Protokoll landsstyremøte 2.-3. juni 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), Harald Torgauten, leder i
Palestinagruppa, under sak 3.5, Elisabeth Fongen under sak 3.4.
Forfall: Olaf Engestøl (Kristiansand)

0. Dagsorden
0.1 Godkjenning av innkalling
1. innkalling ble sendt ut 4. mai og 2. innkalling ble sendt ut 18. mai.
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 og Sindre Punsvik ble valgt til ordstyrere.
Gaute Brækken ble valgt til referent.
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1. Protokoller og orienteringer
1.1. LS-referat fra 11.-12. februar 2012 til godkjenning
Referatet var ved en feiltakelse ikke vedlagt sakspapirene, og ble delt ut på møtet.
Vedtak:
Referatet ble godkjent uten endringer.

1.2 AU-referater til orientering
Referater fra følgende AU-møter var vedlagt sakspapirene:
AU-møte 08.02.2012
AU-møte 20.02.2012
AU-møte 08.03.2012
AU-møte 19.03.2012
AU-møte 23.04.2012
AU-møte 14.05.2012
Vedtak:
AU-referatene ble tatt til orientering.

1.3 Orientering fra lokalforbundene
Orienteringene ble gjort muntlig i møtet.
Trondheim: Arbeidet går greit, har bra samarbeid med studentprestene, bra arrangementer i vår. Det er
flere som har meldt interesse for å sitte i styret til høsten. Har fått 10.000 i støtte fra SiT til å kjøpe
projektor.
Oslo: Godt besøkte arrangementer i vår. Har hatt årsmøte og valgt nytt styre med 6 personer.
Vedtak:
Landsstyret tok informasjonen fra lokalforbundene til orientering.

1.4 Orientering fra ansatte
Orienteringen ble gjort muntlig i møtet. Har hatt en bra ansattesamling i Warszawa i begynnelsen av
mai, besøkte Forbundet i Polen, som er ortodokse. Ellers ikke så mye nytt.
Vedtak:
Landsstyret tok informasjonen til orientering.

1.5 Orientering fra WSCF
Gaute fortalte fra deltakelse på møte i Verdensstyret (Executive Committee) forrige uke. Regnskapet
gikk med et lite overskudd i 2011, men de ønsker fortsatt hjelp fra Norge til å betale ned på oppsamlet
gjeld. Møtet var godt og konstruktivt, og flere av de partnerne som bidrar med penger var representert.
Det er lagt en plan for innføring av nye søknads- og rapporteringsrutiner som øker mulighetene for å få
penger, og budsjett for 2012 og 2013 er vedtatt. Ingen nye prosjekter blir satt i gang før de er
fullfinansiert, og man har stoppet utbetaling til nasjonale forbund. Bemanning på verdenskontoret i
Geneve vil bli utført av volontører /utsendinger fra ulike organisasjoner, i tillegg til 1,5 stilling
finansiert av WSCF. Neste verdensmøte, General Assembly, ble vedtatt lagt til Mexico city i juni 2014.
Vedtak:
Landsstyret tok informasjonen til orientering.
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1.6 Orientering fra WSCF-E konferanse i Bratislava
Oda orienterte fra den teologiske konferansen som hun og Ragnhild B. Opsahl deltok på i begynnelsen
av april i Bratislava. Det var interessant med mange ulike perspektiver på etiske problemstillinger.
Konferansene anbefales å delta på.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

1.7 Orientering fra Akt
Oda sitter i redaksjonen, og hun orienterte. Redaksjonen fungerer godt, med fortløpende oppdateringer
på Facebook og i Dropbox.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

2. Økonomi
2.1 Nedlegging av lokalforbund
Landsmøtet 2012 gjorde en lovendring om at landsstyret formelt kan nedlegge lokale forbund, etter
visse kriterier. Det har ikke vært aktivitet i Ås Kristelige Studentforbund på i hvert fall fem år.
Vedtak:
Ås Kristelige Studentforbund nedlegges med umiddelbar virkning. Gjenværende økonomiske midler
overføres til Forbundet sentralt til generell drift.

2.2 Søknad fra Gyrid Gunnes om støtte til bokprosjekt
Gyrid Gunnes som er studentprest i Trondheim har skrevet en spennende ”Forbundsk” bok som hun
trenger hjelp til å få utgitt. Et foreløpig manus var sendt ut til landsstyret i forkant av møtet for
vurdering.
Vedtak:
LS vedtar å bruke 20.000,- av midlene fra det nedlagte lokalforbundet på Ås til trykkestøtte til Gyrids
bok. 15 eksemplarer av boken, villig til å besøke lokalforbund, skrive bokanmeldelse i Akt med utdrag
fra boken.

3. Organisasjonssaker
3.1 Arbeidsprogram 2011-2013
Mangel på menneskelige ressurser er vår største utfordring.
Vi må sende ut nyhetsbrev på e-post og informere mer om det LS jobber med.
Rekrutteringsutvalget har hatt sitt første møte med Stine og Audun Stranden. De jobber for å få med
flere. Rekrutteringsarbeidet kan inkluderes i nyhetsbrev. Vi luftet ulike rekrutteringsideer som
rekrutteringsutvalget kan ta med videre.
Vi snakket om nystart i Bergen og Stavanger.
Når det gjelder samarbeid med andre organisasjoner, diskuterte vi ulike organisasjoner vi kan
samarbeide med, og hva vi i så fall vil ha ut av det.
Når det gjelder utfasing av Sri Lanka-prosjektet, tar vi dette opp som sak på LS-møtet i august.
Når kirkens samlivsutvalgs utredning foreligger, må vi ta dette opp i et eget møte, gjerne sammen med
Raus folkekirke. Kristin Gunleiksrud har sagt at hun gjerne vil bidra inn en slik diskusjon.
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Vi kan gjøre Akt tilgjengelig på mange flere steder enn i dag, hvis vi legger opp en strategi for det, og
fordeler utdelingen på flere.
Vedtak:
Diskusjonen ble tatt til etterretning.

3.2 Sommerfestival 2012
Gaute orienterte om fremdriften i arbeidet med festivalen som skal være på Haugtun 22.-27. juni. Det er
ca. 40 påmeldte deltakere fra 10 land. 14. mai var det et fellesmøte mellom AU og Palestinagruppa for å
bestemme programmet og hvilke innledere vi skal invitere. Innledere er snart på plass.
Vi er brukbart i rute, men det er fortsatt en del uavklart om visum og kjøp av flybilletter.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

3.3 Møteplan for LS 2012-2013
Søndag 26. august 2012
17.-18. november 2012
12.-13. januar 2013
16.-17. februar 2013
15.-17. mars 2013

LS-møte i Oslo i forbindelse med Raus folkekirkehelg
LS-møte i Oslo, sammen med Forbundsvennsamling
LS-møte i Oslo?
LS-møte i Oslo
Landsmøte i Oslo

Vedtak:
Møteplanen ble vedtatt med forbehold om endringer.

3.4 Prosjektet Tro og LHBT
Elisabeth Fongen presenterte saken. Prosjektet har sin bakgrunn bl.a. i prosjektet Tro <3 HBT fra
Sverige.
Vi har fått tildelt 75.000 til dette prosjektet fra Mangfold og inkludering i LNU. Pengene skal brukes til
å holde et faglig dagsseminar i januar neste år.
Det ble etterlyst satsing på miljøer utenom Den norske kirke og konkrete tiltak i homomiljøet, dette
innarbeides.
Vedtak:
Elisabeth Fongen er prosjektleder (frivillig) for prosjektet «tro og LHBT» og Gaute Brækken er
sekretær. Styringsgruppa skal, utover dem, bestå av 4-7 personer som representerer ulike organisasjoner
eller miljø. AU får i oppgave av LS å sette sammen gruppa innen 15. juni. Det skal avholdes ca 5 møter
mellom prosjektoppstart i august og seminaret i januar.
Styringsgruppa skal:
- Gi innspill til programinnhold og diskutere målet med seminaret.
- Spre informasjon om seminaret og rekruttere deltakere fra sine nettverk.
- Være med på seminaret. Ha småoppgaver, samt "mingle" med deltakerne.
Seminaret skal:
- Spre informasjon om hvordan situasjonen for LHBT-personer faktisk er innad i Den norske kirke og
tilstøtende organisasjoner og miljøer.
- Utruste frivillige og ansatte i Den norske kirke og tilstøtende organisasjoner og miljøer til å aktivt
kunne møte LHBT-personer som troende subjekter.
- Utruste tillitsvalgte i LHBT-bevegelsen til å kunne møte kristne og søkende i sine målgrupper.
- Ta opp blant annet emnene bibelbruk og bibelsyn, å leve med "to syn" i menigheten, aktuelle lover og
forskjellen på toleranse og integrering.
- Sette fokus på at LHBT-personer allerede er en del av alle norske menigheter, synlige eller usynlige.
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3.5 Palestinasamarbeidet
Harald Torgauten som er leder for Palestinagruppa orienterte. Det kommer fem deltakere fra vårt
søsterforbund i Palestina til sommerfestivalen. Fire deltakere fra Norge (Sindre Punsvik, Ragnhild B.
Opsahl, Christian Øien, Audun Stranden) skal på leir i Beit Sahour 18.-22. august. Har hatt et godt
forberedelsesmøte med de som skal reise. Harald signaliserte at han etter hvert vil gå ut av
Palestinagruppa, og at noen nye må ta over.
Vi vil prøve å engasjere flere i Trondheim i Palestinaarbeidet.
Palestinagruppa vil også følge opp innsamling til Kvinnesenteret og salg av produkter. Vi har til nå
samlet inn ca. 175.000 til innkjøp av buss, som er overført til Kvinnesenteret.
Gaute har vært på møte med Karibu-stiftelsen m.fl. om igangsetting av kampanjer på tvers av norske
organisasjoner og igangsetting av en ikke-voldelig motstandsbevegelse for unge i Palestina. Vi følger
opp dette initiativet.
KFUK-KFUM Global er fortsatt interessert i samarbeid, men det er ingen konkrete initiativer nå.
Vedtak:
Informasjonen fra Palestinaarbeidet med påfølgende diskusjon ble tatt til orientering.

3.6 Evaluering av landsmøtet
Vi var greit fornøyd med gjennomføringen av landsmøtet i mars, det var hyggelig, og gode diskusjoner
og vedtak.
Neste år må vi være flere delegater på landsmøtet, vi må tenke kreativt rundt dette. Det er også plass til
flere observatører. Vi må gjøre det attraktivt å komme, finne et tema? Viktig med den sosiale kontakten.
Begynne å pushe allerede i høst. Lokalforbundene må legge en strategi for å forberede medlemmene på
landsmøtet.
Resolusjoner må forberedes bedre, og kan sendes ut til lokalforbundene på forhånd for innspill, slik at vi
har bredere ryggdekning for vedtak.
Fint å jobbe sammen i komiteer på landsmøtet, kan utnytte dette bedre.
Protokoll og annen oppfølging fra landsmøtet er blitt utsatt, og sendes ut så snart det er ferdig.
Vi setter opp en sak om kommende landsmøte på neste landsstyremøte.
Vedtak:
Diskusjonen ble tatt til etterretning

3.7 Oppfølging av Raus folkekirkesamarbeidet
Før Kirkemøtet 2012 hadde vi en samling for delegater på Kirkemøtet og de som var med i Raus
folkekirkekampanjen, noen mindre formøter. Nettsiden/bloggen til Kristen og progressiv tankesmie er
snart oppe å gå.
Vi inviterer til en felles helg for Forbundet, Raus folkekirke og Tankesmien 24.-26. august. Målet er 50
deltakere. Fredag kveld inviterer Osloforbundet til demokratimesse. Lørdag morgen blir det innledning
om en raus folkekirke ved en kjent person. Etterpå deler vi oss i tankesmie og kirkepolitikk. På kvelden
blir det lanseringsfest for bloggen til kristen og progressiv. På søndagen har vi landsstyremøte.
Det er et større perspektiv i dette som handler om definisjonsmakt om hva det vil si å være kristen. Det
er få progressive kristne grupperinger i Norge, og NKS har tatt initiativ for å samles i Raus
folkekirkesamarbeidet som en motvekt til de konservative institusjonene og de mer etablerte
organisasjonene.
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Erfaringene fra Raus folkekirkekampanjen før Kirkevalget 2011 er at det er et stort rom for et slikt
initiativ. Oppfølging etter Kirkevalget er ikke så lett å skape begeistring for, og det er vanskelig å
engasjere de som er enige med oss.
Bør Raus folkekirke utvikles til et mer permanent kirkepolitisk parti, eller en tankesmie? Det vil da
trenges ressurser og ansatte. Trengs det en bredere allianse? Vi må være bedre forberedt til Kirkevalget
2015, valgkampen begynner nå! Målet er å lage en ny enhet som er noe mer enn bare en aksjon!
Vi må også se Raus folkekirke i sammenheng med arbeidet med Kristen og progressiv tankesmie, og
bloggen som det nå jobbes konkret og godt med.
Vedtak:
Vi stiller oss bak invitasjonen til Raus folkekirkehelg i Oslo 24.-26. august. Invitasjonen må sendes ut
senest 20. juni. Ingvar og Stine har ansvar for å skaffe innledere og sende ut invitasjon på e-post. Vi kan
bruke opptil 2.000 på dette ved behov.

3.8 NSKF – valg av nye styremedlemmer til huskomiteen
NKS velger tre styremedlemmer til huskomiteen for tre år. Valgperioden deres går ut til høsten, og vi
må nå spørre styremedlemmene om de ønsker gjenvalg, og evt. spørre noen nye. Landsstyret velger
styremedlemmer formelt på neste landsstyremøte.
Vedtak:
AU forbereder en sak om valg av styremedlemmer til neste møte.

3.9 Oppnevning av representant til nordisk-baltisk samarbeidskomité
Andreas Carlmark har representert Forbundet i NBCC (innen WSCF) frem til sommeren 2011, og
generalsekretæren har fungert som kontakt frem til nå.
Vedtak:
Stine Walmsness velges til Forbundets representant i Nordic-Baltic Cooperation Council.

4. Politikk
4.1 Oppfølging av resolusjoner oversendt fra LM
Ordinasjon er ordinasjon – om kvinners prestetjeneste.
Vedtak:
Landsstyret vedtok resolusjonen. Sara Moss signerer og sender til Presteforeningen, Bispemøtets preses
og leder i kirkekomiteen på Stortinget, på vegne av landsstyret. Vi legger den også ut på Verdidebatt,
sender til Vårt Land og Klassekampen, og trykker i Akt.
Asylbarna – en fremtid i uvisshet
Sindre skriver også et utkast til resolusjon til neste landsstyremøte med utgangspunkt i ”Dette vil vi”dokumentet.
Vedtak:
Landsstyret ber AU om å ferdiggjøre resolusjonen i tråd med diskusjonen. Stine Walmsness signerer og
sender til regjeringspartiene på vegne av landsstyret, og følger opp når Stortingsmeldingen Barn på flukt
er lagt frem.
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5. Personalsaker
5.1 Ansettelse av prosjektsekretær i Bergen
Kristian Hoff-Andersen har meldt sin interesse for å jobbe for Bergen Kristelige Studentforbund fra
høsten av. Kristian er godt kjent i Osloforbundet og kjenner Bergensforbundet fra tidligere, og har
sekretærerfaring. Gaute og Stine har hatt møte med ham for å avklare muligheter for ansettelse til
høsten, og hva han er interessert i.
Vedtak:
Kristian Hoff-Andersen ansettes som prosjektsekretær i Bergen Kristelige Studentforbund i 20% stilling
i fire måneder høsten 2012.

Godkjent i landsstyremøte 26. august 2012
Oslo, 3. juni 2012

Gaute Brækken
Referent
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