til enda mer spennende arrangementer og for å trekke flere folk! Vi har 

allerede lagt grunnlaget for to større samarbeidsarrangementer i den nye styreperioden, og håper 

vi kan nå ut til mange nye potensielle medlemmer med det. 

 

Arrangementdeltagelsen har variert fra 5 til ca. 30 på enkelte messer og fest, og ca 50 på større 

arrangement som debatt. 

 

 

Marianne Meling Kvamsøe presenterte årsberetningen fra Stavanger kristelige 

studentforbund: 

I Stavangerforbundet har vi det siste året hatt fokus på å vokse og få nye medlemmer, samt 

skape en god sosial arena der studenter kan samles om en felles interesse. Vi har stått en del 

på stand for å gjøre oss synlig i studentmiljøet.  

 

Ved utgangen av 2018 hadde Stavangerforbundet 12 medlemmer.  

 

Maren Grønhilder (leder), Vibecke Kornhelle og Cathrine Stjern ble valgt som nytt styret på 

årsmøtet i februar 2018.  

 

Marianne Meling Kvamsøe representerte forbundet i landsstyret. 

  

27. september 2018 hadde vi temakveld, der vi var så heldige at vi fikk besøk av to 

medlemmer av PYEM (Forbundet i Palestina) som fortalte om sin hverdag, og sine håp for 

framtiden. Møte var en klar suksess der vi hadde veldig godt oppmøte.  

 

4. oktober hadde vi også dugnad i kollektivet til forbundet, der vi også koste oss med pizza og 

hadde et lite allmøte. Det var et oppmøte der på 8 stykk og det ble valgt inn et nytt 

styremedlem, som vi var veldig fornøyde med, Marianne Meling Kvamsøe.  

 

Vi hadde og en quizkveld, bibel&børst og juleavslutning.  

 

I januar 2019 har vi hatt semesterstart med quiz den 16. Januar, samt bibel & børst 23 januar, 

og bakekveld 6 februar. Siden vi ikke har hatt eget lokale, har vi vært ekstra fornøyde med at 

vi i fjor høst fikk tilbud om å få låne lokalet til kvekerne. Det settes veldig stor pris på!  

 

Vi ser fram til et nytt kjekt semester! 
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Lilly Marie Spjelkavik Hansen presenterte årsberetningen fra Tromsø kristelige 

studentforbund: 

Høsten 2018 besto styret i Tromsø Kristelige Studentforbund av Regine Aspmo Kjærran, og 

Lilly Marie Hansen. Styret supplerte seg selv med et nytt styremedlem, Cecilie Hansen, på 

allmøte høsten 2018, og hun ble offisielt valgt inn i styret på årsmøtet 21. Februar 2019.  

Når det kommer til rekruttering har det vært utfordringer. Vi opplever at det kommer nye folk 

på arrangementene våre, men det ikke alltid like lett å overtale dem til å melde seg igjen. 

Begrenset kapasitet i styret gjør også at det er vanskelig å ha arrangement så ofte som vi 

skulle ønske.  

 

Dette året har vi i Tromsøforbundet blant annet stått på stand på StudExpo, arrangert Bibel i 

Bukta (Telegrafbukta i Tromsø). Vi har vært medarrangør på miljøhelg på Gåsvær, arrangert 

filmkveld, Bibel & Kafé og spillkveld. Vi har også deltatt og vært medarrangør på flere 

arrangementer i Pride-uka i November i Tromsø. Vi samarbeidet med domprosten i Tromsø 

og FRI med å arrangere Regnbuemesse i Tromsø Domkirke. Regnbuemessen ble lagt merke 

til av avis og tv lokalt i Tromsø.  

 

Tromsøforbundet har også deltatt i et samarbeid om en felles studentgudstjeneste med flere 

andre kristne organisasjoner i Tromsø, kalt 18.30. Dette samarbeidet ble lagt ned i februar, da 

flere organisasjoner valgte å trekke seg ut av samarbeidet.  

 

Styret i Tromsøforbundet leter for tiden etter et fast lokale å ha arrangementer på. Vi tror dette 

kanskje kan hjelpe med at det å delta på våre arrangementer blir litt lettere og mer forutsigbart 

for nye medlemmer.  

 

 

Andrine Elnes Rabbevåg presenterte årsberetningen fra Trondheim kristelige 

studentforbund: 

Arrangementer  

I Trondheimsforbundet arrangeres det ulike arrangementer som holder sted i Kapellet i 

Singsakerbakken 13. Styret holder arrangementer ca. 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 2018: 

 

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

 

Årsmøte 

 

Temakvelder: Kjønnsrettferdighet, Ulogisk barmhjertighet med Christoforos, Seksualitet, 

Hatespeech, Palestinakveld, Debattkveld: tro og tvil. 

 

Bibelfordypning: I høst har Trondheimsforbundet arrangert fire bibelfordypninger; Fra Jesus 

til evangeliene, de synoptiske evangeliene, Johannesevangeliet, fra de første kristne og frem 

til i dag.  

 

Sosiale kvelder: Bibel & Børst (x5), Bibel & Brie (x3), Film og sosialkveld, Nyttårsgalla, 

LAN og spillkveld, Gled en sulten - Matpakkeaksjon, Åpen scene (x2), Kvelden før dagen, 
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17. mai-frokost, Spill og grill, Standkurs, Høstkveld, Tacokveld, Halloween-fest, Filmkveld 

(x2), Strikk og ligg, Juleavslutning. 

 

Gudstjenester: I 2018 ble det arrangert to gudstjenester, Messe & fest og Påskemåltid. 

 

Studentmenighetens arrangementer: Studentmenigheten har arrangert Brettspillkveld, 

Filmkveld og Friends & Food i Forbundets lokaler ca. annenhver onsdag. Det nyter Forbundet 

godt av. 

 

Deltakelse på nasjonale arrangement 

Trondheimsforbundet var en av de største delegasjonene på Landsmøtet mars 2018. 4 

delegater med stemmerett.  

 

Trondheimsforbundet stilte mangfoldig også på Forbundshelga på Haugtun i oktober 2018. 

 

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 2018. Vi hadde stand to 

dager på Dragvoll i oktober der vi hadde konkurranse om landegrensene mellom Israel og 

Palestina. Dette engasjerte mange studenter. 

 

Bibelgruppa Trondheimsforbundet 

Vi har en bibelgruppe som ble startet høsten 2017. På våren 2018 deltok gjennomsnittlig 7 

medlemmer hver samling. Bibelgruppens medlemmer har byttet på ansvaret for bibeltekst og 

innkjøp av mat. De har hatt økonomisk støtte dette året. Bibelgruppen samles annenhver 

torsdag i kapellet i S13, og har en egen facebookgruppe. I høst var det få samlinger siden det 

ble arrangert bibelfordypning fire av bibelgruppekveldene i stedet. Bibelgruppen har hatt 11 

samlinger i 2018. 

 

Styret  

Styret bestod av seks medlemmer frem til juni 2018, og fem medlemmer etter juni 2018. 

Styret har bestått av fire nye styremedlemmer og to gamle. Styret har bestått av Louise 

Bekkelund Hole (leder), Erik Mathias Mamen (nestleder/facebooksansvarlig), Marianne 

Meling Kvamsøe (økonomiansvarlig/rekrutteringsansvarlig), Alan Akali 

(arrangementansvarlig), Solveig Finquist (arrangementansvarlig) og Daniélle Aker-Bjørke 

(arrangementansvarlig, sosiale medier ansvarlig, ressursperson). Marianne flyttet juni 2018, 

og da tok lederen over økonomi- og rekrutteringsansvaret. Alan søkte om fritak fra sitt verv 

januar 2019, noe som ble innfridd.  

 

Det ble holdt styrekurs for det nye styret mars 2018. Pengene til styret har gått til 

styremiddager og planleggingsmøter. Styret har fått hjelp av komitéer til å lage noen av de 

større arrangementene, men syns det er vanskelig å få hjelp til tider. 

 

Økonomi 

På årsmøte ble det vedtatt at styret skulle søke støtte fra SiT. Grunnet misforståelser om frister 

og ansvar, ble dette dessverre ikke gjort, og arrangement posten i budsjettet ble derfor 

redusert. Penger til arrangement har blitt brukt jevnt over hele året. Det er blitt brukt penger 

på nytt utstyr og klær fra forbundet etter at NKS fikk ny logo i mars 2018. Vi begynte i høst 

en belønningsordning der medlemmer som aktivt med på stand og komité kan få en t-skjorte 

og genser fra forbundsbutikken. 
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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. 

 

Det har blitt stått på stand 3 ganger i vår og 5 ganger i høst. Det har vært vanskelig å få folk til 

å stå på stand. Det er alltid de samme som sier ja når styret spør, og det er synd at stand 

ansvaret faller på noen få enkeltpersoner.  

 

På årsmøtet 2018 ble det vedtatt en målsetning om å rekruttere 30 nye medlemmer. Dette 

målet ble dessverre ikke nådd på tross av at vi hadde en vervekampanje. Vi fikk 17 nye 

medlemmer i 2018, og medlemstallet vårt er nå på 61 medlemmer. 

 

Landsstyrerepresentanter 

Trondheimsforbundet har vært godt representert i Landsstyret, og kontakten mellom 

landsstyret og lokalstyret har fungert bra. Trondheimsforbundets representanter: Torun 

Bjørgo, Merete Endresen (vara.), og Louise Bekkelund Hole (vara). Torun fikk i september 

godkjent permisjon grunnet helseproblemer, og Merete tok over som fast 

landsstyrerepresentant.  

 

Ingvild Yrke, en av Trondheimsforbundets medlemmer, satt som leder i Landsstyret, og 

Andreas Eggesvik satt som nestleder. 

 

Utfordringer 

Dette året har styret opplevd mange utfordringer. De mistet motivasjon og engasjement 

gjennom styreperioden. Dette er grunnet at de opplevde press til å ha arrangementer ofte, og 

ha de arrangementene mange ser på som tradisjoner. Dette slet dem ut da det ble for mye 

jobb. De spurte mange gjennom messenger om de ville bli med i komitéer og liknende, men 

fikk som regel nei fra mange. Dette ga mer jobb til styret, og de har opplevd en forventning til 

at styret gjør alt. Det har kommet få på arrangement denne høsten, og styret har blitt 

demotiverte når de opplever at de har jobbet hardt for et arrangement få kommer til. Styret har 

rett og slett opplevd lite engasjement blant medlemmene.  

 

Følgende tok ordet til saken:  

Andrine, Elisabeth og Torkil. 
 

  



17 
 

3.3 Årsberetning fra ansatte 
 

Aurora Marie Nome 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 ut oktober 2019. 

 

Per Høyland har vært ansatt i en 100 % prosjektstilling med varighet fram til 31.07.2020. Per 

ble i perioden tilbudt et engasjement i Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Han 

søkte om, og ble innvilget, permisjon fra 01.01.2019 til 31.10.2019.  

 

Aurora Marie Nome ble ansatt som vikar for Per Høyland med oppstart 10.12.2018. Hun har 

kontrakt fram til 09.12.2018. 

 

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

denne stillingen. Ranveig gikk ut i fødselspermisjon høsten 2018, og Helena Lilja Markan ble 

ansatt som vikar fra august 2018 og ut desember 2019.  

 

Per Høyland 

Jeg har vært ansatt i Norges kristelige studentforbund siden 1. august 2017 i en treårig 

prosjektstilling knyttet til organisasjonsutvikling. I høst fikk jeg ett års permisjon i forbindelse 

med en annen jobb jeg ble tilbudt, gjeldende fra 1. november 2018 til 30. oktober 2019. 

Oppstart i den nye jobben ble utsatt til januar 2019, og jeg fikk derfor forlenget 

arbeidssituasjonen min i Forbundet ut desember 2018. I uke 50 jobbet jeg overlapp sammen 

med Aurora Marie Nome. Stillingsbrøken er 100%. 

 

I denne landsstyreperioden har jeg hatt mange og varierte oppgaver. Før sommeren var det 

særlig to oppgaver som jeg jobbet mye med: Design og innkjøp av promoteringsmateriell som 

gensere, t-skjorter, løpesedler, plakater og roll-ups, samt koordinering av 

utvekslingsprosjektet med PYEM. Jeg har også holdt noen styrekurs. I juli deltok jeg sammen 

med tre medlemmer på sommerleiren Journey for Justice på Vestbredden, en leir arrangert av 

KFUK-KFUM-bevegelsen i Palestina. Dette var svært lærerikt!  

 

I august reiste jeg til Kristiansand og Bergen for å følge opp semesterstarten. Før sommeren 

bestemte landsstyret at vi skulle forsøke å etablere et lokalforbund i Kristiansand, og i august 

reiste både Marianne, Ingvild og Eilif – i tillegg til meg selv – til Kristiansand for å følge opp 

dette vedtaket. Jeg har også besøkt Kristiansand utover i semesteret for å få på plass et nytt 

styre, som ble valgt på årsmøtet 15. november.  

 

I september og oktober gikk mye av arbeidskapasiteten med til å koordinere, gjennomføre og 

evaluere utvekslingen fra Palestina. Gjestene ble sendt rundt på en relativt tettpakket 

norgesturné, som inkluderte både Forbundshelga, Kirkeuka for Fred, og 

Globaliseringskonferansen. På Forbundshelga arrangerte jeg, sammen med Torkil, 

«Olympiske leker» på lørdagskvelden. Tidligere på dagen organiserte jeg et batikkverksted 

(dette klarte jeg helt selv). I slutten av oktober laget jeg Forbundets nye profileringsplan, med 

god hjelp fra Eilif og Marianne.  

 

Disse prosjektene jeg nå har nevnt kommer selvsagt på toppen av mine daglige oppgaver, som 

blant annet inkluderer drift av Forbundets kommunikasjonskanaler, medlemsoppfølging og 



18 
 

lokalforbundsoppfølging. Jobben innebærer også en del reising, og jeg vil anslå at jeg i 

gjennomsnitt reiser omtrent to turer til byer vi har lokalforbund per mnd.  

 

Jeg oppfatter arbeidsmiljøet på kontoret som svært godt og inkluderende, og opplever at mine 

rettigheter som arbeidstaker ivaretas på en god måte.  

 

Aurora Marie Nome 

Jeg har vært ansatt siden 10. desember 2018. Første uke bestod av opplæring sammen med 

tidligere organisasjonsutvikler Per Høyland. Jeg brukte tiden før jul til å skaffe meg oversikt 

over lokalforbundene og var i kontakt med alle lederne i hvert lokalforbund. I januar og 

februar har jeg fulgt opp lokalforbundene i forbindelse med semesterstart. Jeg har reist rundt 

og stått på stand i samtlige lokalforbund, bortsett fra Trondheimsforbundet. Hovedfokuset har 

vært Stavanger, Kristiansand og særlig Bergen, etter prioritering gjort i landsstyret. Det ble 

prioritert en ekstra runde med stand i Bergen, da det var få potensielle styremedlemmer. Jeg 

har også bistått under årsmøter i Kristiansand og Bergen. Videre har jeg deltatt på 

styreinstruktørkurs i februar, og jeg har holdt standkurs i flere lokalforbund. Dermed har jeg 

besøkt alle lokalforbund bortsett fra Osloforbundet. I Kristiansand holdt jeg en temakveld om 

Palestina, og holder gjerne det for flere lokalforbund! Fremover vil det bli fokus på 

promotering, sosiale medier og nytt materiell. 

 

Arbeidsmiljøet i Forbundet er superdupert med veldig hyggelige kollegaer. Jeg trives veldig 

godt og er veldig fornøyd med å jobbe i en så flott og viktig organisasjon.  

 

Torkil Hvidsten 

Jobben som generalsekretær er en 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. 

Arbeidsoppgavene vokser stadig i takt med at organisasjonen blir større. Veksten i 

lokalforbund og utvalg har også ført til at rent praktiske og administrative funksjoner opptar 

stadig mer av jobben. Der ren organisasjonsbygging var veldig sentralt for fire-fem år siden, 

blir det nå stadig mer av sekretærfunksjoner og regnskapsføring. Med opprettelsen av 

stillingen som organisasjonsutvikler, som har fokus på promotering og oppfølging av 

lokalforbund, har tyngdepunktet i generalsekretær-stillingen blitt flyttet tydeligere mot 

nasjonalleddet i organisasjonen. Heldigvis blir det også noen tur til lokalforbund. Dette er 

sammen med Forbundshelga viktige påfyll av motivasjon og engasjement.  

 

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. Dette medfører periodevis en del ekstraarbeid.  

 

Forbundet har begrensete ressurser og store ambisjoner. Som i de fleste frivillige 

organisasjoner, bli man alltid halsende litt etter både oppgaver og ambisjoner. Samtidig er det 

veldig gledelig og inspirerende å se den utviklingen Forbundet har vært i de siste årene. Vi 

blir stadig flere medlemmer og lokalforbund, jeg opplever at organisasjonskompetansen blant 

medlemmene har økt vesentlig. Mange opplever nok litt «voksesmerter» og føler at det er 

mange utfordringer i å holde liv i sårbare lokalforbund. Men sett under ett, er vi i stadig 

framgang, og strever stadig etter ambisiøse, men oppnåelige mål.  
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Jeg har i perioden opplevd det kollegiet og arbeidsmiljøet som godt og inspirerende, med fine 

folk og mye kompetanse. Gode kolleger og studentmedlemmer gjør at det fortsatt er både 

morsomt og inspirerende å jobbe i Forbundet, selv på tampen av min andre åremålsperiode. 

 

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. 

 

Følgende tok ordet til saken: Andrine og Torkil 

 
 

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa 
Torkil Hvidsten orienterte fra WSCF og WSCF-Europa (se kapittel 6 i landsstyrets 

årsberetning for detaljer). 

 

Følgende tok ordet til saken: Marius og Torkil. 
 
 

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering 
Årsberetningen forelå ikke.  

 

Ingen tok ordet til saken.  
 
 

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

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

 

3.8 Godkjenning av årsberetning for AKT 2018-2019  
 

Ingvild Yrke presenterte årsberetningen for Akt: 

AKT er et medlemsblad for Norges kristelige studentforbund. Lederen av NKS er ansvarlig 

redaktør, og det er landsstyret som er ansvarlige for utgivelsen av bladet. Dette ansvaret 

delegerer landsstyret videre til en eller flere redaktør(er) som velges for ett nummer av 

gangen. AKT trykkes i et opplag på 750 eksemplarer og sendes ut til alle medlemmer og 

forbundsvenner, i tillegg til noen biblioteker.  

 

AKT #1 kom ut i mai med Einar Østerhagen og Frøydis Indgjerdingen som redaktører. Tema 

var "Rettferdighet". 

 

AKT #2 kom ut i desember med Edel Marie Haukland og Eilif Tanberg som redaktører. Tema 

var "Kairos Palestina - et sannhetens øyeblikk". 

 

Omtrent 20 forbundere har vært involvert i utgivelsen av disse to utgavene. Helen Fjeld 

Langrind har vært hyret inn som layoutansvarlig for begge utgavene. 
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I 2018 fylte AKT 30 år! I løpet av perioden har landsstyret, på oppdrag fra landsmøtet, 

diskutert framtidig organisering av AKT. Dette legges fram som en av hovedsakene under 

landsmøtet 2019. 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsstyret godkjente årsberetningen for AKT 2018-2019. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering 
 

Frøydis Indgjerdingen la fram årsberetning fra Utvalg for Palestina: 

Norges kristelige studentforbund trappet opp igjen sitt Palestinaengasjement ved inngangen til 

2018. Utvalg for Palestina ble opprettet som en fast sammenslutning på landsmøtet i mars. 

Her ble Frøydis Indgjerdingen valgt som leder av utvalget. Utvalget har for øvrig bestått av 

Ingvil Enoksen, Eilif Tandberg, Silje Dising og Lowisa Makosa. Per Høyland har som ansatt 

fulgt opp utvalget stort sett hele 2018, han gikk ut i permisjon i desember, og er blitt erstattet 

av Aurora Nome. 

 

29. juni til 10. juli var Per, Ingvild, Lowisa og Frøydis Forbundets utsendinger på studietur til 

Palestina. Studieturen besto i stor grad av deltakelse på Journey for Justice, men også møte 

med NKS’ søsterforbund – Palestinian Eucumenical Youth Movement (PYEM), og besøk i 

kvinnesenteret i Abu Dis, som Forbundet har et samarbeid med. 

 

Hovedtyngden i Utvalgets arbeid har vært knyttet til å ta imot besøk fra Palestina, og 

planleggingen, koordineringen og gjennomføringen av dette. 5.-15. oktober hadde NKS besøk 

av fire unge, kristne palestinere som er aktive i PYEM. De som gjestet Norge var Catherine 

Nader Ambuamsha, Hussam O. Jarayseh, Jasmine Rishmawi og Yacoub Yasha Sayej. 

Gjestene var med på forbundshelga, og gjestet alle lokalforbundene. På arrangement i Oslo- 

og Trondheimsforbundene deltok alle fire gjestene, mens på besøk i de øvrige forbundene 

delte de seg. Catherine og Jasmine besøkte forbundene i Stavanger og Kristiansand, mens 

Hussam og Yacoub besøkte Bergen og Tromsø.  

 

Til forbundshelgen hadde palestinerne forberedt en presentasjon hvor de gikk igjennom blant 

annet Palestinas historie (i korte trekk), hverdagen i et okkupert land, Kairos-dokumentet og 

BDS-kampanjen/-bevegelsen. Etter presentasjonen var det satt av tid til spørsmål fra salen. De 

palestinske gjestene hadde også fått ansvar for bønneverksted. Under Norgesturneen hadde de 

palestinske gjestene en mer samtalepreget versjon av presentasjonen fra forbundshelga. En 

fyldigere evaluering av utveklingen ligger vedlagt. 

 

Alle fire gjestene deltok også i en panelsamtale under Globaliseringskonferansen og sto også 

på stand her. Panelsamtalen under konferansen ble ledet av Gudrun Bertinussen fra Kirkens 

Nødhjelp, og Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen Norge, holdt appell. Frøydis 

Indgjerdingen innledet arrangementet. 

 

Mot slutten av 2018 ble det gjort noen endringer i strukturen for utvalget. Det ble «lyst ut» ny 

utveksling, og tre stykker ble valgt ut: Cecilie Terese Hansen, Eilif Tandberg og Helene 
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Lunder Eriksen. Disse tre utgjør utvekslingskomiteen for 2019, og inngår også som 

medlemmer i Utvalg for Palestina. Tanken er at Utvalg for Palestina fungerer mer som en 

overordnet ansvarlig for Forbundets Palestinaengasjement. Utvekslingskomiteen vil i større 

grad være med i prosessen rundt utveksling, noe som ikke var praktisk mulig i 2018.   

 

I tillegg til gjennomføring av utveksling med Norgesturné og palestinsk deltakelse på 

Globaliseringskonferansen, skrev utvalgets leder, med gode innspill fra Per, Aurora og 

utvalget for øvrig, en kronikk med overskriften «Et barn er dødt i Betlehem». Denne ble 

publisert på Verdidebatt.no 17. desember 2018.  

 

I 2019 vil det også bli gjennomført studietur til, og besøk fra, Palestina. Det overordnede 

temaet for årets utveksling er okkupasjonen, med fokus på hvordan det er å leve med nedsatt 

funksjonsevne i et okkupert land. 

 

Utvalg for Palestina jobber også blant annet med en informasjonspakke/ressursbank om 

Forbundets Palestinaengasjement, som vil være klar i løpet av våren 2019 og en kronikk i 

forbindelse med Eurovision Song Contest som holdes i Tel Aviv i Israel i år. 
 

Følgende tok ordet til saken: 

Torkil 

 

 

3.10 Årsberetning fra Utvalg for likestilling til orientering 
 

Marius Jakobsen Magnussen la fram årsberetningen for Utvalg for likestilling:  

Utvalg for likestilling er en fast sammenslutning i NKS med arbeidsoppgaver både internt og 

eksternt i organisasjonen som faller under deres felt.  

 

Utvalget har i perioden 2018-2019 bestått av Edel-Marie Haukland, Rebecca Lunde og 

Marius Jakobsen Magnussen. Medlemmene har i perioden hatt løpende kontakt, primært over 

Internett.  

 

Utvalgets første arrangement var under Forbundshelga, hvor vi holdt foredrag om kjønn, 

seksualitet og likestilling, i tillegg til å holde workshop. Dette var en vellykket bolk, og vi er 

veldig glade for å fått tildelt plass under helga.  

 

En av arbeidsoppgavene våre er å bistå lokalforbundene å avholde arrangementer, blant annet 

under PRIDE og 8. Mars. Tromsøforbundet ønsket vår bistand, men på grunn av usikkerhet 

og kommunikasjonsutfordringer ble ikke dette gjennomført. Tromsøforbundet valgte derfor 

heller å gå under parolen til “Kirken på pride”, men med egenlagde plakater. 

 

I tillegg til dette hadde Rebecca, på vegne av utvalget, en sak på trykk i desemberutgaven av 

AKT. Der tok hun opp tråden fra temaene vi diskuterte på Forbundshelga og oppfordret 

medlemmer til å komme med forslag til arrangement som aktualiserer tematikk som Utvalg 

for likestilling kan bidra inn i.  

 

Utvalget har i år hatt middels måloppnåelse i forhold til de målene som ble satt ved NKS´ 

Landsmøte i 2018. Dette potensialet vil mest sannsynlig bli oppnådd i neste periode. 

 

Ingen tok ordet til saken.  
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4. Regnskap for 2018  
 

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS    
 

Torkil Hvidsten la fram regnskapet for NKS for 2018.  

 

Regnskapet viser et overskudd på hele 161 665,- kroner. Dette skyldes delvis ikke-

budsjetterte inntekter: Overføringer fra det nedlagte Åsforbundet (ca. 16 000); diverse salg av 

klær og materiell (ca. 20 000); overskudd fra utleie fra U20 (ca. 34 000); og flere offergaver 

enn budsjettert (ca. 10 000 mer enn budsjett). I tillegg kommer noen store poster der vi har 

brukt mindre enn forventet: Forbundshelga (ca. 23 000) og LS-møtene (ca. 28 000). 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente regnskapet for 2018 (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering    
 

Torkil Hvidsten gjennomgikk årsregnskapene for lokalforbundene for 2018. 

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

 

4.3 Regnskap BIFFE til orientering    
 

Regnskapet forelå ikke. 

 

 

4.4 Regnskap NSKF til orientering 
 

Olav Nomeland la fram regnskap for Norske Studenters Kristelige Forbund for 2018 til 

orientering.  

 

Ingen tok ordet til saken. 
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5. Budsjett 2019  
 

5.1 Budsjett for NKS 2019 
 
Torkil Hvidsten la fram landsstyrets forslag til budsjett for 2019.  

 

Følgende tok ordet til saken: Marius, Torkil (r), Ingvild, Torkil (r), Marius, Torkil (r), 

Marius, Torkil (r), Merete, Andreas, Torkil (r) 

 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag 1 (fra Merete Endresen) 

7148 Forbundshelga 

Øke fra 105 000,- til 115 000,- 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for:  12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2A (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

5012 Lønn/honorar AKT 

Øke fra 0,- til 10 000,-  

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2B (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

Legge til fotnote til Post 5012 Lønn/Honorar AKT: 

«Landsmøtet oppfordrer landsstyret til å utrede en bonusordning for utbetaling av honorar 

etter følgende kriterier: måloppnåelse av leseraktivitet, antall tekster og om årbok blir utgitt.» 

Forslaget kom uten komitéinnstilling 

Stemmer for: 1 

Stemmer mot: 8 

Avholdende: 3 

Forslaget avvist 

 

Forslag 3 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

6822 AKT annet 

Kutte fra 10 000,- til 5 000,- 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas. 

Stemmer for: 1 

Stemmer mot: 9 

Avholdende: 2 

Forslaget avvist 
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Forslag 4 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

7143 Internasjonale reiser 

Kutte fra 25 000,- til 20 000,- 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok budsjett for NKS 2019 (se vedlegg) 

Enstemmig vedtatt 

 

 
5.2 Budsjett lokalforbund til orientering  
 

Torkil Hvidsten presenterte lokalforbundenes vedtatte budsjetter. 

 

Ingen tok ordet til saken.   
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6. Lover og vedtekter  
 

6.1 Godkjenning av vedtekter for Kristiansand kristelige studentforbund 
 

Torkil Hvidsten la fram vedtekter for Kristiansand kristelige studentforbund, vedtatt på deres 

stiftelsesmøte 23.06.2018. Landsmøtet må formelt godkjenne vedtektene før de offisielt trer i 

kraft, jmf NKS’ vedtekter § 8.6: 

  

Landsstyret vurderer vedtektene som å være i overenstemmelse med NKS’ vedtekter og ser 

ingen grunn til at vedtektene ikke skal godkjennes. 

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente vedtektene for Kristiansand kristelige studentforbund. 

Enstemmig vedtatt. 
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7. Organisasjonssaker  
 

7.1 Arbeidsprogram NKS 2019-2021    
 

Andreas Eggesvik presenterte landsstyrets forslag til Arbeidsprogram for NKS 2019-2021. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

 

1. plenumsbehandling: 

Marius, Regine (r), Marius (r), Marte, Edel-Marie, Andrine, Ingvil, Marte (r), Regine, 

Andreas (r), Edel-Marie, Andreas, Ingvild (r), Andreas (r), Torkil, Merete, Marianne, Edel-

Marie, Torkil (r), Marius, Andrine, Andreas, Regine, Edel-Marie, Torkil (r), Andrine, Torkil, 

Alex, Marte (r), Helene, Torkil (r), Helene (r), Ingvild, Ingvil, Andreas (r), Andrine, Marianne 

(r), Andrine (r), Merete, Marianne, Ingvild, Marte, Regine, Ingvild (r), Andrine, Torkil (T), 

Merete, Andrine, Alex, Marianne (r), Torkil, Marius, Torkil (r) 

 

2. plenumsbehandling: 
Ingvild Yrke la fram komiteens innstillinger på vegne av landsmøtekomiteen.  

 

Regine, Marius (r), Marte, Marius, Marianne (r), Marte, Ingvil, Aurora, Marte. 

 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag 1 (fra Merete Endresen) 

Nytt punkt 1.1.13: 

[Landsstyret skal] Følge opp lokalforbundene sitt ansvar i arbeidsprogrammet. 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2 (fra Helene Lunder Eriksen) 

Stryke punkt 1.2: 

1.2  Etablere Forbundsgrupper på VGS og Folkehøgskoler 

1.2.1 Utvikle materiell som kan brukes i grupper av elever på VGS og Folkehøgskoler.  

1.2.2  Lage en struktur for hvordan Forbundet jobber inn mot VGS og Folkehøgskoler og 

definere disse gruppenes plassering i organisasjonen. 

 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises 

Stemmer for: 0 

Stemmer mot: 10 

Avholdende:  2 

Forslaget avvist 

 

Forslag 3 (fra Edel-Marie Haukland) 

Endre punkt 1.3.3 fra [Landsstyret skal] Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell 

trakassering under Forbundshelga. Og opplyse om at vi har retningslinjer for seksuell 

trakassering. 
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Til [Landsstyret skal] Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under 

Forbundshelga. Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og 

Forbundet skal tilby alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens 

retningslinjer for seksuell trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen av 

helga. 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 4 (fra Regine Aspmo Kjærran) 

Nytt punkt under 1.3: 

[Landsstyret skal] Det skal være nulltoleranse for mobbing under Forbundshelga, og 

Forbundet skal bygge opp en kultur hvor det er lov å si ifra. 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 5 (fra landsstyrets mindretall) 

Stryke punkt 1.3.6: [Landsstyret skal] Kun servere vegetarmat under Forbudshelga.  

 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises  

Stemmer for: 0 

Stemmer mot: 11 

Avholdende: 1 

Forslaget avvist 

 

Forslag 6A (fra Marianne Meling Kvamsøe) 

Endre punkt 1.3.6 fra [Landsstyret skal] Kun servere vegetarmat under Forbundshelga. 

 

Til [Landsstyret skal] planlegge at minst 60% av måltidene under Forbundshelga er vegetar. 

 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises til fordel for 6B 

Stemmer for: 

Stemmer mot: 

Avholdende: 

Forslaget falt til fordel for forslag 6 B 

 

Forslag 6B (fra Marte Holm Simonsen, Andreas Eggesvik og Andrine Elnes Rabbevåg) 

Endre punkt 1.3.6 fra [Landsstyret skal] Kun servere vegetarmat under Forbundshelga. 

 

Til [Landsstyret skal] Sørge for at minst 70% av alle måltider under Forbundshelga er 

vegetariske. 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas  
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Forslaget 6A og 6B ble satt opp mot hverandre.  

Forslag 6A fikk 0 stemmer 

Forslag 6B fikk 12 stemmer.  

 

6B ble satt opp mot landsstyrets opprinnelige forslag. 

6B fikk 10 stemmer 

Landsstyrets forslag fikk 1 stemme 

1 avholdende stemme 

 

Forslag 6B ble vedtatt 

 

Forslag 7 (Marte Holm Simonsen, Cecilie Hansen, Andreas Eggesvik og Andrine Elnes 

Rabbevåg) 

Tillegg punkt 1.3.6: «(…), av klimahensyn.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 10 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 2 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 8A (fra Marte Holm Simonsen og Andreas Eggesvik) 

Tilleggsforslag punkt 1.3.6: «Gjøre den planlagte menyen tilgjengelig for deltagerne tre dager 

på forhånd, for å gjøre det lettere og mer forutsigbart for deltagere med matallergier og andre 

diettbehov.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises 

 

Forslag 8B (fra Marte Holm Simonsen og Cecilie Hansen) 

Tilleggsforslag 1.3.6: «Gjøre den planlagte menyen tilgjengelig for deltagerne på forhånd, i 

god nok tid til å få tilbakemelding fra deltagere med matallergier og andre diettbehov, for å 

kunne lage gode alternative retter for disse, og gi trygghet om at alle får mat de kan spise.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises 

 

Forslag 8A ble satt opp mot forslag 8B 

Forslag 8A fikk 0 stemmer 

Forslag 8B fikk 4 stemmer 

8 avholdende stemmer 

 

Forslag 8A falt til fordel for 8B 

 

Avstemning forslag 8B 

Stemmer for:  4 

Stemmer mot: 5 

Avholdende: 3 

Forslaget falt 

 

Forslag 9 (fra Edel-Marie Haukland) 
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Endre punkt 1.4.3 fra «[Landsstyret skal] Ha et bevisst forhold til alkoholkulturen under 

Landsmøtehelga.» 

 

Til «[Landsstyret skal] Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under 

landsmøtehelga. Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og 

Forbundet skal tilby alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens 

retningslinjer for seksuell trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen av 

helga.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 10 (fra Regine Aspmo Kjærran) 

Nytt punkt 1.4.4: «[Landsstyret skal] Det skal være nulltoleranse for mobbing under 

landsmøtet, og Forbundet skal bygge opp en kultur hvor det er lov å si ifra.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 11 (fra landsstyrets mindretall) 

Stryke punkt 1.4.6: «[Landsstyret skal] Kun servere vegetarmat under Landsmøtet.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises 

Stemmer for: 0 

Stemmer mot: 11 

Avholdende: 1 

Forslaget avvist 

 

Forslag 12A (fra Marianne Meling Kvamsøe) 

Endre punkt 1.4.6 fra «[Landsstyret skal] Kun servere vegetarmat under landsmøtet.» 

 

Til «[Landsstyret skal] planlegge at minst 60% av måltidene under landsmøtet er vegetar.» 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises til fordel for 12 B 

Forslag avvist til fordel for 12B 

 

Forslag 12B (fra Marte Holm Simonsen, Cecilie Hansen, Andreas Eggesvik og Andrine 

Elnes Rabbevåg) 

Endre punkt 1.4.6 fra «[Landsstyret skal] Kun servere vegetarmat under landsmøtet.» 

 

Til «[Landsstyret skal] Sørge for at minst 70% av alle måltider under Landsmøtet er 

vegetariske.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 
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Forslag 12A og 12B ble satt opp mot hverandre: 

Forslag 12A fikk 0 stemmer. 

Forslag 12B fikk 12 stemmer. 

 

12B ble satt opp mot landsstyrets opprinnelige forslag: 

12B fikk 10 stemmer. 

Landsstyrets forslag fikk 1 stemme. 

1 avholdende stemme. 

Forslaget 12B ble vedtatt. 

 

Forslag 13 (Marte Holm Simonsen, Cecilie Hansen, Andreas Eggesvik og Andrine Elnes 

Rabbevåg) 

Tillegg punkt 1.4.6: «(…), av klimahensyn.» 

 

Komiteens innstilling: Forslag 13 vedtas 

Stemmer for: 10 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 2 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 14A (fra Marte Holm Simonsen og Andreas Eggesvik) 

Tilleggsforslag 1.4.6: «[Landsstyret skal] Gjøre den planlagte menyen tilgjengelig for 

deltagerne tre dager på forhånd, for å gjøre det lettere og mer forutsigbart for deltagere med 

matallergier og andre diettbehov.» 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises 

 

14A ble satt opp mot 14B 

14A fikk 5 stemmer.  

7 avholdende stemmer.  

Forslaget avvist til fordel for 14B 

 

Forslag 14B (fra Marte Holm Simonsen og Cecilie Hansen) 

Tilleggsforslag 1.4.6: «Gjøre den planlagte menyen tilgjengelig for deltagerne på forhånd, i 

god nok tid til å få tilbakemelding fra deltagere med matallergier og andre diettbehov, for å 

kunne lage gode alternative retter for disse, og gi trygghet om at alle får mat de kan spise.» 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises 

 

Stemmer for: 4 

Stemmer mot: 5 

Avholdende: 3 

Forslaget avvist 

 

Forslag 15 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

Nytt punkt 1.5.3: «[Landsstyret skal] Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne.» 

 

Komiteens innstilling: Forslag 15 vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 
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Forslag 16 (fra Edel-Marie Haukland) 

Tillegg punkt 1.8.2: «[Landsstyret skal] [Gjøre «Kairos Palestina-Et sannhetens øyeblikk» 

kjent i organisasjonen] ved å dele ut teksten til nye og potensielle medlemmer. 

Lokalforbundene oppfordres til å bruke ressursene på kairospalestina.no.»  

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 17 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

Endre punkt 1.10.1 fra «[Landsstyret skal] Etterstrebe jevn kjønnsfordeling og 

kjønnsrettferdig praksis.» 

 

Til «[Landsstyret skal] Etterstrebe jevn kjønnsfordeling og kjønnsrettferdig praksis gjennom 

blant annet å sørge for at minst 30% av vervede medlemmer ikke er kvinner.» 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

 

Landsmøtet omformulerte ordlyden til: «[Landsstyret skal] Etterstrebe jevn kjønnsfordeling 

og kjønnsrettferdig praksis, og jobbe målrettet mot å rekruttere flere menn og ikke-binære 

medlemmer. 

 

Stemmer for: 9 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 3 

Forslaget vedtatt (med ny ordlyd) 

 

Forslag 18 (fra Ingvild Yrke, Ingvil Holthe Enoksen, Alex Ramstad Døsvik og Andrine 

Elnes Rabbevåg) 

Nytt punkt 2.4: «[Utvalg for likestilling skal] Opparbeide seg kompetanse på og skolere 

organisasjonen i problematikk relatert til diskriminering og religionsfrihet, med særlig fokus 

på dagens praksis i private grunnskoler. Søke samarbeid med andre organisasjoner om denne 

typen problematikk.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 19 (fra Marianne Meling Kvamsøe) 

Endre punkt 5.1.6 fra «[Lokalstyret skal] Hvert semester invitere alle medlemmer til ‘Aktiv i 

Forbundet’-gruppa på Facebook» 

 

Til «[Lokalstyret skal] Fortløpende invitere alle medlemmer til ‘Aktiv i Forbundet’-gruppa på 

Facebook.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 
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Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 20 (fra Alex Ramstad Døsvik) 

Nytt punkt 5.2.2: «[Lokalforbundene skal] Én gang i året arrangere en aktivitet lokalforbundet 

aldri har gjennomført tidligere.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 21 fra Edel-Marie Haukland 

Endre punkt 5.2.4 fra «[Lokalforbundene skal] Ha en sosialt ansvarlig ved hvert arrangement 

som er edru og har et særlig ansvar for å snakke med nye.» 

 

Til «[Lokalforbundene skal] Velge en person før hvert arrangement som har et sosialt ansvar 

og er edru. Denne personen har et spesielt ansvar for å snakke med nye. Er det forventet ti 

eller flere tilstede på arrangementet skal minst to være edru.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 9 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 2 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 22 (fra Regine Aspmo Kjærran) 

Nytt punkt 5.2.5: «Det skal være nulltoleranse for mobbing under lokale arrangementer, og 

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

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for:  12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 23 (fra Regine Aspmo Kjærran) 

Nytt punkt under 5.3: «[Lokalforbundet skal] Det oppfordres til at noen fra lokalforbundet har 

ansvar for at det blir sendt inn tekster og andre bidrag til AKT.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget avvises 

Stemmer for: 1 

Stemmer mot: 2 

Avholdende: 9 

Forslaget avvist 

 

Forslag 24 (fra Merete Endresen) 
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Nytt punkt 5.3.9: «[Lokalforbundene skal] Sørge for at alle i lokalforbundene kjenner til 

årstemaet ved å ha et arrangement hvert semester i tråd med årstemaet.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 25 (fra Ingvild Yrke) 

Tillegg punkt 1.4.4: «Tema for 2019 er Diskriminering og religionsfrihet.» 

  

Forslaget kom uten komitéinnstilling. 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok nytt Arbeidsprogram for NKS for perioden 2017-2019 (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

7.2 Opprettelse av nytt utvalg: Teologismia   
 

Ingvild Yrke presenterte landsstyrets forslag til opprettelse av ny fast sammenslutning 

og instruks for dette.  

 

Følgende tok ordet til saken: Torkil, Marianne, Ingvild (r), Merete, Ingvild, Marius, Andrine 

(r), Andreas (r), Marius (svar/r) Marianne, Ingvild, Andreas (r), Marius, Andrine, Cecilie, 

Ingvild (r), Alex, Regine, Ingvild, Regine, Andrine og Ingvild. 

 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag 1 (fra Merete Endresen og Marianne Meling Kvamsøe) 

Legge til punkt i retningslinjene (før avsnittet om arbeidsoppgaver): «Teologismia oppfordres 

til å bestå av medlemmer fra to eller flere lokalforbund og bestå av medlemmer med ulike 

utdanningsbakgrunner.» 

 

Stemmer for: 10 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2 (fra Regine Aspmo Kjærran) 

Legge til punkt under avsnitt om arbeidsoppgaver: «6. Å ivareta det økumeniske fokuset i 

Forbundet.» 

 

Stemmer for: 9 

Stemmer mot: 3 
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Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok å opprette Teologismia som en fast sammenslutning, jmf § 5 i NKS’ 

vedtekter. Landsmøtet vedtok følgende instruks for Teologismia: 

 
«Teologismia er en fast sammenslutning i Norges kristelige studentforbund, i henhold til gjeldende vedtekter for 

NKS. 

  

Teologismia skal bistå Norges kristelige studentforbund i å nå sitt mål om å vekke og styrke kristen tro og 

identitet blant studenter barn og unge, ved å holde teologiarbeidet levende i organisasjonen og legge til rette for 

teologisk refleksjon, debatt og utfoldelse i medlemsmassen. 

 

Teologismia får sitt mandat fastsatt av landsmøtet.  

 

Teologismia rapporterer til landsstyret (LS) mellom landsmøtene.  

 

Teologismia leverer årsmelding til landsmøtet. 

 

Teologismia er underordnet alle landsmøtevedtak og skal ha Forbundets teologiske plattform som utgangspunkt 

i sitt arbeid.  

 

Teologismia oppfordres til å bestå av medlemmer fra to eller flere lokalforbund og bestå av medlemmer med 

ulike utdanningsbakgrunner. 

 

Teologismia sine arbeidsoppgaver er: 

1. Lage pedagogiske opplegg om teologi og bibelkunnskap som legges i ressursbanken på 

forbundet.no/ressursbank og trykkes i hefter 

2. Holde et seminar på Forbundshelga  

3. Å holde seg oppdatert på organisasjonens behov for teologisk skolering 

4. Lage materiell som Forbundet kan distribuere utad 

5. Å legge til rette for teologisk debatt, refleksjon og utfoldelse i medlemsmassen. 
6. Å ivareta det økumeniske fokuset i Forbundet.» 

Enstemmig vedtatt 

 

 

7.3 Nye retningslinjer for AKT 
 

Ingvild Yrke presenterte landsstyrets forslag til nye retningslinjer for AKT: 

Landsmøtet 2017 vedtok følgende i Arbeidsprogrammet: 

Landsstyret skal i løpet av perioden foreta en grundig evaluering av AKT, herunder om bladet 

skal fortsette å eksistere som i dag, og hvordan produksjon og utgivelse i så fall skal 

organiseres. (2.9.7).  

 

Landsstyrets forslag 

AKT har vært Forbundets medlemsblad siden 1993. De senere årene har det kommet ut stadig 

færre utgivelser av AKT, de to siste årene har bladet kommet ut én gang i semesteret.  

 

Landsstyret har gjennom det siste året diskutert ulike løsninger for hvordan AKT skal 

organiseres. Forslaget som legges fram innebærer at det skal opprettes en nettside med en 

egen redaktør som velges for ett år av gangen. Nettsiden skal driftes av Forbundet, men er 

tenkt en viss uavhengighet. Den skal ikke først og fremst være et «digitalt medlemsblad» som 

direkte gjengir hva Forbundet mener og gjør, men et sted der kristenprogressive tanker og 
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ideer presenteres og diskuteres i bred forstand. Tanken bygger på nettsiden 

KristenOgProgressiv.no som Forbundet opprettet i 2012, og som fungerte som en 

«kristenprogressiv tankesmie på nett» fram til 2014.  

 

I tillegg er det tenkt at AKT skal komme ut som en «årbok» som samler de beste tekstene fra 

nettsiden i tillegg til mer konkret forbundsstoff.  

 

Følgende tok ordet til saken: 

 

1. plenumsbehandling: 

Regine, Ingvild (r), Edel-Marie, Andreas (r), Merete, Torkil (r), Marius, Ingvild (r), Marius 

(r), Torkil, Edel-Marie, Ingvild, Torkil, Alex, Ingvild (r), Marte, Alex (r), Andreas, Edel-

Marie, Torkil (r), Andreas (r), Edel-Marie (r), Ingvild, Regine (T), Ingvild (T), Edel-Marie, 

Ingvild, Edel-Marie, Marte (r) og Marianne. 

 

2. plenumsbehandling: 

Merete Endresen og Cecilie Therese Hansen presenterte komiteens innstillinger.  

Ingvild, Ingvild, Cecilie, Edel-Marie (r), Ingvild, Edel-Marie, Andreas (r), Edel-Marie (r), 

Marte, Ingvild og Edel-Marie.  

 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag A1 (fra ordstyrerbordet) 

Gjennomgående endringer: Bytte ut «årbok» med «magasin». 

 

Forslaget ble fremmet under 2. plenumsbehandling for å gjøre avstemningene ryddigere. 

Forslaget kom derfor uten komitéinnstilling 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 1 (fra Edel-Marie Haukland) 

Endre punkt 2 fra «AKT er også navnet på NKS sin årbok som trykkes ved slutten av 

kalenderåret og sendes til alle medlemmer og forbundsvenner. I Årboka trykkes et utvalg 

tekster fra bloggen samt annet Forbundsstoff. Årboka skal trykkes i farger og ha fint design.» 

 

Til «AKT er også navnet på NKS sitt magasin som trykkes ved slutten av kalenderåret og 

sendes til alle medlemmer og forbundsvenner. I magasinet trykkes et utvalg tekster fra 

nettsiden, tematisk innhold og stoff fra organisasjonen. Magasinet skal trykkes i farger og ha 

høy kvalitet.» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2 (fra Edel-Marie Haukland) 

Endre punkt 13 fra «Ansatte har ansvar for å velge ut tekster fra bloggen og annet 

forbundsstoff og lage en AKT-årbok ved slutten av året.» 
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Til «Ansatte sammen med redaktør for nettsiden har ansvar for å velge ut tekster fra nettsiden 

og samle inn annet stoff til magasinet AKT i slutten av kalenderåret.» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

Stemmer for: 11 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 3 (fra Edel-Marie Haukland) 

Endre punkt 14 fra «Leder av NKS er ansvarlig redaktør for årboka.» 

 

Til «Leder av NKS er ansvarlig redaktør for magasinet. Redaktør for nettsiden har ansvar for 

å samle, gjennomgå og velge ut stoff til magasinet.» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

Stemmer for: 6 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 5 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 4 (fra Merete Endresen) 

Gjennomgående endring: Bytte ut ordet «blogg» med «nettside» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

Stemmer for: 12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok nye retningslinjer for AKT: 

 
«Generelt 

1. AKT er en nettside av og for medlemmer, forbundsvenner og interesserte i Norges Kristelige 

Studentforbund (NKS). AKT skal være en plattform hvor medlemmene skal kunne uttrykke og 

engasjere seg.  

 

2. AKT er også navnet på NKS sitt magasin som trykkes ved slutten av kalenderåret og sendes til alle 

medlemmer og forbundsvenner. I magasinet trykkes et utvalg tekster fra nettsiden, tematisk innhold og 

stoff fra organisasjonen. Magasinet skal trykkes i farger og ha høy kvalitet. 

 

3. AKT deler formålsparagraf med Norges Kristelige Studentforbund.  

 

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

 

5. Det skal etterstrebes at tekstene i AKT kommer fra flere faglige bakgrunner og fra alle lokalforbund. 

Tekstene skal ha et kristenprogressivt perspektiv på temaet det skrives om.  

 

6. NKS forbeholder seg retten til å bruke tekstene som publiseres på nettsiden, på sine andre plattformer. 
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Organisering av og ansvar for nettsiden 

7. Nettsiden bruker domenet kristenprogressivt.no. Dette er en videreføring av den tidligere nettsiden 

kristenogprogressiv.no. 

 

8. AKT-nettsiden skal være en plattform for meningsbrytninger om kristendom og samfunn. Den skal 

etterstrebe å skape og synliggjøre en mangfoldig, levende og progressiv kristendom. 

 

9. Landsstyret velger en redaktør for nettsiden. Vervet som redaktør varer i et helt år, januar-desember. 

 

10. Redaktøren for AKT-nettsiden har ansvar for å engasjere forbundere, forbundsvenner og andre aktuelle 

til å skrive tekster til nettsiden, og sørge for at nettsiden er aktiv og publiserer minst én tekst i måneden. 

 

11. Redaktøren er bundet av NKS’s vedtekter og landsmøtevedtak, men har utover det frihet til å utvikle 

nettsiden i tråd med nettsidens retningslinjer. 

 

12. Generalsekretær i NKS er ansvarlig for at det til enhver tid er en teknisk driftsansvarlig for nettsiden. 

 

Organisering av og ansvar for magasinet 

13. Ansatte sammen med redaktør for nettsiden har ansvar for å velge ut tekster fra nettsiden og samle inn 

annet stoff til magasinet AKT i slutten av kalenderåret. 

 

14. Leder av NKS er ansvarlig redaktør for magasinet. Redaktør for nettsiden har ansvar for å samle, 

gjennomgå og velge ut stoff til magasinet. 

 

Økonomi 

15. De økonomiske rammene for AKT bestemmes av LM i NKS' budsjett. Dersom AKTs inntekter økes, 

gjennom f.eks. annonsesalg, abonnement eller ekstern støtte, skal de økte inntektene øremerkes AKT.  

 

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

 

17. Generalsekretær innkrever abonnementsavgift, fakturerer regninger og holder LS oppdatert på den 

økonomiske situasjonen.» 

Enstemmig vedtatt 

 

 

7.4 Uttalelse: Religiøse skoler og diskriminering    
 

Ingvil Holthe Enoksen presenterte landsstyrets forslag til uttalelse om religiøse skoler og 

diskriminering: 

 

I forslaget til Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 (sak 7.1) har landsstyret foreslått en 

kampanje rettet mot private religiøse skoler som har interne reglement som diskriminerer 

LHBT+-personer. I forbindelse med dette dukket det opp flere prinsipielle dilemmaer: 

 

- Hvordan vekter vi retten til å slippe diskriminering opp mot retten til religionsfrihet?  

- Er retten til å sparke ansatte på grunn av kjønnet på partneren deres en del av 

religionsfriheten? 

- Er det riktig å kreve inndragelse av statsstøtte for skoler som har en praksis vi ikke liker? 

Eventuelt: Er det riktig at offentlige midler brukes til å finansiere institusjoner som 

diskriminerer mot mennesker som ikke har brutt noen lov? 

 

Landsstyret ønsker at landsmøtet behandler disse spørsmålene for å gi et grunnlag for den 

foreslåtte kampanjen. Landsstyret har derfor vedtatt et forslag til en uttalelse som 

forhåpentligvis vil avklare hvordan vi stiller oss til disse problemstillingene (og eventuelt 

andre problemstillinger). Uttalelsen vil både danne grunnlag for eventuelle offentlige utspill, 

og klargjøre hva organisasjonen mener om saken.  
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Et mindretall på delegater i landsstyret har tatt ut dissens på punktet om inndragelse av 

statsstøtte til skoler som diskriminerer. Det betyr at de ønsker å stemme mot akkurat dette 

punktet, men at de ellers støtter uttalelsen som helhet. Dissensen blir ett av forslagene det skal 

stemmes over på landsmøtet før uttalelsen (eventuelt) blir vedtatt.  

 

Følgende tok ordet til saken:  

 

1. plenumsbehandling: 

Ingvild, Marianne, Marius, Helene, Torkil, Andrine, Ingvil (r), Andrine (r), Ingvil (r), 

Marianne, Andreas, Ingvild, Aurora, Ingvil, Alex, Marius (r), Cecilie, Ingvil, Andrine, Torkil, 

Marius (r), Torkil (r), Ingvild, Torkil (r), Ingvild (r), Alex, Marius, Torkil (r), Ingvild, Torkil.   

 

2. plenumsbehandling: 

Marianne Meling Kvamsøe og Elisabeth Arnevik la fram komiteens innstillinger.  

Marius, Torkil, Ingvild, Marius, Cecilie, Ingvild, Torkil, Regine (r), Torkil (r), Marius, 

Marianne, Ingvild, Regine (r), Andrine. 

 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag K.1 (Fra komiteen) 

Landsstyret får mulighet til å skrive om uttalelsen samtidig som meningsinnholdet i det 

vedtatte forslaget beholdes.  

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

 

Forslag 1 (fra Marianne Meling Kvamsøe) 

Endre tittelen fra «Nei til anti-homoreglement på kristne grunnskoler» 

 

Til «Nei til diskriminering på religiøse grunnskoler» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

 

Forslag 2 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

Endre tekst (3. avsnitt) fra «Vi mener at en grunntanke om at homofili er synd kan være 

skadelig for skeive elever som går på disse skolene.» 

 

Til «Vi mener at en grunntanke om at homofili er synd kan være skadelig for skeive elever 

som går på disse skolene.» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

 

Forslag 3 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

Endre tekst (kulepunkt 1) fra «Granskning av ansettelsesregelverk på alle religiøse 

grunnskoler» 

 

Til «Det jobbes mot ansettelsesregelverk i skolen som er diskriminerende» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

 

Forslag 4A (fra Alex Ramstad Døsvik) 
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Endre tekst (kulepunkt 2) fra «At kristne grunnskoler som ikke er villige til å endre sin praksis 

angående anseelse av lærere som lever åpent homofilt skal miste statsstøtten.» 

 

Til «At kristne grunnskoler som ikke er villige til å endre sin praksis angående ansettelse av 

lærere som lever åpne skeive liv, mottar redusert statsstøtte på bakgrunn av dette.» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

 

Forslag 4B (fra landsstyrets mindretall) 

Slette kulepunkt 2: 

«At kristne grunnskoler som ikke er villige til å endre sin praksis angående ansettelse av 

lærere som lever åpent homofilt skal miste statsstøtten» 

 

Komiteens innstilling: Avvises til fordel for forslag 4A 

 

Forslag 5 (fra Cecilie Hansen) 

Legge til tekst: 

Nytt kulepunkt: «Krever at alle som går, og starter, på skolen får vite at det ikke er lov for 

lærere å arbeide på skolen dersom de lever åpent homofilt.» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

 

Forslag 6 (fra Cecilie Hansen) 

Legge til tekst: 

Nytt kulepunkt: «Dialog med skolene om hvordan de oppfyller kompetansemålene, og få en 

forklaring på hvorfor de ikke aksepterer lærere som lever åpent homofilt.» 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

 

Forslag 7 (fra Torkil Hvidsten) 

Landsmøtet realitetsbehandler ikke uttalelsen, men oversender saken til landsstyret, som tar 

med seg initiativet og innspillene og sørger for at organisasjonen jobber videre med 

tematikken gjennom året.  

 

Forslaget kom uten innstilling fra komiteen 

Stemmer for:  12 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 8 (fra Marius Jakobsen Magnussen) 

Forslag til vedtak: Uttalelsen oversendes landsstyret, som kan delegere det til Utvalg for 

likestilling. 

 

Komiteens innstilling: Vedtas 

Forslaget ble trukket da intensjonen allerede er ivaretatt av gjeldende rutiner i NKS.  

 

Forslag til dagsorden fra Cecilie Terese Hansen: 

Landsmøtet stemmer rådgivende over alle forslagene i uttalelsen. 
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Landsmøtet  

Stemmer for:  2 

Stemmer mot: 9 

Avholdende:  1 

Forslaget avvist 

 

Landsmøtet realitetsbehandlet ikke uttalelsen, men oversender saken til landsstyret, som tar 

med seg initiativet og innspillene og sørger for at organisasjonen jobber videre med 

tematikken gjennom året.  
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8. Valg  
 

8.1 Valg av leder av NKS for ett år 
 

Andrine Elnes Rabbevåg presenterte Alex Ramstad Døsvik som valgkomiteens kandidat som 

ny leder av Norges kristelige studentforbund for ett år. 

 

Alex Ramstad Døsvik presenterte seg selv. 

 

Vedtak: 

Alex Ramstad Døsvik ble valgt som leder av NKS for ett år.  

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

 
8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år     
 

Andrine Elnes Rabbevåg presenterte Andreas Torgrimsen Eggesvik som valgkomiteens 

kandidat som nestleder i Norges kristelige studentforbund for ett år. 

 

Vedtak: 

Andreas Torgrimsen Eggesvik ble valgt som nestleder i NKS for ett år.  

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

8.3 Valg av LS-representanter for ett år    
 

Andrine Elnes Rabbevåg presenterte valgkomiteens innstilling på nytt landsstyre: 

 

Bergen: 

Ingvil Holthe Enoksen 

1. vara: Elisabeth Arnevik 

 

Kristiansand: 

Ingrid von Harling Lien 

 

Oslo: 

1. Albert Andersen Øydvin 

2. Marte Holm Simonsen 

1. vara: Emil Pleym 

2. vara: Kristian Sløgedal 

 

Stavanger: 

Marianne Meling Kvamsøe 

1. vara: Maren Gottchalksen Grønhilder 

 

Tromsø: 

Lilly Marie Spjelkavik Hansen 

1. vara: Regine Aspmo Kjærran (vara) 

 

Trondheim: 
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Ingen innstilling 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende landsstyremedlemmer: 

 

Landsmøtet ga styret i Trondheimsforbundet fullmakt til å utpeke en fast 

landsstyrerepresentant og varaer. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2020    
 

Andrine Elnes Rabbevåg presenterte valgkomiteens innstilling på ny valgkomité fram til 

landsmøtet 2020.  

 

Valgkomiteen innstilte på Ingvild Yrke og Helene Lunde Eriksen, der Ingvild Yrke har et 

koordinerende ansvar for arbeidet.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Ingvild Yrke og Helene Lunde Eriksen som valgkomité fram til landsmøtet 

2020.  

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

 
8.5 Valg av revisor for NKS for ett år  
 

Andrine Elnes Rabbevåg presenterte Baker Tilley Grimsrud & Co som valgkomiteens 

innstilling på revisor for årsregnskapet 2019.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Baker Tilley Grimsrud & Co. som revisor for NKS’ regnskap for 2019. 

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina     
 

Marianne Meling Kvamsøe orienterte om at det ikke har lykkes landsstyret å finne en 

lederkandidat til Utvalg for Palestina, og oppfordret landsmøtedelegater til å vurdere å stille.  

 

Følgende tok ordet til saken: 

Ingvild, Ingvil, Torkil, Frøydis 

 

Vedtak: 

Det lyktes ikke å få valgt en leder. Landsmøtet ber landsstyret om å finne en løsning på 

situasjonen. 

Enstemmig vedtatt 
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8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling    
 

Marianne Meling Kvamsøe presenterte Rebecca Lunde som landsstyrets innstilling på ny 

leder av Utvalg for Palestina.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Rebecca Lunde som ny leder av Utvalg for likestilling.  

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

8.8 Valg av leder for nytt utvalg (Teologismia) 
 
Marianne Meling Kvamsøe presenterte Ingvild Yrke som landsstyrets innstilling på ny leder 

av Teologismia.  

 
Vedtak: 

Landsmøtet valgte Ingvild Yrke som ny leder av Teologismia.  

Vedtatt ved akklamasjon. 

 
 


