
 

 

 

 

LANDSSTYRET 

24. SEPTEMBER 2016 

 

REFERAT 
  



TID, STED OG DELTAKERE: 

Tid og sted:  Lørdag 24. september, kl. 17:15-19:15. På Haugtun, Aust-Torpa. 

 

Til stede: Audun Stranden (leder), Einar Østerhagen (1. nestleder), Andrine Elnes 

Rabbevåg (2. nestleder), Amalie Kvamme (Bergen), Rasmus Rustad (Oslo), 

Sophie Panknin (Oslo), Andreas Eggesvik (Trondheim), Maria Regine 

Johannessen (Trondheim) og Torkil Hvidsten (generalsekretær).  

 

Frida Sofie Øyen (vara, Oslo) deltok på møtet med tale- og forslagsrett, men 

uten stemmerett.  

 

Forfall:  Frøydis Indgjerdingen (Oslo), Malin Tveterås (Stavanger), Andreas Gaard 

(Stavanger), Tone Reinertsen (1. vara, Stavanger) Shanawar Ali Khan (2. vara, 

Stavanger) og Ann-Elen Leithaug (Trondheim). 

 

 

 

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
0. Konstituering 
 

0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Det ble kommentert at enkelte av sakspapirene kom sent, og at 1. innkallingen ikke kom i 

henhold til fristen for ordinære landsstyremøter. Dette må imidlertid påregnes ved 

ekstraordinære landsstyremøter. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent.  

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak: 

0. Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 27.-28. august 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene 

1.3 Orientering fra AU 

1.4 Orientering fra faste sammenslutninger 

2. Økonomi 

Det er ingen økonomisaker til dette møtet. 

3. Organisasjonssaker 

3.1 AKT 

4. Personalsaker 

4.1 Utlysning av stilling som organisasjonsutvikler 



 

 

0.3 Valg av ordstyrer  
 

Vedtak: 

Audun Stranden ble valgt til ordstyrer. 

Torkil Hvidsten ble valgt til referent.  

 

 

 

1. Referater og orienteringer 
 

1.1 Godkjenning av referat fra LS august 
Det ble påpekt en feil i en deloverskrift: «Orientering fra Stavangerforbundet» må endres 

til «Orientering fra Osloforbundet».  

 

Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent med én redaksjonell endring.  
 

1.2 Orientering fra lokalforbundene 
 

Orientering fra Bergensforbundet 

Sidan sist har Bergensforbundet hatt ein "pizza og brettspelkveld" i samarbeid med skeive 

studenter. Det var eit særs vellukka arrangement der vi tilsaman var 9 personar. Desverre 

var dei fleste meir i målgruppa til skeive studenter enn Forbundet, så som 

rekrutteringsmiddel var det ikkje særleg fruktbart. Elles har vi gått saman til Jakobsmesse 

i Jakobskyrkja.  

 

Vi har diskutert litt rekrutteringsstrategiar, men har komt dårleg i gong fordi Knut har hatt 

helseproblem og Malin har nett fått fast arbeid. I det heile har alle mykje å gjere på, og vi 

har derfor heller ikkje klart å rekkrutte meir enn ein person i haust, Kristina Nomme. 

(Som av ein eller anna grunn ikkje har blitt tatt med i statestikken? Rekner med det er ein 

feil som lett rettast opp). 

 

Vi vil prøve å få til hyppigare arrangement sånn at vi konkret kort fram i tid som vi kan 

invitere folk vi møter (mellom anna i St. Jakob) med på. 

 

AU varslet at de kan tenke seg å komme til Bergen relativt jevnlig, for å avholde 

arrangement. Idémyldring rundt tiltak for å bedre rekruttering. Viktig med jevnlige 

arrangement. Trenger ikke være avanserte arrangement. Invitere på kirkekaffe/-øl etter 

gudstjeneste i Jakobskirka? 

 

Stavangerforbundet 

Se epost. 

 

Orientering fra Trondheimsforbundet 

Trondheimsforbundet har vært aktive på stand dette semesteret. Hatt stand ved akademisk 

åpningsgudstjeneste, og ved tre ulike plasser på NTNU. De har stadig tilsig av nye 

forbundere.  

 



De har arrangert Åpen scene, med 30-40 deltakere. Har hatt to sosiale kvelder i samarbeid 

med Studentmenigheten. «Studenter for fred i Palestina» i samarbeid med KFUK/KFUM 

under Kirkeuka for fred.  

 

Vervekampanjen har ført til at det har kommet mange nye på arrangement, og flere er 

også blitt medlemmer.  

 

Orientering fra Osloforbundet 

Har hatt fire arrangement siden sist LS-møte. Semesteråpningsmesse/-fest. Bibel&børst 

på Sognsvann. Introduksjonskveld med Astri. Regnbuebønn, som er en del av en serie 

med nye bønner.  

 

Har vervet nye medlemmer. Krevende å finne balansen mellom å ta vare på gamle og nye 

medlemmer.  

 

Har hatt stand på Høyskolen, Blindern og Teologisk Fakultet. Det oppleves som krevende 

å stå på stand, og de skulle gjerne hatt noe mer skolering/øving i å stå på stand. 

Osloforbundet kjenner på en viss «verveblokk-sjenanse» og ber om innspill på hvordan 

man ber folk om å melde seg inn.  

 

Innleder samarbeid med flere andre organisasjoner: Skal ha et arrangement sammen med 

Palestinakomiteen på Blindern. Er i kontakt med Kirkens Bymisjon, Changemaker og 

Domkirken om evt samarbeid. Studentprestene har hatt kirkekaffe i Universitetsgata 20, 

med omtrent 50 deltakere.  

 

Osloforbundet er blitt med i Oslo bispedømmes samarbeidsråd. 

 

Orientering fra Tromsøforbundet  

Audun orienterte fra Tromsøforbundet. 

 

Siden sist LS-møte har det vært en ny dag med standvirksomhet, der Audun og Astri Gryt 

holdt standen. Har også hatt introduksjonskveld. Det er nå sju medlemmer i 

Tromsøforbundet, fire av de ny-rekrutterte. De er allerede i gang med å planlegge 

arrangement.  

 

Neste runde med stand og arrangement er førstkommende fredag. Alle i LS ble bedt om å 

stille på stand/arrangement førstkommende fredag, og/eller spre ordet i sine lokale styrer, 

i tilfelle noen derfra vil bli med. 

 

1.3 Orientering fra AU 

Audun orienterte fra arbeidet i AU: 

 

I tillegg til det vanlige rutinearbeidet, har AU-medlemmene vært aktive i ulike komiteer, 

som promoterings-, forbundshelg-, og ansettelseskomité. AU har også fulgt opp 

oppstarten av Tromsøforbundet. Einar har vært på møte om politisk påvirkning for 

livsynsorganisasjonene i LNU. Vi vil få tilsendt forslag til nytt arbeidsprogram for LNU i 

januar. 

 

1.4 Orientering fra faste sammenslutninger 

Einar orienterte fra arbeidet i de faste sammenslutningene: 



 

Palestinagruppa 

Ann-Elen og Torkil har holdt i arbeidet, men har ikke hatt kapasitet til å gjøre så mye med 

det. Håpet er å finne to-tre studenter som vil være med å planlegge og gjennomføre 

utveksling. Torkil har vært i Trondheim for å snakke om utveksling, og skal gjøre det samme i 

Oslo i oktober.  

 

Kirkepolitisk gruppe 

Skulle hatt et verksted på Forbundshelga, men gruppeleder Katrine Lind-Solstad er sykmeldt. 

Av samme grunn har det ikke vært så mye aktivitet i kirkepolitisk gruppe ennå.  

 

Einar hadde ikke fått tak i lederen av Kvinnegruppa. 

 

 
3. Organisasjonssaker 
 

3.1 AKT 
Einar orienterte fra arbeidet med AKT.  

Tema blir en oppfølging av temaet for Forbundshelga: «Radikal og solidarisk 

Kristusetterfølgelse». Einar og Frøydis, som er redaktører for det kommende nummeret, har 

mange ideer til saker. Forhåpentligvis også folk som vil skrive alle sakene.  

 

Det er ønskelig at lokalforbundene skriver noe om hva som skal skje i lokalforbundene 

kommende semester (dette trenger ikke å være helt konkret).  

 

AKT hadde også et åpent redaksjonsmøte under Forbundshelga.  

 

 

4. Personalsaker 
 

4.1 Utlysning av stilling som organisasjonsutvikler 
Einar la fram saken på vegne av sakskomiteen, bestående av Einar, Frøydis og Torkil: 

 

Komiteen hadde på forhånd laget et oppdatert utkast til arbeidsinstruks. Dette er altså fortsatt 

et internt arbeidsdokument, og det ble ikke lagt opp til noen større diskusjon om denne teksten 

på dette møtet.  

 

Komiteen hadde også gjennomgått teksten i treårsplanen, med sikte på å tydeliggjøre 

«prosjekt-aspektet» i teksten. Her mener komiteen den beste måten å spisse teksten til å bli et 

tydeligere «prosjekt», er å finne gode målsetninger og konkrete tiltak fram mot landsmøtet 

2017. LS jobber med dette fram mot LM17 – gjerne i samarbeid med den nyansatte.  

 

Det ble åpnet for diskusjon om utlysningsteksten. 

 

Forslag 1 

Fra Torkil 

Endre punktet «Vi lyser nå ut en nyopprettet prosjektstilling i 100 % frem til 2020.»  

Til  «Vi lyser nå ut en treårig prosjektstilling i 100 % med ønsket oppstart januar 2017.»   

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 



Forslag 2  

Fra Torkil 

Endre punktet «Har høyere utdanning eller relevant arbeidserfaring innen sosiale 

medier/tradisjonelle medier.» 

Til «Har god kjennskap til mediearbeid og bruk av sosiale medier.»  

Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme mot. 1 avholdende stemme.  

 

Forslag 3 

Fra Andreas: 

Stryke punktet «Har høyere utdanning eller relevant arbeidserfaring innen sosiale 

medier/tradisjonelle medier.» 

Forslaget ble enstemmig avvist. 

 

Forslag 4 

Fra Einar: 

Legge til nytt punkt: «Relevant arbeidserfaring er en fordel, men ikke et krav.» 

Forslaget falt med 3 stemmer for og 4 stemmer mot. 1 avholdende stemme. 

 

Forslag 5 

Fra Torkil 

Fjerne punktet «Har evne til, eller erfaring fra, nettverksbygging» 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak:  

Landsstyret har vedtatt følgende utlysningstekst for stillingen som organisasjonsutvikler (se 

vedlegg). 

 

Landsstyret har vedtatt en veiledende stillingsinstruks som ligger til grunn for utlysningen. 

Denne ferdigstilles i samarbeid med den nyansatte før endelig godkjenning ved første LS-

møte etter ansettelse. 

 

Landsstyret ber Audun Stranden, Torkil Hvidsten og Frida Sofie Øyen om å sette i gang 

prosessen med å lyse ut stillingen og foreta intervjuer. Selve ansettelsen foretas av 

landsstyret.  

 

 

 

 

 

 

Haugtun 24.09.16 / Oslo 29.09.16 

 

Torkil Hvidsten 

  



Vedlegg 1, sak 4.1, Utlysningstekst, organisasjonsutvikler: 
 
Ledig stilling som organisasjonsutvikler i Norges Kristelige Studentforbund 
 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en allsidig, spennende og progressiv organisasjon 

som siden 1899 har vært et møtested for tenkende og engasjerte studenter og unge mennesker. 

 

Vi lyser nå ut en treårig prosjektstilling i 100 % med ønsket oppstart januar 2017. 

 

Den som ansettes skal bidra til å gjøre NKS til en større og mer synlig organisasjon. Du vil 

være med å utvikle nye aktivitet- og rekrutteringsarenaer for NKS, og å gjøre organisasjonen 

mer synlig i tradisjonelle og sosiale medier. Ved å utarbeide en organisasjonsstrategi i 

samarbeid med generalsekretær og landsstyre, vil du være med på å utforme din egen stilling. 

 

Vi søker deg som: 

- Har erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid 

- Tar initiativ og arbeider selvstendig 

- Har god kjennskap til mediearbeid og bruk av sosiale medier. 

- Har evne til å motivere frivillige  

- Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon 

 

Dine kjerneoppgaver: 

- Lage og gjennomføre strategier for rekruttering til NKS, i samarbeid med generalsekretær 

og landsstyre. 

- Bistå i prosessen med å opprette nye lokalforbund og aktivitetsgrupper. 

- Skape nye aktivitetsområder for NKS, i samarbeid med lokalforbundene.  

- Utvikle og gjennomføre gode rutiner for intern og ekstern kommunikasjon, herunder arbeid 

med medlemsbladet AKT, nettsider og sosiale medier.   

- Skolere og bistå lokalforbund og grupper innen promotering, rekruttering og mediearbeid. 

 

Vi tilbyr: 

- Et engasjerende arbeidsmiljø 

- Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår 

- Fleksibilitet og selvstendig ansvar 

- Kontor i Oslo sentrum 

 

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Oslo sentrum. Det tilligger stillingen 

noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. 

 

Søkere må kunne stå inne for NKS’ ideologi og sentrale anliggender. Personlig egnethet vil 

bli vektlagt. Lønn og tiltredelse etter avtale.  

 

Søknad og CV sendes: post@forbundet.no innen 16.10.2016. 

 

Les mer om organisasjonen på www.forbundet.no.  

 

For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Torkil Hvidsten på 414 78 657. 

 


