LANDSSTYRET
22. – 23. APRIL 2017
REFERAT

Tid og sted:

22.04.17 kl. 15:10-23.04.17 kl. 13:00.

Til stede:

Ingvild Yrke (fungerende leder), Andrine Elnes Rabbevåg (fungerende
nestleder), Einar Østerhagen (Oslo), Frida Sofie Øyen (Oslo), Regine Aspmo
Kjærran (Tromsø), Trygve Leithaug (Trondheim) og Torkil Hvidsten
(generalsekretær).

Meldt forfall: Audun Stranden (leder), Marius Jakobsen Magnussen (2. nestleder), Frøydis
Indgjerdingen (Oslo), Louise Gaard (Stavanger), Andreas Gaard (Stavanger),
Malin Tveterås (1. vara, Stavanger), Tone Reinertsen (2. vara, Stavanger),
Ann-Elen Leithaug (1. vara, Trondheim), Andreas Eggesvik (2. vara,
Trondheim).

SAKER TIL BEHANDLING:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Landsstyret oppfordrer seg selv til å ta Facebook-gruppa aktivt i bruk for å utveksle
informasjon om ankomst og lignende.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
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 protokoll fra LS 19. mars
1.2 Orientering fra lokalforbundene
2. Økonomi
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2017
3. Organisasjonssaker
3.1 Gjennomgang Arbeidsprogram 2017-2019
3.2 Legge til rette for markering av Pride
3.3 Refleksjonsgrupper på videregående skoler
3.4 Palestina
3.5 Ny logo
3.6 Tema for høstsemesteret
3.7 Forbundshelga 2017
3.8 Valg av vara til Huskomiteen
4. Personalsaker
4.1 Ansettelse av organisasjonsutvikler

0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Landsstyret valgte Ingvild Yrke som ordstyrer.
Landsstyret valgte Torkil Hvidsten som referent.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av protokoll fra LS 19. mars
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
1.2 Orientering fra lokalforbundene
Orientering fra Bergen Kristelige Studentforbund
Det er for tiden ikke noe styre eller aktivitet i Bergensforbundet. Det er en kontaktperson,
Alvar Bergendal Nilsen, som sonderer etter andre potensielle styremedlemmer. Landsstyret
legger inn en offensiv i august med mål om å få på plass et styre med tre personer.
Orientering fra Oslo Kristelige Studentforbund
Det nye styret tiltrådte ved årsmøtet 24.2, og består av leder Marte Holm Simonsen, nestleder
Ingvil Enoksen, Sissel Alsvik Øygarden, Marius Jakobsen Magnussen og Christopher A.
Knudsen.
Vi har hatt varierte arrangementer, blant annet Feministisk messe og Regnbuemesse, begge
med mye nyskrevet materiale, Kultfilmkveld, Strikk Drikk & Salmer, og Bibel &
Bollebaking. Vi har også arrangert en markering ved stiftelsen av Frimodig Kirke, og deltatt i
en demonstrasjon ang. Palestina. Den 20.04 arrangerer vi en panelsamtale om Meningen med
livet, sammen med muslimske Minhaj Ungdom.
Vi er et relativt nytt styre, og er midt i å utarbeide oss rutiner for hvordan vi foretrekker å
jobbe. Vi har likevel fått til mye på den lille tiden vi har vært i drift, og gleder oss til et tett
samarbeid med landsstyret fremover. Det hadde vært spesielt fint om vi fikk forslag til nye
typer arrangementer som har fungert andre steder, og som lett kan implementeres i Osloforbundets aktiviteter.
Vi har også snakket om muligheten for å ha stand på sommerleire i år, eksempelvis hos SU,
Jafnadr og AUF, og lurer på om flere kan tenke seg å være med på dette.
Orientering fra Stavanger Kristelige Studentforbund
Stavangerforbundet har foreløpig hatt et bra vårsemester. Lokalstyret har blitt forsterket med
to nye personer noe som gjør det lettere å gjennomføre de planlagte arrangementene. Vi har
også fått en ny representant i landsstyret.
Arrangementene i vår har blitt gjennomført som planlagt. Temakvelden om "kampen mot
skjønnhetstyranniet" var en suksess. 12 personer møtte opp, fire av dem var der for første
gang. Kvelden startet med en kort messe i samarbeid med Svenska Kyrkan i Norge, så hadde
Stavanger Sanitetsforening en forelesning om kveldens tema.
Orientering fra Tromsø Kristelige Studentforbund
Det er eksamensinnspurt og få som har tid til å møte opp, både blant styremedlemmer og
andre medlemmer. Har snakket med flere potensielle medlemmer, men på grunn av litt lite
aktivitet, har ikke lokalforbundet så mye å invitere dem til. Lokalstyret har behov for noe
oppfølging og skolering. Lokalstyret forsøker å få på plass styrehelg med skolering og
planlegging

Orientering fra Trondheim Kristelige Studentforbund
Vi har hatt Semesterstart med introduksjonskveld holdt av styreinstruktør Kristine Sundsdal.
Her var det mest «gamle» medlemmer. Vi har ikke hatt særlig stor tilstrømming av nye
medlemmer så langt i semesteret, men har en god og stabil medlemskjerne.
Vi har hatt tre temakvelder: «Religionspsykologi» med besøk av sykehusprest Øyvind
Taraldset Sørensen, «Radikalisering» med besøk av Rut Helen Gjævert (kjent fra VGTVserien Frelst) og «Reformasjon i dag» med besøk av domprost Ragnhild Jepsen.
Temakveldene er de best besøkte arrangementene våre, og de to første temakveldene slo
særlig godt an, med stor variasjon av folk fra ulike miljøer, blant annet religionsvitere og folk
fra andre kristne miljøer. Til disse arrangementene har vi invitert andre kristne organisasjoner
o.l. direkte via mail. På arrangementet med Rut Helen Gjævert var vi over 40stk til stede, og
diskusjonen varte til midnatt. Veldig spennende!
Vi har hatt fem sosiale arrangementer: Nyttårsgalla, bibel & børst, LAN, hyttetur, og Åpen
Scene.
I tillegg var vi en gjeng fra Forbundet som sammen gikk på et arrangement under Skepsisuka
i Frikirka i Trondheim, der tema var «Hvordan snakke med medstudenter om tro».
Vi har også avholdt årsmøte. Der ble et helt ferskt styre valgt, bestående av: Louise
Bekkelund Hole (leder), Erik Mathias Mamen (nestleder), Rebecca Lunde
(arrangementsansvarlig), Torun Bjørgo (arrangementsansvarlig), Tone-Merete Øverby
(arrangementsansvarlig), Kristian Roaldsnes (sekretær/økonomiansvarlig). Tidligere leder
Ingvild Yrke har sittet i styret i en overlappende periode etter årsmøtet. Styret har gjennomført
styrekurs, også holdt av styreinstruktør Kristine.
Temakveld om radikalisering ble gjennomført som et samarbeid mellom gammelt og nytt
styre. Dette ga en god erfaringsutveksling og «trygg trening» for det nye styret.
Landsstyrerepresentantene oppfatter det nye styret som en ivrig og dyktig gjeng med masse
friskt engasjement for arbeidet i Trondheim. Vi gleder oss til fortsettelsen!

2. Økonomi
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2017
Generalsekretær la fram foreløpig regnskap (januar-mars) til orientering.
Vedtak:
Landsstyret tok regnskapet til orientering.

3. Organisasjonssaker
3.1 Gjennomgang Arbeidsprogram 2017-2019
Generalsekretær presenterte sin gjennomgang av Arbeidsprogrammet 2015-2017 og forslag til
framdriftsplan for dette. Landsstyret gjorde følgende justeringer:
2.1.2:
Landsstyret oppfordrer styreinstruktører og generalsekretær til å spisse introduksjonskveldene
slik at dagens kjernesaker kommer tydeligere frem.
2.1.3:
LS oppfordrer lokalforbundene til å diskutere grunnlagsdokumentene som skal opp på LM i
forkant av LM.
Ingvild utarbeider tips til lokalforbundene om hvordan dokumentene kan gjøres kjent.
2.1.4:
Styreinstruktører og generalsekretær diskuterer tidspunkt for sted for del 2 av
styreinstruktørkurset etter styreinstruktørkursets del 1.
2.1.5:
Generalsekretær er ansvarlig for at ledersamlingen gjennomføres.
2.1.6:
LS orienteres i juni før saken behandles igjen i august.
2.6.2:
Velger delegat i juni.

Vedtak:
Landsstyret vedtok framdriftsplan for resten av perioden (se vedlegg).
Enstemmig vedtatt.

3.2 Legge til rette for markering av Pride
Torkil Hvidsten presenterte saken.
I Arbeidsprogram 2017-2019, vedtatt av landsmøtet, heter det:
1.5.2 [Hele organisasjonen skal] legge til rette for å delta på markering av Pride, 8. mars og liknende
arrangementer.

Vedtak:
Landsstyret ber Regine Aspmo Kjærran og Sara Moss om å legge til rette for
lokalforbundenes engasjement i Pride-arrangement.
Enstemmig vedtatt.

3.3 Refleksjonsgrupper på videregående skoler
Einar Østerhagen presenterte saken.
Vedtak:
Landsstyret ber Einar Østerhagen, Frida Sofie Øyen og Rasmus Rustad om å fortsette
arbeidet med å opprette refleksjonsgrupper på videregående skoler.
Enstemmig vedtatt.

3.4 Palestina
Torkil Hvidsten og Andrine Elnes Rabbevåg presenterte saken.
I Arbeidsprogram 2017-2019, vedtatt av landsmøtet, heter det:
2.7.1 [Landsstyret skal] Ha en ressursgruppe knyttet til [Palestina].
2.7.2 [Landsstyret skal] Være en aktør i arbeidet for fred i Israel og Palestina.
3.2.6 Lokalforbundene oppfordres til å jobbe med tematikk knyttet opp mot kirkepolitikk, kjønn og likestilling
og Palestina.

Forbundet er per nå med i to arbeidsgrupper knyttet til Palestina-solidaritet:
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel:
Kirkeuka for fred er en årlig solidaritetsuke i regi av Kirkenes Verdensråd. I Norge står blant
annet Mellomkirkelig råd i Den norske kirke, Kirkens Nødhjelp, Forbundet, KFUK/M m.fl.
bak arrangementet. I år skal Kirkeuka for fred avholdes i perioden 24. september - 1. oktober.
Det jobbes med å få menigheter og organisasjoner over hele landet til å ha temakvelder,
solidaritetsmesser etc i løpet av denne perioden.
Markering okkupasjonen av Palestina 50 år:
Fellesutvalget for Palestina (der Forbundet er medlem) har tatt initiativ til nasjonale
markeringer av at okkupasjonen av Palestina er 50 år. Det vil bli særlig mye aktivitet i uka 5.13. juni, med nasjonal aksjonsdag lørdag 12.juni.

Fram til nå har Audun Stranden vært Forbundets representant i planleggingen av begge disse
initiativene. Har har bedt om at noen kan overta hans plass her.
Vedtak:
Landsstyret spør Silje Dising (Trondheim) og Ingvil Enoksen (Oslo) om å sitte som
medlemmer i Utvalg for Palestina. Landsstyret ber AU følge opp disse og fortsette arbeidet
med å finne flere medlemmer til utvalget.
Landsstyret spør Ingvil Enoksen om hun vil sitte i koordineringsgruppa til enten Kirkeuka for
fred eller 50-årsmarkering av okkupasjonen. Landsstyret delegerer til AU å finne en
representant til den andre gruppen.
Enstemmig vedtatt.

3.5 Ny logo
Torkil Hvidsten presenterte saken.
I Arbeidsprogram 2017-2019, vedtatt av landsmøtet, heter det:
2.3.5 [Landsstyret skal] igangsette en prosess med utvikling av ny logo, samt profileringsmateriell med
ferdigstillelse i løpet av 2017.

I budsjettet for NKS 2017 er det satt av 50 000,- kroner, som skal dekke logo, nye løpesedler,
samt «andre typer trykksaker som banner og fane, handlenett, pins.»
Vi må også lage flere løpesedler, på norsk og engelsk, og dette arbeidet begynner på LS-møtet
i juni. Litt avhengig av om vi skal lage nytt design eller ikke, bør det beregnes cirka 20 000,kroner til dette.
Vedtak:
Landsstyret nedsetter en komité bestående av Andrine Elnes Rabbevåg (leder), Einar
Østerhagen og Trygve Leithaug som skal lede arbeidet med å lage en ny logo for NKS.
Komiteen skal involvere lokalforbundene og øvrige deler av organisasjonen i å innhente
innspill før bestilling av ulike logo-forslag, og underveis i prosessen.
Komiteen skal også undersøke priser på produksjon av ulike typer profileringsmateriell – og
eventuelt hvordan disse kan finansieres eksternt, gjennom salg eller annet.
Enstemmig vedtatt

3.6 Tema for høstsemesteret
Ingvild Yrke presenterte saken.
I Arbeidsprogrammet for 2017-2019 står det:
2.1.1 [Landsstyret skal] Fastsette et tema i forkant av hvert semester, og utvikle programmateriell til dette temaet
for bruk i lokalforbundene.

Det er nytt at landsstyret fastsetter et tema for et semester. Landsstyret diskuterte derfor
hvordan temaet kan presenteres og gjennomføres.
Her er alle forslagene som har kommet inn:
● Reformasjon i vår tid. Reformasjon 500 år etter Luther. I Reformasjonens fotspor. Ta
for seg hvordan man forholder seg til 500 årsmarkeringen for reformasjonen i en
økumenisk studentbevegelsen.
● Nåde: Frelsen ikke til salgs, mennesket ikke til salgs og skaperverket ikke til salgs /
Nåden gitt i kraft av troen alene
● Med rom for hele mennesket
● Over alle grenser (grenser mellom mennesker, meningsleire..)
● En Gud som blir menneske (gjør som Gud, bli menneske?)
● (Å bryte ned stengsler) Med kjærligheten som redskap
● I frigjøringens fotspor
● En flerstemt sang om Gud / Den flerstemte sangen om Gud
● I alle regnbuens farger / Fargespill
● Kristu radikale kjærlighet / Radikal kjærlighet / Grensesprengende kjærlighet
● Palestina (50-årsmarkering for okkupasjonen)
● Visjoner for den verdensvide Kirke (fra Prinsipprogrammet)
Vedtak:
Landsstyret velger «reformasjon i dag» som tema for høstsemesteret. Landsstyret ber Frida
Sofie Øyen, Einar Østerhagen og Ingvild Yrke om å være en komité for temaet. Ingvild spør
en av trondheimsforbunderne som var involvert i temamøte om reformasjonen om å supplere
komiteen.
Temaet skal behandles bredt og økumenisk, og ikke bare ha en teologisk vinkling.
Komiteen lager programmateriell til lokalforbundene.
Enstemmig vedtatt.

3.7 Forbundshelga 2017
Ingvild Yrke presenterte saken.
Hvert år arrangerer Landsstyret Forbundshelg som et sosialt, åndelig og faglig møtepunkt for
hele organisasjonen. Årets helg skal, som tidligere år, holdes på Haugtun i Aust-Torpa. Årets
helg holdes 6.-8. oktober.
I Arbeidsprogrammet 2017-2019 står det:
2.1.6 [Landsstyret skal] Arrangere Forbundshelg i 2017 og 2018. Landsstyret er ansvarlig for å koordinere og
gjennomføre arrangementet.
1.1.3 [Hele organisasjonen skal] Etterstrebe at minst 20 % av medlemsmassen deltar på Forbundshelga hvert år.

Vedtak:
Andrine Elnes Rabbevåg velges som leder av komité for Forbundshelga 2017. Trygve

Leithaug (LS Trondheim), Merete Endresen (Trondheim), Frida Sofie Øyen (LS Oslo) og
Ingvil Enoksen velges som komitémedlemmer.
Enstemmig vedtatt.

3.8 Valg av vara til Huskomiteen
Einar Østerhagen presenterte saken.
Vi trenger en vara for Hanne Cecilie Widnes i Huskomiteen. Det har ikke lykkes å finne et
forslag til dette møtet.
Vedtak:
Landsstyret ber generalsekretær om å finne et forslag til vararepresentant til LS-møtet i juni.

4. Personalsaker
4.1 Ansettelse av organisasjonsutvikler
Torkil Hvidsten presenterte saken.
I Treårsplan for utvikling av Forbundet, vedtatt av landsmøtet 2017, heter det:
Fra 2017 – 2020 skal det være en 100 % stilling i Forbundet som skal jobbe med å ferdigutvikle en
profileringsplan for Forbundet, lage rutiner for profileringsarbeidet og sikre opplæring slik at kompetanse rundt
promoteringsarbeid og ekstern kommunikasjon blir værende i organisasjonen etter at prosjektet er utgått.

Landsstyret lyste også i forrige periode ut stillingen som organisasjonsutvikler, tilknyttet
treårsplanen. Den gang endte vi opp med ikke å ansette noen, og det ble vedtatt å lyse ut
stillingen på nytt før sommeren 2017.
Landsstyret diskuterte utlysningsteksten og hvem som skulle sitte i ansettelseskomiteen.
Landsstyret ba om at Treårsplanen, og forbundet.no, nevnes i utlysningsteksten.
Vedtak:.
Landsstyret vedtok utlysningstekst for treårig full stilling som organisasjonsutvikler (se
vedlegg).
Landsstyret nedsetter en ansettelseskomité bestående av Torkil Hvidsten, Ingvild Yrke og
Frøydis Indgjerdingen. Komiteen er ansvarlig for å velge ut søkere som tas inn til intervju,
gjennomføre intervjuene og lage en prioritert innstilling på ansettelse til landsstyret.
Enstemmig vedtatt.

Son 23.04.17 / Oslo 25.04.17

Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 17.06.17

Vedlegg 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 høsten 2017.
Den som ansettes skal bidra til å gjøre NKS til en større og mer synlig organisasjon, i tråd
med målene i organisasjonens nylig vedtatte treårige utviklingsplan. Du vil bidra til
organisasjonens videre vekst, og å gjøre oss mer synlig i tradisjonelle og sosiale medier.
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
Dine kjerneoppgaver:
– Gjøre Forbundet mer profilert i nye og tradisjonelle medier
– Lage en profileringsplan med gode rutiner for profileringsarbeid for organisasjonen,
herunder arbeid med medlemsbladet AKT, nettsider og sosiale medier.
– Skolere og bistå lokalforbund og grupper innen promotering, rekruttering og mediearbeid.
– Praktisk ansvarlig ved opprettelsen av nye lokalforbund
– Skolere og følge opp Forbundets «styreinstruktører»
– Andre organisasjonsbyggende oppgaver
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. Det tilligger stillingen noe
reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Dette avspaseres i tråd med
tariffavtale.
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 15.05.2017.
For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Torkil Hvidsten på 414 78 657
eller post@forbundet.no.
www.forbundet.no

