
 
 

 

LANDSSTYRET 

17. FEBRUAR 2018 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted:  

Storsalen i Universitetsgata 20, 18. mars 2018, kl. 16:24-17:00. 

 

Til stede med stemmerett: 

Ingvild Yrke (leder), Andreas Eggesvik (nestleder), Edel-Marie Haukland (Bergen), Eilif 

Tanberg (Oslo), Ingvil Holthe Enoksen (Oslo), Marianne Meling Kvamsøe (Stavanger), 

Regine Aspmo Kjærran (Tromsø) og Louise (Trondheim). 

 

Til stede uten stemmerett:  

Elisabeth Arnevik (vara, Bergen) og Marte Holm Simonsen (vara, Oslo) og Torkil Hvidsten 

(generalsekretær) 

 

Audun Stranden, Andrine Elnes Rabbevåg, Frida Sofie Øyen, Marius Jakobsen Magnussen, 

Frøydis Indgjerdingen (alle fra det nylig avgåtte landsstyret) var til stede under behandling 

av sakene 0.1, 0.2, 0.3 og 1.1. 

 

Meldt forfall: 

Torun Bjørgo 

 

 

  



Saker til behandling: 
 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste 
Den utsendte sakslista ble godkjent med én endring: Den oppsatte sak 3.1 Valg av vara til AU 

i NKS utgikk da landsmøtet 2018 vedtok å avvikle AU.  

 

Vedtak: 

0. Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling      

0.2 Godkjenning av saksliste       

0.3 Valg av ordstyrer og referent      

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av protokoll fra LS 17. februar    

 

2. Økonomi 

Ingen økonomisaker på dette møtet 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Valg av styremedlem og vara til AU i NSKF 

3.2 Årsplan LS 

3.3 WSCF-E Staff & Officers Meeting 2018 

3.4 Valg av representant til Barne- og Ungdomstinget 2018 

3.5 Valg av deltakere på Forbundssamling 27.-29. april 

 

4. Personalsaker 

Ingen personalsaker på dette møtet 

 

 

0.3 Valg av møteleder og referent 
 

Vedtak: 

Ingvild Yrke ble valgt som ordstyrer. 

Torkil Hvidsten ble valgt som referent. 

 

 
  



1. Referater og orienteringer 
 

1.1 Godkjenning av protokoll fra LS 17. februar 
 

Vedtak: 

Den utsendte protokollen ble godkjent uten endringer. 

 

 
2. Økonomi 
Ingen økonomisaker på dette møtet 

 

 

3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Valg av vara til styret i NSKF 
Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som eier og forvalter 

eiendommer på vegne av NKS. Organisasjonen ledes av et styres som kalles «Huskomiteen». 

Det er landsstyret i NKS som velger representanter til dette styret. NKS har også én 

direkteplass i Huskomiteen , og denne sitter også i Huskomiteens arbeidsutvalg (AU).  

 

Det er sedvane at generalsekretær er NKS’ representant, mens leder er dennes vara. Torkil er 

valgt fram til åremålet utløper i september 2019. 

 

Vedtak: 

Landsstyret valgte Ingvild Yrke som vara for Torkil Hvidsten til styret i Norske Studenters 

Kristelige Forbund. Valgperioden er fram til 17. mars 2019. 

 

3.2 Møteplan LS 2018-2019 
 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok følgende møteplan: 

 

20.-22. april:  LS-møte/skoleringshelg (hyttetur til Agdenes i Trøndelag) 

27.-29. april:  Europeisk forbundssamling på Larsbu  

6.-11. mai:  WSCF-E Staff & Officers meeting 

22. mai:  LS-møte (over internett), kl. 17-19. 

23. juni:  LS-møte (over internett), kl. 10-15 

30. juni-8. juli: Utveksling til Palestina 

17.-18. august: LS-møte (Oslo) 

13.-23. september: PYEM på besøk i Norge 

10. september: LS-møte (over internett), kl. 17-19 

14.-16. september: Forbundshelga 

12.-14. oktober: Globaliseringskonferansen 

22. oktober:  LS-møte (over internett), kl. 17-19 

10.-11. november: LS-møte (Trondheim) 

19.-20. januar: LS-møte (Oslo) 

2.-4. februar:  Styreinstruktørkurs 

16. februar:  LS-møte (over internett) 

15.-17. mars:  Landsmøte 



3.3 WSCF-E Staff & Officers meeting 6.-11. mai 
Torkil orienterte om at WSCF-E («Europaforbundet») arrangerer et Staff & Officers meeting 

hvert år. Dette er en konferanse/møteplass for ansatte og studenter med ledende verv i de 

nasjonale forbundene.  

Årets Staff and Officers meeting avholdes på Palermo, Sicillia, 6.-11. mai. Temaet er “Spot it, 

Stop it: Media Literacy to Combat Negative Narrative on Diversity and Inclusion”. 

 

NKS kan sende to personer til konferansen. 

 

Vedtak: 

Alle interesserte LS-ere sjekker om de kan reise og gir Torkil beskjed senest i løpet av en uke. 

De to første som melder seg får reise. 

 

 

3.4 Valg av representant til Barne- og Ungdomstinget 
Barne- og ungdomstinget (BUT) er generalforsamlingen/landsmøtet i Landsforeningen for 

Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), som er paraplyorganisasjonen for de 

frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.  

 

Som medlem i LNU kan Forbundet stille med inntil to delegater på BUT, som holdes på 

Sundvollen hotell i Buskerud 20.-21. april. Det går en egen BUT-buss fra Oslo. Forbundet 

dekker delegatenes reise til og fra Oslo, øvrige kostnader dekkes av LNU.  

 

Årets BUT avholdes samtidig med den første LS-samlinga. Det er derfor ikke aktuelt å sende 

LS-representanter i år.  

 

Vedtak: 

Alle medlemmer av LS står fritt til å sjekke i sine lokalforbund om det er noen aktuelle 

kandidater til å møte på BUT der. I så fall meldes denne/disse inn til Torkil. De to første 

representantene som eventuelt nomineres av et LS-medlem sendes til BUT. Om de ikke 

kommer inn kandidater, deltar vi ikke i år. 

 

 

3.5 Valg av deltakere Forbundssamling 27.-29. april 
Forbundet har over flere år vært den ledende kritiske stemmen internt i World Student 

Christian Federation (WSCF, populært kalt «Verdensforbundet»). Etter hvert har vi fått flere 

nasjonale forbund med oss i arbeidet for å gjøre Verdensforbundet mer åpent og demokratisk, 

og økonomisk stabilt. Landsstyret har derfor tatt initiativ til en forbundssamling på Finse for 

forbundere fra Norge og våre venner fra «allierte» forbund.  

 

Målet med samlingen er å knytte kontakt over landegrensen og begynne arbeidet med å 

utvikle en felles plattform for fremtidig samarbeid i tillegg til å diskutere situasjonen i 

verdensforbundet. Det vil også være en arena for å dele informasjon mellom gamle 

landsstyremedlemmer og nye landsstyremedlemmer om forbundets internasjonale arbeid for å 

sikre kontinuitet.   

 

Vedtak: 

Edel-Marie, Elisabeth og Eilif deltar på samlingen. Øvrige LS-medlemmer som ønsker å delta 

melder dette inn så raskt som mulig. 

 



Oslo 19.03.18 

 
Torkil Hvidsten 

 

 

 

Godkjent i landsstyret 21.04.2018 


