
 

 

 

LANDSSTYRET 

20. FEBRUAR 2016 

 

PROTOKOLL 
  



Referat fra LS 20.-21. februar 

Tid og sted:  Lørdag 20. februar, kl. 11.15 – 14.30. I biblioteket i Universitetsgata 20. 

 

Til stede:  Sara Marie Grimstad (leder), Marte Leberg (nestleder, deltok på Skype. Ikke til 

stede under sake 3.5 og 4.4-5.1), Audun Stranden (Trondheimsforbundet), 

Anders Såstad (Trondheimsforbundet, deltok på Skype), Frida Sofie Øyen 

(observatør Osloforbundet, deltok på Skype), Edvard Berntzen (observatør, 

Osloforbundet, deltok på Skype) og Torkil Hvidsten (generalsekretær).  

Forfall: Jan Arne Bosnes. 

Permisjon: Øystein Hellevik. 

Ikke møtt: Knut Natskår Svihus. 

 

 

 
  



SAKER: 
 

0. Konstituering  
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak:  

Innkallingen ble godkjent. 

 

0.2 Godkjenning saksliste og dagsorden 
 

Vedtak: 
0. Konstituering  

0.1 Godkjenning av innkalling 

0.2 Godkjenning saksliste og dagsorden 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 

  

1. Referater og orienteringer  

1.1 Godkjenning av referat fra LS 23.-24. januar 

1.2 Orientering fra lokalforbundene 

 

2. Økonomi  

2.1 Regnskap NKS 2015 

  

3. Organisasjonssaker  

3.1 Nettsider 

3.2 Styreinstruktører 2015-2016 

3.3 Kirkemøtet 2016 

3.4 Legatet til Otto Løvenskiolds minne 

3.5 Kirken på Pride 2016 

  

4. Landsmøtet 2016  

4.1 Saksliste LM16 

4.2 Landsstyrets årsberetning 

4.3 Landsstyrets sammensetning 

4.4 Teologisk plattform 

4.5 Forslag til revideringer av Arbeidsprogram 

4.6 Forslag til justeringer av NKS’ lover 

4.7 Forslag til reviderte retningslinjer for AKT 

4.8 Vedtekter, OKSF og SKSF 

4.9 Budsjett NKS 2016 

4.10 Diverse bestemmelser, LM16 

 

5. Personalsaker 

5.1 Forlengelse av generalsekretærs åremål 

 

 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 

Vedtak: 

Sara Marie Grimstad ble valgt til ordstyrer. 

Torkil Hvidsten ble valgt til referent. 

  

 



1. Referater og orienteringer  
 
1.1 Godkjenning av referat fra LS 23.-24. januar 
 
Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer. 

 
 
1.2 Orientering fra lokalforbundene 
 

Orientering fra Oslo Kristelige Studentforbund (ved Edvard Berntzen) 

Osloforbundet har hatt en aktiv start på semesteret. Tirsdag 19. Januar hadde vi spillkveld. 

Det var ikke så mange tilstede, 7 stykker, men det var trivelig i alle fall. Det er færre tilstede 

på spillkvelder enn fredagsarrangementene. Spillkveld på tirsdager er riktignok et ganske nytt 

konsept og det har hatt en positiv utvikling til nå. Vi ønsker derfor å satse videre på dette.  

 

22. januar hadde vi bibel&børst om livet etter døden. Dette var et interessant tema som 

engasjerte, og vi anser kvelden som vellykket. 

24. januar var det kirkekaffe på U20 etter student-gudstjenesten i slottskapellet. Vi ble over 40 

mennesker på kirkekaffen, noe vi er svært fornøyd med.  

5. februar hadde vi det som ble kalt bibel&boller. Vi startet kvelden med å diskutere 

Forbundets teologiske plattform. Grunnen var at denne skal opp til diskusjon på Landsmøtet i 

mars. Deretter lagde vi boller (deigen var ferdig fra før). Til slutt spiste vi boller og hadde det 

hyggelig. Det ble en trivelig kveld med ca. 15 til stede, noe vi er ganske godt fornøyd med. Vi 

fikk blant annet tilbakemelding på at plattformen opplevdes viktig å ta opp.  

9. februar arrangerte Forbundet Fetetirsdag med kaker i Kollektivet for å markere 

begynnelsen av fasten. Den 10. februar var det askeonsdags-gudstjeneste, og 12. februar 

Taize-messe, begge i kapellet i U20. 

 

Orientering fra Stavanger Kristelige Studentforbund (fra Astri Gryt) 

Siden sist LS-møte har det vært to arrangementer i Stavangerforbundet.  

 

På det første arrangementet, onsdag 27.januar, stod Astri Gryt, Knut Natskår Svihus og Malin 

Tveterås på stand på Universitetet i Stavanger. Det var en god del folk innom, og fem nye 

personer skrev seg på epostlista. På introduksjonskvelden kom de tre medlemmene fra 

tidligere, samt tre nye studenter. To av disse valgte å melde seg inn etter arrangementet.  

Årsmøtet til Stavangerforbundet ble gjennomført tirsdag 9.februar, og det kom fire studenter. 

Vi fikk valgt inn et styre på tre personer bestående av Malin Tveterås (leder), Andreas Gaard 

og Tone Reinertsen.  

 

Dessverre kan ingen av de oppmøtte komme på Landsmøtet, men årsmøtet innstilte på to 

representanter og to vararepresentanter til LS. I tillegg til dette bestemte vi programmet for 

våren 2016, og satser på å ha ett arrangement i måneden nå i startsfasen.  

 

Styret i Stavangerforbundet kommer også til å ha styrekurs 11.-13.mars i år.  

 

Orientering fra Tromsø Kristelige Studentforbund (fra Astri Gryt) 

På landsstyremøte 23.-24.januar i år, ble det klart at LS ønsker en offensiv i Tromsø høsten 

2016, etter modell av høst-offensiven i Stavanger i 2015. På bakgrunn av dette har Astri vært i 

kontakt med våre kontaktpersoner i Tromsø for å starte planleggingen av høsten 2016.  



Kontaktpersonene, Tor Stranda (studentprest), Gunhild Svalastog (studentprest) og Bernhard 

Sætre (forbundsvenn), er veldig interesserte i å få liv i Tromsøforbundet igjen. De jobber med 

å lage en liste over forbundsvenner og andre nyttige kontaktpersoner i Tromsø, som på ulike 

måter kan bidra i oppstartsarbeidet, blant annet prester som kan tenke seg å holde 

Forbundsmesser. Studentprestene vil også legge til rette for at vi kan være med på 18:30 

messene som arrangeres i samarbeid med, og på tvers av, alle kristelige studentorganisasjoner 

i Tromsø.  

 

Astri fortsetter dialogen med kontaktpersonene i den videre planleggingen av høst-offensiven 

for å kartlegge hvilke ressurser vi har i Tromsø, og hva de kan bidra med. 

 

Orientering fra Trondheimsforbundet (fra Audun Stranden) 

De siste ukene har gått med på å forberede årsmøte i TKSF og finne representanter til å stille 

til ulike verv. Vi har nå funnet tre nye styremedlemmer til lokalstyret og 

landsstyrerepresentanter inkludert vara. Lokalstyret har jobbet med å formidle informasjon 

om årsmøte på arrangementer, epost og sosiale medier. 

 

Styret har vært i kontakt med generalsekretær i forbindelse med bedre rutiner for deling av 

medlemslister og kontaktinformasjon. I vår har styret jobbet med å samle mest mulig nyttig 

informasjon om organisasjonsarbeidet i TKSF på en felles plattform (googlekonto). 

Lokalstyret ønsker at generalsekretær skal ha tilgang til informasjon om kontoen slik at denne 

ressursen ikke forsvinner. 

 

Ellers har det vært ordinær drift og normalt oppmøte. 

 
 

2. Økonomi  
 

2.1 Regnskap NKS 2015 
 

Hva saken gjelder: 

Regnskapet er ikke ferdig revidert. Endelige regnskapstall er sendt ut med sakspapirene. 

Generalsekretær tar imot eventuelle spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 

Landsstyret tok regnskapet til orientering og avventer revisjon. 

 

  

3. Organisasjonssaker  
 

3.1 Nettsider 
 

Blanko.no lager nye nettsider i samarbeid med generalsekretær. Dette koster 5000,- kroner 

pluss mva.  

 

Landsstyret kom med innspill til momenter det er viktig å ha med på sidene: 

 

Bedre dokumentarkiv for lokalforbund (med undermappe-system). 

Ressursbank. Åpen og tilgjengelig på forsida.  

Det må være ryddig. Ikke «lesse» på med informasjon der «alt» skal være like viktig. 



Ressursbanker etc trenger ikke være åpenbart for alle som besøker for første gang.  

Sosial medier-integrasjon. #Forbundet. Facebook er særlig viktig.  

Ha en side med samarbeidsorganisasjoner, med lenker og twitterfeed. 

Mer og bedre informasjon om WSCF. 

 

Torkil sjekker med Jan Arne om det er mulig å legge AKT (som PDF) inn under appen.  

 

 

3.2 Styreinstruktører 2015-2016 
 
Vedtak: 

Landsstyret utnevner Sara Marie Grimstad og Marte Leberg som styreinstruktør for 2015-

2016.  

 

Landsstyret delegerer til AU å finne inntil 4 flere styreinstruktører etter søknad. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.3 Kirkemøtet 2016  
 
Vedtak: 

Landsstyret ønsker, i prioritert rekkefølge å sende Audun Stranden, Anders Såstad og Frida 

Sofie Øyen til Kirkemøtets åpningsdag.  

 

Generalsekretær undersøker med Kirkerådet om vi har mulighet til å sende mer enn én 

deltaker. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.4 Legatet til Otto Løvenskiolds minne 
 

Forslag 1: 

Landsstyret anser at den mest fornuftige bruken av midlene fra Legatet til Otto Løvenskiolds 

minne, er å gjøre pengene mest mulig rentebærende. Landsstyret anbefaler derfor at 

generalsekretær skriver en omdanningssøknad til Stiftelsestilsynet for midlene.  

 

Fordi landsstyret er sterkt redusert ved avslutningen av denne LS-perioden, ønsker imidlertid 

landsstyret å utsette den endelige avgjørelsen det nye landsstyret har trått sammen etter 

landsmøtet. 
 
1 stemme 

 
Forslag 2: 

Landsstyret anser at den mest fornuftige bruken av midlene fra Legatet til Otto Løvenskiolds 

minne, er å gjøre pengene mest mulig rentebærende. Landsstyret ber derfor generalsekretær 

om å skrive en omdanningssøknad til Stiftelsestilsynet for midlene.  

 

2 stemmer 



 

1 avholdende stemme. 

 
 
Vedtak: 

Landsstyret anser at den mest fornuftige bruken av midlene fra Legatet til Otto Løvenskiolds 

minne, er å gjøre pengene mest mulig rentebærende. Landsstyret ber derfor generalsekretær 

om å skrive en omdanningssøknad til Stiftelsestilsynet for midlene.  

 
 
 
3.5 Kirken på Pride 2016 

 

Vedtak: 

Landsstyret er positive til å bidra til Kirken på Pride.  

 

Vi stiller lokaler i Universitetsgata 20 gratis til rådighet så langt vi har kapasitet.  

 

Generalsekretær kan i rimelig omfang bidra med økonomisk-administrativ hjelp til prosjektet.  

 

Vi oversender informasjon om Kirken på Pride til lokalforbundene, med oppfordring til å 

bidra til prosjektet. 

 

Landsstyret legger fram forslag om å bidra med 5000,- kroner under budsjettdebatten på 

landsmøtet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

4. Landsmøtet 2016  

 
4.1 Saksliste LM16  
 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok følgende forslag til saksliste for landsmøtet 2016: 
 

1.1 Åpning og opprop        

1.2 Godkjenning av innkalling      Gen.sek. 

1.3 Godkjenning av forretningsorden     Gen.sek. 

1.4 Godkjenning av saksliste og dagsorden     Gen.sek 

1.5 Valg av dirigenter        Gen.sek 

1.6 Valg av referenter        Gen.sek 

1.7 Valg av protokollunderskrivere  

1.8 Valg av tellekorps  

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer  

  

2. Referat fra LM 2015  

2.1 Referat fra Landsmøtet 2015 til godkjenning     Gen.sek. 

  

3. Årsmeldinger 2015 og rapporteringer  

3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2015-2016   LS 



3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering    Lokale styrer 

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering     Org.rådgiver  

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd    Gen.sek. 

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa    Gen.sek. 

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering     BIFFE 

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering     NSKF 

3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt      Gen.sek. 

3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering    Palestinagruppa 

3.10 Årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe til orientering   Gen.sek. 

3.11 Årsberetning fra Kvinnegruppa til orientering    Kvinnegruppa 

  

4. Regnskap for 2015  

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS     LS 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering      Lokale styrer 

4.3 Regnskap BIFFE til orientering      BIFFE 

4.4 Regnskap NSKF til orientering      NSKF 

  

5. Budsjett 2016  

5.1 Budsjett for NKS 2016       LS 

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering      Lokale styrer 

  

6. Lover og vedtekter 

6.1 Endringsforslag, NKS’ lover       

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund  Styret i OKSF 

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund  Styret i SKSF 

  

7. Organisasjonssaker  

7.1 Teologisk plattform       LS 

7.2 Revidering av Arbeidsprogram 2015-2017    Gen.sek. 

  

8. Valg  

8.1 Valg av leder av NKS for ett år      Valgkomiteen  

8.2 Valg av 1. nestleder for NKS for ett år     Valgkomiteen  

8.3 Valg av 2. nestleder for NKS for ett år     Valgkomiteen  

8.4 Valg av LS-representanter for ett år     Valgkomiteen  

8.5 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2017    Valgkomiteen  

8.6 Valg av revisor for NKS for ett år     Valgkomiteen 

 

Landsstyret ber generalsekretær lage dagsorden for møte, etter de innspill som kom fram i 

møtet. 

 
 
4.2 Landsstyrets årsberetning  
 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok sin endelige årsberetning for perioden (se vedlegg). 

 

 

4.3 Landsstyrets sammensetning (inkl AU, AKT)  
 
Forslag 1: 

Fjerne AU. Ha en LM-valgt leder av NKS. Leder har beslutningsmyndighet i alle daglig 

løpende saker i tråd med NKS’ programmer og vedtak i Landsmøte og Landsstyre. Ved 

kontroversielle beslutninger skal Landsstyret involveres. Landsmøtet velger i tillegg en 

nestleder blant Landsstyrets medlemmer. Denne fungerer som leders «sparringspartner» og 



vara for leder. Landsstyret mener denne nestlederen relativt problemfritt kan være lokalisert 

utenfor Oslo.  

 

0 stemmer. 

 

Forslag 2: 

AU består av leder, nestleder valgt av Landsmøtet, samt fast sentralt ansatte i NKS. Ansatte 

har ikke stemmerett.  

 

4 stemmer. 

 

Forslag 3: 

Landsstyret foreslår ingen endringer til NKS lover som vedrører sammensetningen av AU/LS. 

 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller overfor Landsmøtet på å endre sammensetningen av LS/AU til følgende 

modell: AU består av leder, nestleder valgt av Landsmøtet, samt fast sentralt ansatte i NKS. 

Ansatte har ikke stemmerett.  

 

Landsstyret ber generalsekretær formulere endringsforslag til lovene i tråd med vedtaket.  

 

Landsstyret innstiller på at endringene har gyldighet f.o.m. dette landsmøtet. 

 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
4.4 Teologisk plattform 
 
Landsstyret ønsker ikke å levere konkrete endringsforslag til Teologisk plattform. Alle i LS står, i 

likhet med alle andre deltakere med forslagsrett, fritt til å levere endringsforslag under Landsmøtet.  

 
 
4.5 Forslag til revideringer, Arbeidsprogram 
 
Vedtak: 

Landsstyret innstiller på at Landsmøtet endrer Arbeidsprogrammets 2.2. til: 

 

«Gi ut et nummer av Akt hvert semester, og til enhver tid ha redaktør i Landsstyret. 

Landsstyrets medlemmer forventes å bidra med stoff til AKT.» 

 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
4.6 Forslag til justeringer av NKS’ lover 
 
§ 8.6 Regler m.v.  

Det tilligger Landsmøtet å  

(…)  



d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer av Nks’ grunnlagsdokumenter (prinsipprogram, 

teologisk plattform, kjønnsrettferdig plattform og grunnlagsdokument for 

Palestinaengasjement) hvert fjerde år eller oftere. 

 

Forslag 2A: 

Stryke «grunnlagsdokument for Palestinaengasjement». 

 

0 stemmer. 

 

Forslag 2B: 

Skrive «Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement» inn i § 11 Styringsdokumenter som 

vedtas av Landsmøtet.  

 

4 stemmer. 

 

Landsstyret ber Generalsekretær formulere endringsforslag til Landsmøtet. 

 
 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller på følgende endringsforslag til NKS’ lover på landsmøtet 2016: 
 

§2 Organisasjon  

Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund 

(heretter Nks) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre 

faste sammenslutninger. 

 

Endres til  

 

Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund 

(heretter NKS) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og 

andre faste sammenslutninger. 

 

(endringen vil omfatte alle steder i lovene der «Nks» brukes i dag) 

 
 
§ 11 Styringsdokumenter 
Landsstyret ber generalsekretær formulere et forslag der «Grunnlagsdokument for 

Palestinaengasjement» skrives inn under denne paragrafen. 

 

 

§9 Innkalling 

Landsmøtet innkalles av Landsstyret. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen 

utgangen av oktober.  

 

Endres til: 

 

Landsmøtet innkalles av Landsstyret. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen 

utgangen av mars.  

  



§9 Innkalling 

Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom Landsstyret ønsker det, eller hvis minst 30% av 

delegatene eller minst 40% av lokalforbundene krever det. 

 

Endres til: 

 

Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom Landsstyret ønsker det, eller hvis minst 50 % av 

delegatene på sist Landsmøte, eller minst 40 % av lokalforbundene (ved vedtak på 

årsmøte/allmøte) krever det. 

 

 

Kapittel II - Landsmøtet 

Gjennomgående endring: 

(…) simpelt flertall. (…) 

 

Endres til 

 

(…) absolutt flertall. (…) 

 

 

§15.4 Arbeidsgiverfunksjoner  

Det tilligger Landsstyret å opptre som arbeidsgiver overfor Nks ansatte. Dette innebærer 

blant annet å ansette Nks sekretærer og å fastsette og revidere instrukser for disse i samråd 

med lokale instanser, forhandle om lønn og arbeidsvilkår. 

 

Endres til 

 

Det tilligger Landsstyret å opptre som arbeidsgiver overfor Nks ansatte. Dette innebærer 

blant annet å foreta ansettelser, å fastsette og revidere arbeidsinstrukser, å forhandle om 

lønn og arbeidsvilkår og å sikre at ansattes rettigheter og arbeidsvilkår ivaretas. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

4.7 Forslag til reviderte retningslinjer for AKT 
 
Vedtak: 

Landsstyret innstiller på følgende nye retningslinjer for AKT til landsmøtet 2016: 

 

Generelt 

1. AKT er et magasin av og for medlemmer, forbundsvenner og interesserte i Norges 

Kristelige Studentforbund (NKS). AKT skal være et magasin hvor medlemmene skal kunne 

uttrykke og engasjere seg. 

2. AKT deler formålsparagraf med Norges Kristelige Studentforbund.  

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

 

Organisering/ansvar 

4. Akt blir utgitt av Norge Kristelige Studentforbund. Vervet som redaktør går på omgang 

blant Landsstyrets medlemmer.  



5. Ansvarlig redaktør er lederen av NKS. Det daglige redaksjonelle og praktiske ansvaret 

hviler på redaktøren. 

6. Redaktøren kan i samråd med generalsekretær refundere eller honorere tjenester utført for 

Akt innen rammene av vedtatt budsjett 

 

Økonomi 

7. 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. 

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

9. Generalsekretær innkrever abonnementsavgift, fakturerer regninger og holder LS 

oppdatert på den økonomiske situasjonen. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
 
4.8 Vedtekter, OKSF og SKSF 
 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller på at Landsmøtet godkjenner vedtekter for Stavanger Kristelige 

Studentforbund. 

 

Landsstyret innstiller på at Landsmøtet godkjenner vedtekter for Oslo Kristelige 

Studentforbund gitt at §1 i disse har en ordlyd som ikke lenger er egnet til å så tvil om OKSFs 

organisatoriske tilhørighet til NKS.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

4.9 Budsjett NKS 2016 

Vedtak: 

Landsstyret legger fram forslag til budsjett for LM16 med følgende endringer fra det tentative 

budsjettet vedtatt i januar: 

 

Inntekter: 

3150 Forbundsvenner: Opp fra 58 000 kroner til 60 000 kroner 

3220 MVA refusjon: Opp fra 35 000 kroner til 38 000 kroner 

 

Kostnader: 

6860 IT-kostnader: Opp fra 20 000 kroner til 25 000 kroner 

6900 Telefongodtgjørelse leder: Ned fra 3 000 kroner til 2 000 kr 

6822 AKT annet: Ned fra 6000 kroner til 5 000 kroner 

7152 Prosjekt Palestina: Opp fra 0 kroner til 10 000 kroner 

 

Budsjettert årsresultat vil med disse endringene justeres ned fra et overskudd på 15 000 

kroner til et overskudd på 7 000 kroner. 

 

Enstemmig vedtatt. 



4.10 Diverse bestemmelser, LM16 
 

Forslag til vedtak: 

Vi dekker reise inntil 1400 kroner per delegat.  

 

Landsstyret fastsetter reiseutjevning for delegater fra lokalforbund til 1000,- kroner per 

delegat, betalt av lokalforbundene. 

 

Landsstyret gir generalsekretær og AU fullmakter til å avklare praktiske spørsmål fram mot 

landsmøtet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

5. Personalsaker 
 
5.1 Forlengelse av generalsekretærs åremål 
 

Forslag til vedtak: 

 

Landsstyret tilbyr Torkil Hvidsten forlenget åremål, fra og med 1. september 2016 til og med 

1. september 2019.  

 

Landsstyret ber leder om forhandle fram ny kontrakt med Hvidsten. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo 20.02.16 

Torkil Hvidsten 


