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Protokoll landsstyremøte 26. august 2012 
  
Sted: Universitetsgata 20, Oslo 

 

Til stede med stemmerett: 

Stine Walmsness (leder), Sara E. Moss (nestleder), Oda H. Evjen (2. nestleder/ Oslo), Sindre Punsvik 
(Trondheim), Ingvar Tølløv Skjerve (ansattes representant). 
 

Til stede uten stemmerett: Gaute Brækken (generalsekretær), Ida M. H. Gilbert (ansattes 
vararepresentant), Tomas Olsson (ansatt). 
 

Forfall: Olaf Engestøl (Kristiansand). 

0. Dagsorden 

0.1 Godkjenning av innkalling  
1. innkalling ble sendt ut 27. juli og 2. innkalling ble sendt ut 17. august.  

 

Vedtak: 
Innkallingen er godkjent. 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 

Vedtak: 

Dagsorden og saksliste er godkjent. 

0.3 Valg av ordstyrere og referenter   
 

Vedtak: 

Stine Walmsness ble valgt til ordstyrer. 
Gaute Brækken ble valgt til referent. 
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1. Protokoller og orienteringer 

1.1. LS-referat fra 2.-3. juni 2012 til godkjenning 
 

Vedtak: 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

1.2 AU-referater til orientering 
Referater fra følgende AU-møter var vedlagt sakspapirene: 
 
AU-møte 30.05.2012 
AU-møte 11.06.2012 
 

Vedtak: 
AU-referatene ble tatt til orientering. 

1.3 Orientering fra lokalforbundene 
Orienteringene ble gjort muntlig i møtet. 

Trondheim: Høstens program er klart, med mye aktivitet. Allmøte er avholdt og nytt styre med fire 
personer er valgt.  

Oslo: Styre er valgt med seks personer, men høstens første styremøte er ikke avholdt. Har hatt 
kirkekaffe etter semesteråpningsgudstjenesten og demokratimesse i forbindelse med Raus 

folkekirkehelg.   

Bergen: Kristian Hoff-Andersen har begynt som sekretær, og har hatt stand med mye interesse. På 

første informasjonsmøte med middag var det totalt 5 oppmøtte.  

Vedtak: 
Landsstyret tok informasjonen fra lokalforbundene til orientering. 

1.4 Orientering fra ansatte  
Orienteringen ble gjort muntlig i møtet av Ingvar T. Skjerve.  

Sist fredag var det samling med de ansatte. Ida M. H. Gilbert er valgt som ny 
ansatterepresentant etter Ingvar T. Skjerve, med Tomas Olsson som 1. vara og Kristian Hoff-
Andersen som 2. vara. 
 
Ingvar T. Skjerve er i delvis foreldrepermisjon ut november, og Osloforbundet trenger litt 
organisatorisk hjelp.  
 
Vedtak: 
Landsstyret tok informasjonen til orientering. 

2. Økonomi  

2.1 Orientering om regnskap og budsjett 2012 
Saken ble utsatt. 

Vedtak:  

Regnskapstall oversendes landsstyret så snart som mulig, og det innkalles til ekstraordinært 
landsstyremøte elektronisk dersom behov.  
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3. Organisasjonssaker  

3.1 Arbeidsprogram 2011-2013  
Rekrutteringsutvalget trenger flere medlemmer. Det ble foreslått å legge styrekurs for 
lokalforbundsstyrene sammen med neste LS-møte 16.-18. november. Aktuelle organisasjoner å ta 
kontakt med for samarbeid er Changemaker og KFUK-KFUM (Global). Gaute og Stine skal også på et 
møte med Norges Kristne Råd. Trondheimsforbundet har hatt samarbeid med Katolsk studentlag og vil 
videreutvikle det.  
 
Vi følger opp mulighetene for å delta på høstens Globaliseringskonferanse. Oda følger opp koordinering 
av Ris og pris revideringen.  
 
Vi snakket også litt om muligheter for å ha Forbundshelg og kombinere det med flere ting.  
 
Vedtak: 

Diskusjonen ble tatt til etterretning.  

3.2 Evaluering av sommerfestival 2012 
Imponerende administrasjon av arrangementet. Mye aktivitet på Facebook-gruppen i etterkant er veldig 
bra. Hvordan skal vi følge opp de nye kontaktene vi har fått? Palestinerne har vært flinke å følge opp 
nettverket. Det er viktig å legge inn litt tid til sightseeing. Bra å ha de ansatte med. Bra å være på 
Haugtun. Sluttregnskapet er ikke klart, men vi regner med å gå med et underskudd.  
 
Vi må på et senere tidspunkt diskutere hva vi vil med Haugtun.  
 

Vedtak:  

Diskusjonen ble tatt til orientering. 

3.3 Tro og LHBT 
Styringsgruppen for prosjektet har hatt sitt første møte. Gruppen består av: Petter Dille, Angela 
Timmann-Mjaaland, Sara Moss, Gaute Brækken, Tor Even Fougner, Geir Wiknes, Line Halvorsrud og 
med Elisabeth Fongen som leder.  
 
Vi skal ha et dagsseminar om dette temaet for kirkelig ansatte en hverdag i januar, og prøver å ha det på 
MF. 
 
Skeiv Ungdom har spurt om muligheten for å ha en internasjonal konferanse i U20 i januar.  

 

Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering.  

3.4 Orientering fra Palestinaturen 
Sindre Punsvik orienterte fra turen som var nå i august. Sindre skal ha et temamøte om turen i 
Trondheimsforbundet. Turen var veldig vellykket, og reisefølget fungerte godt sammen. I tillegg til 
besøket hos PYEM var de en tur på Kvinnesenteret og fikk med seg varer derfra. De presenterte seg og 
Forbundet i Norge helt i begynnelsen. Det ble ikke snakket om det videre samarbeidet med PYEM.  
 
Sara følger opp Palestinagruppas fortsatte arbeid.   

 

Vedtak: 

Informasjonen ble tatt til orientering.  
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3.5 Evaluering av Raus folkekirkehelgen 
Ingvar Skjerve orienterte. Vi må samle organisasjonene i alliansen ganske snart for videre oppfølging. 
Det var rundt 25 deltakere, vi kunne vært flere, men det var en veldig bra gjeng som var der. Gode 
innledere og interessante diskusjoner. Det var stor interesse for å jobbe videre med kirkedemokratiet, 
men ulike ønsker om hvordan det skal gjøres. Kristenogprogressiv.no ble lansert på Litteraturhuset, og 
vi fikk positiv oppmerksomhet om tankesmien. TF er interessert i å samarbeide om tankesmien. Bra å 
møte så mange engasjerte mennesker. Det fremstod som en helhet, selv om det var mange ulike 
arrangementer på en helg. Bra at vi samlet alt på den måten, det var flere som kom tilreisende og som 
satte av helgen.  
 

Vedtak:  

Diskusjonen ble tatt til orientering. 

 
4. Politikk 

4.1 Asylbarnpolitikk 
Sindre Punsvik la frem sitt forslag til resolusjon. Kan det være noe for kristenogprogressiv.no, Akt og 
forbundet.no? Ida Gilbert tar redaksjonelle endringer og legger på forbundet.no. Sindre sender til Under 
dusken og Ida til Universitas.   
 
Vedtak: 

Landsstyret vedtok resolusjonen slik den forelå.  
 

5. Personalsaker 

5.1 Bruk av stillingsressursene 
Ingvar har signalisert at han kommer til å si opp sin stilling 1. januar 2013. Derfor drøftet vi 
stillingsutlysning og om vi skal gjøre endringer i stillingskabalen og stillingsinstrukser. Vi diskuterte 
fordelingen av generalsekretærs oppgaver og leders oppgaver, og mulighet for å frikjøpe leder noe. En 
60% stilling som Oslosekretær kan være attraktiv. Søknader om prosjektmidler kan også gjøre det mulig 
å utvide kontorfellesskapet noe.  
 

Vedtak:  
Landsstyret ber AU om å utrede saken på bakgrunn av diskusjonen, og kalle inn til et ekstraordinært 
landsstyremøte på telefon i løpet av september. 
 
 
 
Godkjent i LS-møte 17.-18. november 2012 
Oslo, 26.august 2012 

 
Gaute Brækken 
Referent  
 


