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Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund  

16.-18. mars 2012 
 
Sted: Universitetsgata 20, Oslo 

 

1 .  Å p n i n g  o g  k o n s t i t u e r i n g  
Sak 1.1 Åpning og opprop 
 
Opprop ved generalsekretær og opptelling av antall stemmeberettigete delegater. 
 

Deltakere på Landsmøtet til Forbundet 16.-18. mars 2012  
   
Nr. Navn Funksjon 
   
 Delegater med stemmerett: 
1. Sindre Punsvik Delegat fra Trondheim 
2. Daniel Brändle Delegat fra Oslo 
3. Stine Walmsness Delegat fra Oslo 
4. Audun Stranden Delegat fra Oslo 
5. Urda Blichfeldt Delegat fra Oslo 
6. Sara Moss Delegat fra Oslo 
   
 Til stede med møte-, tale og forslagsrett: 
10. Andreas Ihlang Berg Landsstyrets leder 
11. Ingrid B. Melve Landsstyrets nestleder 
12. Elisabeth Fongen Landsstyremedlem Oslo 
13. Ingvar T. Skjerve Landsstyremedlem, ansatte 
14. Gaute Brækken Generalsekretær 
   
20. Ida M. H. Gilbert Ansatt, info 
21. Tomas Olsson Ansatt, Trondheim 
22. Kristian Mosvold Ansatt, Kristiansand 
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23. James Martin Ansatt, Tromsø 
   
30. Ragnhild B. Opsahl Observatør 
31. Kristine H. Hovland Observatør 
32. Olav Nomeland Huskomiteens styreleder 
33. Harald Torgauten Valgkomiteen og Palestinagruppa 
34. Beate Fagerli Tidl. gen. sek. WSCF 
   
 Til stede med møte- og talerett: 
40. Gjermund Skaar Ordstyrer 
41. Kjartan Lindøe Ordstyrer 
42. Signhild Stave Samuelsen Ordstyrer 
43. Hannah Chetwynd Ordstyrer 

Sak 1.2 Godkjenning av innkalling 
1. innkalling ble sendt ut 20. januar 2012. 2. innkalling med sakspapirer ble sendt ut 22. 
februar 2012. 
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes.  

Sak 1.3 Godkjenning av saksliste 
Vedtak: Fremlagt saksliste ble godkjent. 

Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden  
Vedtak: Forretningsorden godkjennes 

Sak 1.5 Valg av dirigenter 
Følgende ble valgt som dirigenter: 

Hannah Chetwynd 
Gjermund Skaar 
Signhild S. Samuelsen 
Kjartan Lindøe 

Sak 1.6 Valg av referenter 
Følgende ble valgt som referenter: 

Ida M. H. Gilbert  (hoved) Tomas Olsson  James A. Martin 
Ingvar T. Skjerve (hoved) Kristian Mosvold 

Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere 
Følgende ble valgt som protokollunderskrivere: 
 Sindre Punsvik   
 Audun Stranden 

Sak 1.8 Valg av tellekorps 
Følgende ble valgt som tellekorps: 

Ragnhild B. Opsahl 
Tomas Olsson 
Harald Torgauten 
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Sak 1.9 Oppnevning av komiteer 
Komité for behanding av resolusjoner: Ragnhild, Urda, Daniel og Ingrid. 
Komité for behandling av teologisk plattform og arbeidsprogram: Sara, Stine og Sindre. 
Komité for behandling av lovendringsforslag: Andreas, Audun og Elisabeth.  

2 .  R e f e r a t  f r a  L M  2 0 12 .  R e f e r a t  f r a  L M  2 0 12 .  R e f e r a t  f r a  L M  2 0 12 .  R e f e r a t  f r a  L M  2 0 1 1111     

Sak 2.1 Referat fra Landsmøtet 2011 til godkjenning 
 
Vedtak: Referatet fra Landsmøtet 2011 godkjennes.  

3 .  Å r s m e l d i n g e r  o g  3 .  Å r s m e l d i n g e r  o g  3 .  Å r s m e l d i n g e r  o g  3 .  Å r s m e l d i n g e r  o g  r a p p o r t e r i n g e rr a p p o r t e r i n g e rr a p p o r t e r i n g e rr a p p o r t e r i n g e r  

Sak 3.1 Godkjenning av årsberetning for Nks 
 
Vedtak: Årsberetning for Landsstyret i NKS 2011-2012 godkjennes. 

Sak 3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering 

3.2.1 Årsberetning 2011 fra Kristiansand Kristelige Studentforbund  

3.2.2 Årsberetning 2011 Oslo Kristelige Studentforbund 

3.2.3 Årsberetning 2011 for Trondheim Kristelige Studentforbund 

3.2.4 Årsberetning fra Tromsø Kristelige Studentforbund 
 
Årsberetningene ble behandlet under ett. 
 
Vedtak: Årsberetningene fra lokalforbundene tas til orientering. 

Sak 3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering 
 
Vedtak: Årsberetning fra de ansatte tas til orientering. 

Sak 3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd (NBCC) 
 
Vedtak: Informasjonen fra NBCC tas til orientering. 

Sak 3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa 
 
Vedtak: Informasjonen fra WSCF og WSCF-E tas til orientering. 

Sak 3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering 
 
Vedtak: Årsberetning fra BIFFE tas til orientering. 
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Sak 3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering 
Olav Nomeland, leder i Huskomiteen, orienterte.  
 
Vedtak: Årsberetning fra NSKF tas til orientering. 

Sak 3.8 Godkjenning av årsberetning fra Akt 
Gaute Brækken og Ingrid B. Melve orienterte.  
 
Vedtak: Årsberetning fra Akt godkjennes. 

Sak 3.9 Årsberetning fra Internasjonalt kvinneutvalg til orientering 
 
Vedtak: Årsberetning fra IKU tas til orientering. 

Sak 3.10 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering 
Harald Torgauten, leder av Palestinagruppa, informerte. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Harald, Kristian M., Gaute, Elisabeth, Sara og Ingrid.   
 
Vedtak: Årsberetning fra Palestinagruppa tas til orientering. 

4 .  R e g n s k a p  

Sak 4.1 Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for Nks 2011 
Regnskapet ble lagt frem av Gaute Brækken. 
 
Vedtak:  
Regnskapet for Nks for 2011 og inndekning av underskuddet godkjennes enstemmig.  

Sak 4.2 Regnskap lokalforbund til orientering 

4.2.1 KKSF Regnskap 2011 

4.2.2 OKSF Regnskap 2010 

4.2.3 Regnskap TKSF 

4.2.4 Regnskap TroKSF 
Regnskapene ble behandlet under ett. 
 
Vedtak: Regnskapene for lokalforbundene tas til orientering. 

Sak 4.3 Regnskap BIFFE til orientering 
 
Vedtak: Regnskapet for BIFFE tas til orientering. 

Sak 4.4. Regnskap NSKF til orientering 
Regnskapet ble fremlagt av Olav Nomeland.  
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Følgende hadde ordet til saken: Ragnhild, Gaute og Sindre.  
 
Vedtak: Regnskapet for NSKF tas til orientering. 

5 .  B u d s j e t t  
Sak 5.1 Godkjenning av budsjett for NKS 2012  
Gaute Brækken la frem budsjettet.  
 
Vedtak: Budsjettet for NKS for 2012 med et overforbruk på 3000,- godkjennes enstemmig. 
 

Sak 5.2 Lokalforbundenes budsjett 2012 til orientering 
 
5.2.1 KKSF Budsjett 2012 

5.2.2 TKSF Budsjett vår 2012 

5.2.3 TroKSF Budsjett 2012 
 
Budsjettene ble behandlet under ett. 
 
Vedtak: Budsjettene for lokalforbundene tas til orientering. 
 

6 .  L o v e n d r i n g s f o r s l a g  
Sak 6.1 Behandling av lovendringsforslag for Nks 
Lovendringsforslagene fra landsstyret ble lagt fram av Sindre Punsvik.  
 
Følgende hadde ordet til saken: Daniel, Andreas, Hannah, Ragnhild, Sara, Ingrid og 
Elisabeth.  
 
Alle forslagene ble votert over under ett.  

FORSLAG L1 - §2 Organisasjon 
 
Nytt forslag: 
§2 Organisasjon 
Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund 
(heretter Nks) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre 
sammenslutninger. 
 
Nks er tilknyttet World Student Christian Federation, og identifiserer seg med dens økumeniske 
profil. 

FORSLAG L2 - §3 Medlemskap  
 
Nytt forslag: 
§3 Medlemskap 
Alle som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er under 34 år kan tegne ordinært 
medlemskap i organisasjonen. Medlemskap registreres i et sentralt register ved innbetaling av 
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fastsatt kontingent til Nks. Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter i Nks, og blir også 
medlem av WSCF. 
 
Alle som vil støtte organisasjonens formål kan tegne støttemedlemskap som forbundsvenn.  
Ordinære medlemmer får automatisk status som Forbundsvenner ved fylte 34 år. 

FORSLAG L3 - §4 Lokal organisering  
 
Nytt forslag: 
§4 Lokal organisering 
§4.1 Lokale forbund 
Medlemmer kan samles til aktivitet i lokale forbund. Styret for lokale forbund velges på årsmøtet. 
Årsmøtet vedtar budsjett og godkjenner regnskap og årsmelding. De lokale forbund står ansvarlig 
overfor landsmøtet. Virksomheten i de lokale forbund må være i tråd med formålet. 
  
§4.2 Opprettelse og nedleggelse av lokale forbund 
LS godkjenner formelt opprettelse og nedleggelse av lokale forbund. LS kan legge ned et lokalt 
forbund hvis ett av følgende er tilfellet:  

1. Det har ikke vært avholdt årsmøte de siste to årene. 
2. Det har ikke vært lokal aktivitet på to år. 
3. Det ikke eksisterer et lokalt styre.  
4. Det lokale forbund bryter med formålet til Nks. 

Ved nedleggelse tilfaller alle det lokale forbundets midler Nks sentralt. Etter vedtak om nedleggelse 
skal midlene fryses i inntil ett år og igjen tilfalle lokalforbundet dersom det blir gjennomført 
stiftelsesmøte og et nytt styre blir valgt. 
 
Et lokalforbund kan ikke melde seg ut av Nks. 

FORSLAG L4 - §5 Andre faste sammenslutninger  
 
Nytt forslag: 

§5 Andre faste sammenslutninger 
a) Som faste sammenslutninger regnes alle utvalg som definerer seg som en del av Nks og har  

fått sin instruks fastsatt av LM. 
b) Alle faste sammenslutninger skal ha en årlig valgt leder eller kontaktperson. 
c) Alle faste sammenslutninger skal forelegge årsrapport for LM.  

FORSLAG L5 - §7 Sammensetning  
 
Nytt forslag: 
§7 Sammensetning 
Hvert lokalforbund møter med et antall delegater, avhengig av lokalforbundets medlemstall etter 
følgende regel: 
 
0-49 medlemmer: 4 delegater. 50-99 medlemmer: 5 delegater. 100-149 medlemmer: 6 delegater. 
Over 150 medlemmer: 7 delegater.  Antall delegater beregnes utfra medlemstallet i hvert 
lokalforbund pr. 31.12. foregående år. Alle lokalforbund har medlemstall pr. kalenderår.  
Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett. 
 
Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds generalforsamlinger/ 
årsmøter. Valgperioden er et kalenderår. Ansatte i Nks, samt faste medlemmer av LS/AU er ikke 
valgbare. 
 
Foruten landsmøtedelegatene har følgende personer møte-, tale- og forslagsrett:  
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• Nks leder og andre medlemmer av Landsstyret (jf. kap. III). 
• Nks fast ansatte sekretærer. Sivilarbeidere etter forslag fra LS. 
• En person fra hver av Nks faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt Huskomiteen 

og Akt. 
Landsstyret kan i tillegg invitere andre til Landsmøtet. Landsmøtet avgjør om disse får tale- og/eller 
forslagsrett. 
 
Sindre Punsvik fremmet følgende alternative forslag: 

§7 Sammensetning 
Hvert lokalforbund møter med et antall delegater, avhengig av lokalforbundets medlemstall etter 
følgende regel: 
 
0-49 medlemmer: 4 delegater. 50-99 medlemmer: 5 delegater. 100-149 medlemmer: 6 delegater. 
Over 150 medlemmer: 7 delegater.  Antall delegater beregnes utfra medlemstallet i hvert 
lokalforbund pr. 31.12. foregående år. Alle lokalforbund har medlemstall pr. kalenderår.  
 
Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett. 
 
Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds generalforsamlinger/ 
årsmøter. Valgperioden er et kalenderår. Ansatte i NKS, samt faste medlemmer av Arbeidsutvalget 
er ikke valgbare 
 
Foruten landsmøtedelegatene har følgende personer møte-, tale- og forslagsrett:  
• NKS leder og andre medlemmer av Landsstyret (jf. kap. III). 
• NKS fast ansatte sekretærer. Sivilarbeidere etter forslag fra LS. 
• En person fra hver av NKS faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt Huskomiteen 

og Akt. 
 
Landsstyret kan i tillegg invitere andre til Landsmøtet. Landsmøtet avgjør om disse får tale- og/eller 
forslagsrett. 
 
Landsstyret trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for det nye forslaget fra Sindre Punsvik.  

FORSLAG L6 - §8 Oppgaver  
 
Nytt forslag: 
§8 Oppgaver 
§8.1 Behandling av saker 
Det tilligger Landsmøtet å behandle og fatte vedtak i saker som er forelagt det på lovlig måte. 

§8.2 Årsberetninger 
Det tilligger landsmøtet å: 
a) godkjenne årsberetningene fra Landsstyret og Akt. 
b) gjennomgå årsberetningene fra tilsluttede lokalforbund, faste sammenslutninger og de 

ansatte. 

§8.3 Regnskap 
Det tilligger Landsmøtet å 
a) godkjenne revidert regnskap for Nks, med tilknyttede regnskap.  
b) gjennomgå regnskap fra Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) og 

Bergensforbundets institusjon for fast eiendom (BIFFE). 
c) gjennomgå regnskap fra tilsluttede lokalforbund og andre lokale sammenslutninger.  
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§8.4 Budsjett 
Det tilligger Landsmøtet å vedta budsjett for kommende kalenderår for Nks og Akt.  
 
§8.5 Valg  
Det tilligger landsmøtet å velge: 
a)  leder av Nks for ett år etter åpen nominasjon. 
b)  1. nestleder og 2. nestleder av Nks for ett år etter åpen nominasjon. 
c)  øvrige Landsstyre for ett år etter forhåndsnominasjon fra tilsluttede forbund og eventuell  

nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 
d)  revisor for det påbegynte årsregnskap. 
e)  to til fire personer til landsmøtets valgkomité for ett år. 
Begge kjønn skal være representert i landsstyret. 

§8.6 Regler m.v. 
Det tilligger Landsmøtet å 
a) vedta endringer av Nks lover. 
b) fastsette instruks for varige komiteer og utvalg på nasjonalt plan. 
c) godkjenne lover og vedtekter for tilsluttede forbund og sammenslutninger. 
d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer av Nks’ grunnlagsdokumenter (prinsipprogram, 

teologisk plattform, kjønnsrettferdig plattform og grunnlagsdokument for 
Palestinaengasjement) hvert fjerde år eller oftere. 

FORSLAG L7 - §10 Gjennomføring av møtet  
 
Nytt forslag: 
§10 Gjennomføring av møtet 
Landsmøtet velger to personer til møteledelsen, tellekorps, referenter og to til å underskrive 
protokollen. Møtelederne skal ikke ha stemmerett. 
 
Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. 
 
Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden ved møtets start. 
Saker under eventuelt gjøres kjent under behandling av sak 1. 
Dersom 3/4 av Landsmøtet krever det, kan det fattes vedtak i saker som ikke er gjort kjent på 
ordinær måte og etter gjeldende tidsfrister. 
 
Stemmetegn avgis personlig; ved håndsopprekning eller skriftlig dersom to av delegatene krever 
det.  
 
Beslutninger fattes med simpelt flertall. For lovendringer kreves 2/3 flertall med unntak av 
formålsparagrafen som krever konsensus. 
 
Ved stemmelikhet foretas en ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved 
loddtrekning. 

FORSLAG L8 - §12 Sammensetning  
 
Nytt forslag: 
§12 Sammensetning 
Landsstyret består av lederen i Nks, 1. nestleder, 2. nestleder og ett medlem fra hvert lokalforbund. 
Dersom et lokalforbund ikke stiller med kandidat, reduseres Landsstyret fram til neste Landsmøte.  
 
Minst én representant for de lokale forbund må være tilstede for at LS skal være vedtaksdyktige. 



Norges kristelige studentforbunds landsmøte 2012 
    

                                                                     Side  9 

En Landsstyrerepresentant velges for ett år, og kan gjenvelges én gang. 
Landsstyrerepresentantenes vara velges for samme periode. Begge kjønn skal være representert 
og det skal etterstrebes en jevnest mulig kjønnsfordeling. 
 
De ansatte har rett til å velge en representant til Landsstyret med fulle rettigheter. 
 
Alle faste sammenslutninger som faller inn under §5 skal inviteres til LS i løpet av LS-perioden. 

FORSLAG L9 - §13 Oppgaver  
 
Nytt forslag: 
§13 Oppgaver 

§13.1 Saksbehandling 
Det tilligger Landsstyret å behandle og fatte vedtak i saker på vegne av Landsmøtet. Landsstyret 
kan til sine møter invitere andre enn sine medlemmer og gi dem tale- og forslagsrett. Landsstyret 
kan overlate avgjørelser i enkeltsaker til landsstyrets arbeidsutvalg. 
 
§13.2 Ansvar for organisasjonen 
Det tilligger arbeidsutvalget å 
a) utvikle organisasjonen 
b) holde jevnlig kontakt med lokale forbund 
c) foreta offentlige markeringer 
d) motta jevnlig rapport fra leder for sentrale utvalg 
e) ivareta kontakten med andre organisasjoner i kirke og samfunn 
f) ivareta organisasjonens internasjonale relasjoner og internasjonalt engasjement 
g) oppnevne NKS-representanter i WSCF´s besluttende organ 
h) oppnevne medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund 
i) oppnevne leder av alle sentrale utvalg 
 
§§ 13.3, 13.4, 13.6 og 13.7 forblir uforandret. Ordlyden i §13.5 er tatt inn i ny §13.2, og §13.5 
foreslås dermed strøket i sin helhet. 13.6 blir ny 13.5, og 13.7 blir ny 13.6. 

FORSLAG L10 - §15 Myndighet 
 
Nytt forslag: 
Dersom forslaget til ny §13.1 vedtas, foreslås hele paragrafen strøket. 

FORSLAG L11 - §16 Sammensetning 
 
Nytt forslag: 
§16 Sammensetning 
Arbeidsutvalget består av NKS leder, 1. nestleder og 2. nestleder.  
 
Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 

FORSLAG L12 – Godkjenning av nye lover 
 
Vedtak: Nye lover for Nks godkjennes i sin helhet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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7 .  O r g a n i s a s j o n s s a k e r  
Sak 7.1 Arbeidsprogram 2011-2013 
Elisabeth la frem forslaget til revidert arbeidsprogram.  
 
Følgende hadde ordet til saken: Daniel, Sara, Ingrid, Andreas, Gaute, Ragnhild. 
 
Endringsforslag: 
 
Forslag A fra Elisabeth 

Endre 1.10.1 til: 
Der det er mulig skal man handle inn økologisk og/eller rettferdig. Alle arrangementer 
skal være vegetariske. LS skal jobbe frem retningslinjer på dette for lokallag som 
gjør det lettere å være miljøbevisst. Denne skal vedtas på LM2013 

 
Alternativt forslag: 

1.10.1 Forbundet skal jobbe for å bli en grønnere organisasjon. Eksempelvis ved å 
prioritere økologiske varer, tilby vegetarianske matalternativer og fokusere på 
rettferdighet og bærekraft ved innkjøp av varer og tjenester. 
 

Vedtak: Det alternative forslaget ble vedtatt. 
 
Forslag B 

2.1.13 erstattes med: 2.1.13  
Det skal nedsettes et rekrutteringsutvalg som skal arbeide med en 
rekrutteringsstrategi og -plan. Dette skal utprøves og evalueres høsten 2012. En 
rapport av arbeidet legges frem på LM2013. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
Forslag C fra Ingrid B. Melve 
 Stryk 2.1.10  
  
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Forslag D fra Elisabeth Fongen 
 Stryk 2.2.2 
  
Vedtak: Forslaget falt.  
 
Forslag E fra Sara Moss 

Endre 2.2.5 til: ”Videreutvikle vårt økumeniske arbeid, i form av å innlede samarbeid 
med andre kristne student- eller ungdomsorganisasjoner, og vår selvforståelse…” 
resten uforandret. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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Forslag F fra Ingrid B. Melve 
 Stryk 2.2.6 
  
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 Forslag G fra Ragnhild B. Opsahl 

2.2.7. Opprette en gruppe som kan se på muligheten for å revidere ”Ris og Pris” i 
forbindelse med 30-års jubileet.  

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Forslag H fra Sara Moss 

Legge til ved mål 3.2 Kirkepolitikk ”… gjennomslag i Den norske Kirke og andre 
kristne organisasjoner og trossamfunn.” 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 
Til slutt ble arbeidsprogrammet stemt over i sin helhet.  
 
Vedtak: Revidert arbeidsprogram 2011-2013 vedtas i sin helhet med de endringer som er 
gjort. 
 
Enstemmig vedtatt.  

Sak 7.2 Organisasjonsstruktur 
Andreas I. Berg la frem saken.   
 
Disse hadde ordet til saken: Daniel, Ragnhild, Hannah, Sara.  
 
Vedtak: Landsmøtet tok diskusjonen til etterretning.  

Sak 7.3 Uttalelser / resolusjoner 
Det ble lagt frem to resolusjonstekster: 
 
Asylbarna – en fremtid i uvisshet 
Kirkenekt av mannlig kvinnenekt 
 
Disse hadde ordet til saken: Daniel, Ingrid, Ragnhild, Elisabeth, Gaute, Stine, Harald, Urda, 
Andreas, Ingvar, Sara og Sindre.  
 
Vedtak: De to resolusjonene oversendes til landsstyret for videre behandling.  

Sak 7.4 Behandling av Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement 
Harald Torgauten fremla saken. Det forelå ingen endringsforslag.  
 
Disse hadde ordet til saken: Daniel.  
 
Vedtak: Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement vedtas uendret. 
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Sak 7.5 Behandling av Teologisk plattform 
Ingrid B. Melve la frem saken. Det forelå ingen endringsforslag til teologisk plattform.  
 
Vedtak: Teologisk plattform vedtas uendret. 

Sak 7.6 Medlemskapet i WSCF 
Beate Fagerli orienterte.  
 
Følgende hadde ordet i diskusjonen: Daniel, Sindre, Elisabeth, Andreas, Ragnhild, Harald, 
Stine, Gaute, Ingrid og Sara.  
 
Vedtak: Landsmøtet tok diskusjonen om WSCF til etterretning. 

 

8 .  V a l g  

Sak 8.1 Valg av leder for ett år 
 
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av valgkomiteens leder Harald Torgauten.  
 
Forslag til valg av leder for ett år: Stine Walmsness. Kandidaten presenterte seg selv.  
 
Valg: Stine Walmsness ble valgt som leder for ett år ved akklamasjon. 

Sak 8.2 Valg av nestleder for to år 
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av valgkomiteens leder Harald Torgauten.  
 
Forslag til valg av nestleder for to år: Sara Elisabeth Moss. Kandidaten presenterte seg 
selv.  
 
Valg: Sara Elisabeth Moss ble valgt som nestleder for to år ved akklamasjon. 

Sak 8.3 Valg av LS-representanter for to år 
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av valgkomiteens leder Harald Torgauten.  
 
Forslag til valg av LS-representanter for to år: 
 
Trondheim kristelige studentforbund: Sindre Punsvik 
  
Oslo kristelige studentforbund:  Oda Helene Evjen 
Vara:     Kristoffer Bakken Erichsen 
 
Kristiansand kristelige studentforbund: Olaf Engestøl 
Vara:      Kjersti Mosvold 
 
Tilstedeværende kandidater presenterte seg selv, øvrige ble presentert av Harald.  
 




