
 

 

 

LANDSSTYRET 

17. FEBRUAR 2018 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: Lørdag 17. februar 2018, kl. 10:07-13:15. Møtet ble holdt over Skype. 

 

Til stede: Audun Stranden (leder), Ingvild Yrke (1. nestleder), Marius Jakobsen 

Magnussen (2. nestleder), Frøydis Indgjerdingen (Osloforbundet), Einar 

Østerhagen (Osloforbundet), Malin Tveterås (Stavangerforbundet), Andrine 

Elnes Rabbevåg (Trondheimsforbundet), Trygve Leithaug 

(Trondheimsforbundet) og Torkil Hvidsten (generalsekretær) 

 

Marius Jakobsen Magnussen ikke til stede under behandling av 3.5 og 3.6. 

 

Meldt forfall: Andreas Gaard (Stavangerforbundet) og Regine Aspmo Kjærran 

(Tromsøforbundet). 

 

Ikke møtt: Louise Gaard (Stavangerforbundet). 

 

 

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Landsstyret ønsker til senere innkallinger å få sakspapirene i en google drive eller 

tilsvarende. 

 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 

Vedtak: 

 

0. Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling     Torkil 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden    Torkil 

0.3 Valg av ordstyrer og referent     Torkil 

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 20.-21. januar   Torkil 

 

2. Økonomi 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Opprettelse av Internasjonalt utvalg?    Audun/Marius 

3.2 Internasjonal forbundskonferanse/-samling i Norge   Audun/Marius  

3.3 Ny logo        Per 

3.4 Landsmøtet 2018 

3.4.1 Saksliste og dagsorden      Torkil 



3.4.2 Landsstyret årsberetning 2017-2018   Ingvild 

3.4.3 Vedtektsendringsforslag – LS’ sammensetning Torkil 

3.4.4 Prinsipprogram – innstillinger til LM   Andrine 

3.4.5 Kjønnsrettferdig plattform – innstillinger til LM Marius 

3.4.6 Opprettelse av Utvalg for likestilling   Marius og Frøydis 

3.4.7 Innstilling på ledere av faste sammenslutninger AU 

3.5 Supplering av Utvalg for Palestina    Torkil 

3.6 Utsatt utgivelse AKT #1 2018 

 

 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 

Vedtak: 

Landsstyret valgte Audun Stranden som ordstyrer og Torkil Hvidsten som referent.  

 

 

1. Referater og orienteringer 
 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 20.-21. januar  
 

Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer. 

 

2. Økonomi 
Ingen økonomisaker denne gangen. 

 

 

3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Opprettelse av Internasjonalt utvalg? 
 

Audun orienterte om planene om å opprette et Internasjonalt utvalg: 

Desember 2017 søkte Audun Stranden på posisjonen som styremedlem i Executive 

Committee (EXCO) som er det øverste styre i WSCF. Det var derfor planer som å opprette et 

internasjonalt utvalg som skulle ha som formål å følge opp kontakten til WSCF og fungere 

som en ressursgruppe for Audun Stranden hvis han blir valgt som EXCO medlem. 

Det ser nå ut til at Audun Stranden ikke blir valgt etter en lang og uklar valgprosess internt i 

WSCF. Behovet for dette utvalget ser dermed ikke lenger ut til å være til stede. 

 

Det opprettes ikke et internasjonalt utvalg. Det må derfor sikres at det nye landsstyret får god 

innsikt i arbeidet forbundet har gjort og forbundets vedtatt politikk i forhold til WSCF.   

 
 
3.2 Internasjonal forbundskonferanse/-samling i Norge  
 

Audun orienterte om planene for internasjonal forbundskonferanse: 

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.   

 

Samlingen er tenkt holdt på Finse. Deltageren fra utlandet må delfinansiere oppholdet €70.  

Reise til Norge og rent «sosiale utgifter» dekkes av gjestene selv. 

 

Tentativt program: 

Fredag  

08.25 Avgang Finse Fra Oslo S  

14.00 Felles lunsj på Larsbu 

15.00 Møte om internasjonalt samarbeid  

18.00 Middag og sosialt utover kvelden 

  

Lørdag  

09.00 Frokost  

10.00 Skitur/Skilek (inkluderer lunsj ute) 

15.00 Møte om WSCF og hvordan vi kan gjøre organisasjonen  

18.00 Middag og sosialt utover kvelden 

    

Søndag 

09.00 Frokost/pakking av sekk   

11.00 skitur tilbake til tilbake til Finse stasjon   

14.34 Avgang til Oslo S fra Finse Stasjon.  

 

Vedtak: 

NKS arrangerer en konferanse for NKS, KRISS, SSR-NU og SCM Danmark. Konferanser vil 

skje helgen 27-29 april. 

 

Det settes av inntil 10 000,- kroner til konferansen. Vi ber alle inviterte organisasjoner om å 

stille med 1-3 representanter, som skal ha eller være påtenkt nasjonale verv i sine 

organisasjoner. Fra NKS deltar det så mange som budsjett og kapasitet tillater, og det er 

sterkt ønskelig at det nye landsstyret er representert på konferansen.  

 

Audun Stranden er ansvarlig for gjennomføring av konferansen. Landsstyret velger ut 

deltakerne fra Forbundet på sitt møte i mars. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
3.3 Ny logo 
 

Organisasjonsutvikler Per Høyland hadde på forhånd sendt ut en orientering: 

Kontraktsforholdet mellom VON kommunikasjon og NKS er nå avsluttet, og logoforslaget er 

levert i alle formater basert på innspillene fra LS i januar. Den nasjonale standardlogoen 

ligger vedlagt. Lokalforbundene får egne logoer, hvor «Norges» er byttet ut med aktuell by. 

 

NKS har kjøpt lisens til å bruke fonten GT Cinetype (skrivebord + nett). Denne fonten brukes 

i «Norges kristelige studentforbund» under «FORBUNDET», og kan benyttes som en del av 

en større grafisk re-profilering.  

 

For at Landsmøtet i mars skal kunne ta stilling til hvorvidt NKS skal bytte logo trengs en 



innstilling fra Landsstyret.  

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller på at NKS skal bytte dagens logo ut med det vedlagte logoforslaget 

levert av VON (se vedlegg).   

Enstemmig vedtatt 

 

3.4 Landsmøtet 2018 
 

3.4.1 Saksliste og dagsorden   
 

Landsstyret gjennomgikk og vedtok endelig forslag til saksliste og dagsorden for landsmøtet 

2018.  

 

Vedtak: 

Se vedlegg. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
3.4.2 Landsstyrets årsberetning 2017-2018 
 

Ingvild Yrke innledet til saken. Årsberetningen ble grundig behandlet på LS-møtet i januar, 

og endringene som ble foreslått da er tatt inn i det reviderte forslaget. Enkelte punkter må 

fortsatt fylles inn når landsmøtet nærmer seg.  

 

Vedtak: 

Landsstyret godkjenner årsberetningen (se vedlegg) og lar AU gjøre nødvendige 

oppdateringer inn mot landsmøtet.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.4.3 Vedtektsendringsforslag fra landsstyret 
 

Torkil innledet til saken. På dette møtet stemte landsstyret over de forslagene som har 

kommet på bordet i løpet av arbeidet med landsstyrets framtidige organisering, i tillegg til tre 

mindre justeringer av vedtektene (forslag 1-9). 

 

Følgende forslag forelå landsstyret: 

 

Forslag 1:  
Kapittel I – Virksomhet, §2 Organisasjon 

 

Eksisterende tekst: 

Organisasjonens navn er Norges Kristelige Studentforbund (heretter NKS). NKS er en 

landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre faste 

sammenslutninger. 

 

Nytt forslag: 



Organisasjonens navn er Norges Kristelige Studentforbund (heretter NKS). NKS er en 

landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter, og andre faste 

sammenslutninger. 

 

Begrunnelse:  

I formålsparagrafen vår (§ 1) heter det at vi skal samle «studenter, barn og unge». § 3 

Medlemskap slår fast at «Alle som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er under 

34 år kan tegne ordinært medlemskap i organisasjonen.» Når medlemskapet er åpent for alle, 

er det rart om lokalforbundene bare er for studenter. 

Enstemmig vedtatt 
 
 

 

Forslag 2: 
Kapittel II – Landsmøtet, § 7 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds 

generalforsamlinger/årsmøter.  

 

Nytt forslag: 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds 

generalforsamlinger/årsmøter.  

 

Begrunnelse:  

«Generalforsamling» brukes i dag oftest om den øverste myndigheten i et aksjeselskap. Det er 

i dag ingen lokalforbund som kaller årsmøtet sitt for «generalforsamling», og det er heller 

ingen åpenbar grunn til at man skal gjøre det. Da er det unødvendig og potensielt egnet til å 

skape forvirring at «generalforsamlinger» nevnes.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag 3: Avklare hvordan formålsparagrafen endres 
Kapittel V – Generelle bestemmelser, § 17 Vedtektsendringer 

 

Eksisterende tekst: 

Alle endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall. 

 

Nytt forslag: 

Alle endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall, med unntak av formålsparagrafen, som 

krever konsensus. 

 

Begrunnelse: 

Det er i dag ikke samsvar mellom denne paragrafen og § 10 Gjennomføring av [lands]møtet, 

der det heter:  

 

«Beslutninger fattes med absolutt flertall. For endringer i vedtekter kreves 2/3 flertall med 

unntak av formålsparagrafen, som krever konsensus.» 

 



Det er vanlig praksis å gi formålsparagrafen ekstra «beskyttelse» i vedtektene, og § 10 er både 

eldre og mer spesifikk enn § 17, derfor oppleves det som mer ryddig å tilpasse § 17 til § 10 

enn omvendt. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

Forslag 4: Tillegg i tilfelle få lokalforbund stiller med LS-representanter 
Kapittel IV – Landsstyret, § 14 Sammensetning 
 

Eksisterende tekst: 

Landsstyret består av lederen i NKS, 1.nestleder, 2. nestleder og minst 4 styremedlemmer. 

Alle aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. Ingen lokalforbund 

skal være representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret.  

 

Tilleggsforslag: 

Om det ikke lykkes å nominere fire styremedlemmer fra lokalforbundene, tilfaller ledige 

plasser til lokalforbundene i rekkefølge størst til minst, basert på medlemstall, inntil det er 

valgt 4 styremedlemmer. 

 

Begrunnelse:  

Sikrer at det kan velges et lovlig landsstyre også om det et år skulle være vanskelig å 

nominere fra enkelte lokalforbund. Største lokalforbund gis prioritet av hensyn til 

representasjon. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag 5: Avvikle Arbeidsutvalget (AU) 
Alle forslagene 5.1-5.6 henger sammen og stemmes over som ett forslag. 

 

5.1 
Kapittel II – Landsmøtet, § 7 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

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 faste medlemmer av Arbeidsutvalget (jf. kap. IV). 

 Fast ansatte i NKS. 

 En person fra hver av NKS faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt 

Huskomiteen og Akt. 

 

Nytt forslag: 

Landsmøtedelegatene velges med vara av sine respektive lokalforbunds generalforsamlinger/ 

årsmøter. Valgperioden er et kalenderår. Ansatte i NKS, samt leder og nestleder av NKS, er 

ikke valgbare. 

Foruten landsmøtedelegatene har følgende personer møte-, tale- og forslagsrett:  

 NKS leder og nestleder  

 Fast ansatte i NKS. 



 En person fra hver av NKS faste sammenslutninger som faller inn under §5, samt 

Huskomiteen og Akt. 

 

5.2 
Kapittel II – Landsmøtet, § 9 Innkalling 

 

Eksisterende tekst: 

Forslag til vedtektsendringer skal være AU i hende seinest 4 uker før Landsmøtet.  

 

Nytt forslag: 

Forslag til vedtektsendringer skal være landsstyret i hende seinest 4 uker før Landsmøtet.  

 

5.3 
Kapittel III – Dokumenter, § 11 Styringsdokumenter som vedtas av Landsmøtet 

 

Eksisterende tekst: 

Dokumenter som er vedtatt av Landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre 

organer i organisasjonen. (…) Øvrige vedtak fattet av Landsstyret, Arbeidsutvalget eller andre 

organ utenom Landsmøtet skal være i tråd med plattformene vedtatt av Landsmøtet. 

 

Nytt forslag: 

Dokumenter som er vedtatt av Landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre 

organer i organisasjonen. (…)  Øvrige vedtak fattet av Landsstyret, utvalg eller andre organ 

utenom Landsmøtet skal være i tråd med plattformene vedtatt av Landsmøtet. 

 

5.4 
Kapittel IV – Landsstyret, § 14.2 Arbeidsutvalget 

 

Stryke hele § 14.2 Arbeidsutvalget: 

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av NKS leder, 1. nestleder og 2. nestleder.  

 

AUs primæroppgaver er å forberede landsstyremøtene og å følge opp landsstyresakene 

mellom møtene, der ansvaret ikke er delegert til andre. AU får sin utfyllende instruks vedtatt 

av landsstyret.  

 

Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 

 

5.5 
Endre følgende avsnitt: 

 

§15.1 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. 

 

Nytt forslag: 

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 leder eller sekreteriat. Leder 

kan delegere beslutningsmyndighet videre. 



5.6 
Kapittel IV – Landsstyret, §15.2 Ansvar for organisasjonen 

 

Stryke ledd j): 

j) [Det tilligger landsstyret å] velge en fast vararepresentant til AU blant landsstyrets 

medlemmer. Når vara til AU fungerer som AU-medlem, skal dennes vara ta plass i LS. 

 

5.1-5.6 Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag 6: Avvikle 2. nestleder 
Alle forslagene 6.1-6.3 henger sammen og stemmes over som ett forslag. 

 

6.1 
Kapittel II – Landsmøtet, § 8.5 valg 

 

Eksisterende tekst: 

Det tilligger Landsmøtet å velge: 

b) 1.nestleder og 2. nestleder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell 

nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

 

Nytt forslag: 

Det tilligger Landsmøtet å velge: 

b) Nestleder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra 

Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

 

6.2 
Kapittel IV – Landsstyret, § 14.1 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Landsstyret består av lederen i NKS, 1.nestleder, 2. nestleder og minst 4 styremedlemmer. 

  

Nytt forslag: 

Landsstyret består av lederen i NKS, nestleder i NKS og minst 4 styremedlemmer. 

 

6.3  
Kapittel IV – Landsstyret, § 14.2 Arbeidsutvalget 

 

Eksisterende tekst: 

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av NKS leder, 1. nestleder og 2. nestleder. (…) 

Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 
 

Nytt forslag: 

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av NKS leder og nestleder. (…) Generalsekretæren er 

arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag 7: Endre landsstyrets størrelse 
Forslag 7A og 7B ble satt opp mot hverandre. 



 

7.A:  Alle lokalforbund har 1 representant i landsstyret. Lokalforbund med 

mer enn 75 medlemmer har 2 representanter i landsstyret.  
Kapittel IV – Landsstyret, § 14 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Alle aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. Ingen lokalforbund 

skal være representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret.   

 

Nytt forslag: 

Alle aktive lokalforbund har 1 representant i landsstyret. Lokalforbund med mer enn 75 

medlemmer kan ha inntil 2 representanter i landsstyret.  

Enstemmig vedtatt 

 

7.B:  Alle lokalforbund har 1 representant i landsstyret.  
Kapittel IV – Landsstyret, § 14 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Alle aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. Ingen lokalforbund 

skal være representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret.   

 

Nytt forslag: 

Alle aktive lokalforbund har 1 representant i landsstyret. Ingen lokalforbund skal være 

representert med mer enn to styremedlemmer i Landsstyret.   

Enstemmig avvist. 

 

 

Forslag 8: Leder og nestleder(e) velges blant landsstyrets medlemmer 
 

8.1 
Kapittel II – Landsmøtet, § 8.5 Valg 

 

Eksisterende tekst: 

Det tilligger Landsmøtet å velge: 

a) leder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra 

Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

b) 1.nestleder og 2. nestleder av NKS for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og 

eventuell nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

c) øvrige medlemmer av Landsstyret, inkludert varaer, i henhold til § 14.1, etter 

innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra Landsmøtedeltakere med 

forslagsrett. Valgkomiteen skal i sin innstilling legge tung vekt på nominasjoner fra 

lokalforbundene.  

 

Nytt forslag: 

Det tilligger Landsmøtet å velge: 

a)  medlemmer av Landsstyret, inkludert varaer, i henhold til § 14.1, etter innstilling fra 

valgkomiteen og eventuell nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

Valgkomiteen skal i sin innstilling legge tung vekt på nominasjoner fra 

lokalforbundene. 



b)  leder av NKS for ett år, blant landsstyrets medlemmer, etter innstilling fra 

valgkomiteen og eventuell nominasjon fra Landsmøtedeltakere med forslagsrett. 

c)  1.nestleder og 2. nestleder av NKS for ett år, blant landsstyrets medlemmer, etter 

innstilling fra valgkomiteen og eventuell nominasjon fra Landsmøtedeltakere med 

forslagsrett. 

 

8.2 
Kapittel IV – Landsstyret, § 14 Sammensetning 

 

Eksisterende tekst: 

Landsstyret består av lederen i NKS, 1.nestleder, 2. nestleder og minst 4 styremedlemmer. 

Alle aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. 

 

Nytt forslag: 

Landsstyret skal bestå av minst 4 medlemmer, inkludert leder i NKS, 1.nestleder og 2. 

nestleder. Alle aktive lokalforbund skal være representert blant styremedlemmene. 

Enstemmig avvist. 

 

Forslag 9: Øyeblikkelig iverksettelse av vedtektsendringer 
 

I vedtektenes § 11.1, heter det: 

Vedtektene er organisasjonens formelle regler, og er overordnet øvrige styringsdokumenter. 

Vedtektene behandles på Landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til endringer. 

Landsmøtet kan med kvalifisert flertall endre vedtektene. Vedtatte endringer er gjeldende fra 

møtets slutt. Landsmøtet kan med ¾ kvalifisert flertall vedta et annet ikrafttredelsespunkt for 

vedtektsendringer, men ikke tidligere enn før etter voteringen om vedtektsendringer er 

avsluttet. 

 

At vedteksendringene er gjeldende fra møtets slutt innebære at for eksempel at eventuelt 

vedtatte endringer i valg av leder/nestleder/landsstyre gjelder fra landsmøtet i 2019. 

Landsstyret innstiller imidlertid på å iverksette muligheten for at landsmøtet med ¾ kvalifisert 

flertall vedtar endringene trer i kraft så snart voteringen om vedtektsendringer er avsluttet. Det 

vil si at eventuelle endringer i valg av leder/nestleder/landsstyre gjelder allerede fra 

landsmøtet 2018. 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller overfor landsmøtet på at forslagene 1-6 og 7A vedtas. Forslag 7B og 8 

oversendes ikke landsmøtet. Landsstyret innstiller på at forslagene, om de blir vedtatt, trer i 

kraft straks voteringen over vedtektsendringer er avsluttet, jmf NKS’ vedtekter § 11.1.  

 

 

3.4.4 Prinsipprogram – innstillinger til LM  
 

Andrine innledet til saken. 

Andrine og Ingvild har bearbeidet forslag til revidering av Prinsipprogrammet i henhold til 

diskusjonen på LS-møtet i januar. De la fram tre forslag til revidering av tekst og ett forslag til 

protokolltilførsel beregnet på det påtroppende landsstyret.   

 



Forslag 1: 
Eksisterende tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899.  

 

Formålsparagrafen 

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant 

studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom 

gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, 

rettferdighet og likestilling. 

 

Foreslått tekst: 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. Vi baserer vårt arbeid på NKS’ Formålsparagraf 

(§1 i vedtektene). Prinsipprogrammet er en konkretisering av innholdet i og arbeidet med 

Formålsparagrafen og de grunnleggende verdier vi forstår Formålsparagrafen i lys av. 

Enstemmig vedtatt. 

 
Forslag 2 
Eksisterende tekst: 

Kristen studentorganisasjon  

NKS er en kristen studentorganisasjon som ønsker å være et sosialt og åndelig fristed hvor 

studenter og andre interesserte kan delta som hele mennesker, et rom hvor tro kan møte 

erfaringene fra hverdagen. Vi ønsker å stimulere til refleksjon og samtale om tro og tvil og om 

teologiske og samfunnsmessige spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter.  

 

Foreslått ny tekst: 

Kristelig studentorganisasjon  

NKS er en kristelig organisasjon for studenter og ikke bare en organisasjon for kristne 

studenter. Det betyr at selv om vårt arbeid baserer seg på kristen teologi og verdisyn, har vi 

ingen bekjennelsesplikt for våre medlemmer. 
 

Vi ønsker å være et sosialt og åndelig fristed hvor studenter og andre interesserte kan delta 

som hele mennesker, et rom hvor tro kan møte erfaringene fra hverdagen. Vi ønsker å 

stimulere til refleksjon og samtale om tro og tvil og om teologiske og samfunnsmessige 

spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter.  

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 3 
Eksisterende tekst: 

Organisasjon og prinsipp om medlemsstyring  

NKS er medlemsstyrt. Gjennom landsmøtet og landsstyret styrer lokalforbundene det sentrale 

leddet.  

 

Vi er medlemmer i World Student Christian Federation (WSCF), en økumenisk 

verdensomspennende organisasjon. Gjennom WSCF-nettverket samarbeider lokalforbund 

også direkte med studentbevegelser i andre deler av verden. 

 

Foreslått ny tekst: 

Organisasjon og prinsipp om medlemsstyring  



NKS baserer sitt arbeid på tre organisatoriske grunnverdier: medlemsstyrt, demokratisk, 

inkluderende. Prinsippet om medlemsstyring innebærer at makten i organisasjon i størst mulig 

grad skal ligge hos medlemmene – ikke hos ansatte. Det innebærer også at det er dagens 

medlemmer som til enhver tid «eier» NKS – ikke gårsdagens. Organisasjonen skal styres 

nedenfra, fra lokalforbundene. Gjennom landsmøtet og landsstyret styrer lokalforbundene det 

sentrale leddet.  

 

En inkluderende organisasjon innebærer at det skal være lov å være uenige. 

Meningsbrytninger skal skje med respekt, i åpenhet og uten latterliggjøring. NKS vil utfordre 

etablerte sannheter - også i egen organisasjon. Bare sånn kan vi utvikle oss og fortsatt være 

nytenkende og nyskapende. 

 

NKS er medlem i World Student Christian Federation (WSCF), en økumenisk 

verdensomspennende organisasjon.  

 

Gjennom WSCF-nettverket samarbeider lokalforbund også direkte med studentbevegelser i 

andre deler av verden. 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 4: 
Protokolltilførsel (skal ikke inn som tekst i Prinsipprogrammet): 

Landsmøtet oppfordrer landsstyret til å vurdere om grunnlagsdokumentene bør slås sammen 

til ett prinsipprogram, og eventuelt legge forslag om dette fram for landsmøtet 2019. 

Vedtatt med x stemmer. 1 stemme mot, 1 avholdende. 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller overfor landsmøtet på at forslagene 1-4 vedtas. 

 

 

3.4.5 Kjønnsrettferdig plattform – innstillinger til LM 
 

Marius innledet til saken. 

Marius, Frøydis og Regine har arbeidet fram et helhetlig forslag til revidering av 

Kjønnsrettferdig plattform til landsmøtet. Landsstyret diskuterte forslagene og stemte over 

enkelte punkter der det var noe uenighet. 

 

Komiteens forslag: 

 
[Foreslått overskrift: «Menneskesyn»  

Avvist med 1 stemme for, 6 stemmer mot, 1 avholdende] 

Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi. En verdi som er 

uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Guds mangfold gjenspeiles i menneskene 

og alle mennesker skal behandles med samme respekt uavhengig av kjønn. 

 

Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet 

og kjempe for likeverd. Vi tror at Gud kaller oss til å bryte ned stengsler, reise opp mennesker 

og skape et samfunn med rom for alle. 

 

Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for både menn og kvinner og alle som 

ikke føler seg komfortable innen tradisjonelle kjønnskategorier alle kjønn. [Endringen vedtatt 



med 4 stemmer for, 1 stemme mot og 3 avholdende stemmer] Kjønnsurettferdighet- og 

diskriminering rammer alle. 

 

Vi tror at kampen for mangfold og kjønnsrettferdighet må favne bredt og føres overalt der 

mennesker undertrykkes av individer, tradisjoner eller strukturer. Kampen må føres både 

internasjonalt, nasjonalt, i kirke og samfunn – og i egen organisasjon. 

 

Rettferdighet for alle kjønn 
Vi ønsker å bruke kjønnsrettferdighet som et begrep som omfavner både feminisme, skeiv 

teori, homokamp og kjønnsforståelse. Kjønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg 

selv som menneske, og ikke være bundet av samfunnets forventning til hvem en skal være, ut i 

fra hvilket kjønn en er tildelt. Det er fortsatt nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og 

LHBTI-rettigheter. (lesbiske, homofile, bifile og transseksuelles rettigheter) Samtidig må vi 

ha et kritisk blikk Norges kristelige studentforbund er kjent med at kjønn både er en sosial 

realitet og en sosialt konstruert oppfatning. Vi krever frihet fra kjønnsbundethet og 

heteteronormativitet. Det betyr ikke at vi avviser kjønn som kategori, men at vi avviser all 

form for diskriminering som bruker kjønn som begrunnelse. Vi er alle ett i Jesus Kristus, og 

denne friheten overskrider samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger.  
[Forslag 1, fra Marius: 

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem alle, men spesielt dem som ikke er 

bekvemme med å kalle seg enten mann eller kvinne.  

Enstemmig avvist.] 

 

[Forslag 2 til siste setning, fra Torkil: 

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem alle; menn, kvinner og dem som ikke er 

bekvemme med å kalle seg enten mann eller kvinne.  

2 stemmer, avvist. NB: Opprettholdes som mindretallets forslag.] 

 

[Forslag 3 fra Frøydis: 

Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem alle.  

Vedtatt med 5 stemmer.]  
Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem alle.  

 

Norges kristelige studentforbund anerkjenner den viktige forskjellen mellom seksualitet og 

kjønnsidentitet.  

 

Problemene både ikke-binære og kvinner møter i sin hverdag, og som fører til at de ikke 

opplever samme frihet som andre, er resultater av den patriarkalske strukturen vi har i 

samfunnet, og er derfor det største hinderet vi møter før vi når vårt mål om frihet og 

likestilling mellom kjønnene. 

[Vedtatt med 6 stemmer for. 1 stemme mot. 1 avholdende stemme.] 

 

Kvinnefrigjøring 

Kampen for likestilling mellom menn og kvinner er ikke vunnet. For å oppnå 

kjønnsrettferdighet er det nødvendig å anerkjenne og adressere diskriminering av kvinner. Vi 

står overfor en global situasjon der kvinner er økonomisk og politisk underprivilegerte, og blir 

diskriminert på grunn av sitt kjønn. Urettferdige og patriarkalske strukturer utsetter kvinner 

for vold, misbruk og utnytting, og frarøver kvinner muligheten til å ta en utdannelse, til å ta 

egne avgjørelser og råderett over egen inntekt. I Norge er disse strukturene i stor grad gjemte, 

men likevel sterkt til stede. Kvinner utsettes for grov seksuell trakassering på arbeidsplassen, 

gjennom tillitsverv og i sosiale sammenhenger. Dette er i praksis en reduksjon av kvinnens 



ytringsfrihet, og rett til å søke politisk makt. Kvinner utsettes også oftere enn menn for ulike 

former for hersketeknikker. 

 

Arbeidet med kjønnsrettferdighet starter med å anerkjenne disse må ta for seg både 

strukturelle problemer(ne) og diskriminerende praksiser(ene). Samtidig må det også arbeides 

med å bevisstgjøre kvinner om deres rettigheter og verdi og jobbe for lik deltakelse i 

beslutningsprosesser og i det politiske rom. 

 

Det trengs mer informasjon og bevissthet om de urettferdige strukturelle tendensene som enda 

fører til forskjeller mellom kjønnene. Kun slik kan vi rette ut den skjevheten kvinner opplever 

i dagens samfunn. Fordi problemene er globale må arbeidet for kjønnsrettferdighet også ha et 

internasjonalt perspektiv. 

 

Kjønnsrettferdig praksis 
Kampen for rettferdighet kaller oss til hele tiden å ha et kritisk blikk på vår egen praksis. 

Heller ikke vi unnslipper de patriarkalske tradisjonene og strukturene vi kritiserer. Vi er 

derfor avhengig av en stadig bevisstgjøring av våre egne roller og systematisk internt arbeid 

slik at vi i ord og handling bidrar til å skape et inkluderende fellesskap. 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller på helhetlig revidert forslag til Kjønnsrettferdig plattform (et mindretall 

på to har dissens på én setning). 

Enstemmig vedtatt 

 

 

3.4.6 Opprettelse av Utvalg for likestilling 
 

Marius innledet til saken. 

Marius, Frøydis og Regine har forfattet et forslag til instruks for Utvalg for likestilling, basert 

på diskusjonene i landsstyret i januar.  

 

Vedtak: 

Landsstyret ønsker å opprette et Utvalgt for likestilling med følgende mandat: 

 
Utvalg for likestilling er en fast sammenslutning i Norges Kristelige Studentforbund, i henhold til gjeldende 

vedtekter for NKS. 

  

Utvalg for likestilling får sitt mandat fastsatt av Landsmøtet.  

Utvalg for likestilling rapporterer til Landsstyret mellom Landsmøtene.  

Utvalg for likestilling leverer årsmelding til landsmøtet. 

Landsstyret legger rette for opplæring og skolering for å sikre kunnskap som vil gi utvalget et høyt faglig nivå 

slik at de selv kan drive skolering. 

 

Utvalg for likestilling sine arbeidsoppgaver er: 

1. Forberede og legge fram saker til LS om likestilling, og bidra til at LS alltid er oppdatert på tematikken.  

2. Bidra til kunnskapsheving på tematikken likestilling  

3.     Utvalget kan avholde arrangementer i egen regi, eller i regi av lokalforbund eller NKS, om de blir bedt om 

dette. 

4.     Forberede og gjennomføre faglig program på nasjonale arrangementer som Forbundshelg og Landsmøte 

når det er ønskelig. 

 



5.     Å ha et blikk innad i organisasjonen som skal kunne bistå til at NKS er demokratisk, inkluderende og 

kjønnsrettferdig. 

6.     Etter avtale med LS søke eksterne midler og drive aktuelle prosjekter på vegne av NKS 

7.     Forespørres om representasjon i fora der LS ser det tjenlig. 

8.     Utvalg for likestilling kan oppfordre Landsstyret til å tilslutte NKS forskjellige kampanjer, opprop og andre 

offentlige markeringer på vegne av NKS. Offentlige uttalelser og utspill klareres med leder av NKS. Utvalg for 

likestilling har ikke selvstendig uttalelsesrett på vegne av NKS. Tilslutning til kampanjer og opprop, offentlige 

markeringer, medieutspill, og andre eksterne uttalelser avklares på forhånd med leder av NKS. 

Enstemmig vedtatt 

 

3.4.7 Innstilling på ledere av faste sammenslutninger 
Audun orienterte om saken: 

På landsmøtet skal det velges ledere av faste sammenslutninger i Forbundet. Det er 

landsstyrets oppgave å finne og innstille på ledere av faste sammenslutninger.  

Marius Jakobsen Magnussen har meldt interesse for å lede utvalg for likestilling og 

inkludering. Det har så langt ikke lyktes AU å finne lederkandidater til andre faste 

sammenslutninger. 

 

Vedtak: 

AU gis mandat til å innstille på leder av utvalg for Palestina og Utvalg for kirkepolitikk.  

Marius Jakobsen Magnussen innstilles som leder av Utvalg for likestilling. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.5 Supplering av Utvalg for Palestina 
Torkil orienterte om supplering av Utvalg for Palestina: 

Utvalg for Palestina er en av Forbundets såkalte «faste sammenslutninger». Utvalgets 

oppgaver er for tiden å forberede utvekslingsprogram NKS/PYEM denne sommeren og 

høsten, å jobbe med Forbundets deltakelse i Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, og med 

Forbundets Palestina-foredrag under Globaliseringskonferansen 2018. Det er ihht NKS’ 

vedtekter § 5.3 landsstyret som formelt utnevner medlemmer av de faste sammenslutningene. 

 

Per i dag sitter Ingvil Enoksen og Silje Dising i utvalget. Organisasjonsutvikler Per fungerer 

som sekretær for utvalget. 

 

Eilif Tanberg, som fram til mars 2018 sitter i styret i Osloforbundet, har uttrykt ønske om å 

sitte i utvalget. Eilif er født i 1999 og går siste året på Kristelig Gymnasium i Oslo. Han har 

vært med i Forbundet i ett år, har sittet i oslostyret siden i fjor sommer og deltok på 

Forbundshelga i fjor.  

 

Vedtak: 

Landsstyret utnevner Eilif Tanberg som medlem av Utvalg for Palestina. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.6 Utsatt utgivelse AKT #1 2018 
Vedtak: 

Landsstyret utvider fristene for AKT #1 2018, dvs. frist for å levere tekster 22. april, med 

utsending 16. mai.  

Enstemmig vedtatt 

 



Oslo, 17.02.18 

 
Torkil Hvidsten 

 

 

 

Godkjent i landsstyret 18. mars 2018.  


