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Edel-Marie Haukland og Regine Aspmo Kjærran var ikke til stede under 
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SAKER TIL BEHANDLING: 
 
0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
Landsstyret ba om at sakspapirer heretter sendes ut som vedlegg – ikke bare som lenke.  

 

Vedtak:  

Innkallingen ble godkjent. 

 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
Vedtak:  

De utsendte forslagene til saksliste og dagsorden ble godkjent: 

 

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 referat fra LS 21.-22. april 

1.2 Godkjenning av referat fra LS 28. april 

1.3 Gjennomgang av invitasjoner o.a. siden sist 

1.4 Orienteringer fra lokalforbundene 

1.5 Orientering fra forbundssamling på Finse 

1.6 Orientering om nye regler for personvern (GDPR) 

 

2. Økonomi 

 

3. Organisasjonssaker    

3.1 Planlegge oppstart av Kristiansandsforbundet 

3.2 Nytt mobiliseringsmateriell  

3.3 Stands på folkehøgskoler og festivaler 

3.4 Ny gjennomgang framdriftsplan, med saksfordeling 

3.5 Valg av medlemmer til Utvalg for likestilling 

 

4. Personalsaker 



0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 
Vedtak: 

Ingvild Yrke ble valgt til ordstyrer. 

Torkil Hvidsten ble valgt til referent. 

 
 

1. Referater og orienteringer 
 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 21.-22. april 
 
Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer 

 

1.2 Godkjenning av referat fra LS 28. april 
 

Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer 

 

1.3 Gjennomgang av invitasjoner o.a. siden sist 
 

Torkil gikk gjennom invitasjoner som har kommet inn siden sist: 

 
Boklansering: «Hva ville Gerhardsen gjort?» (Manifest forlag) 

Oslo 25. april – Ikke prioritert 

 

Seminar om GDPR (Virke) 

Oslo, 27. april – Ikke prioritert da vi allerede har vært på kurs om dette 

 

Kurs om tegn og symptomer på narkotikapåvirkning (Forbundet mot rusgift) 

Oslo, 2.-4. mai – Ikke prioritert 

 

Norge i 1000 år – invitasjon til samtale (fra preses i Bispemøtet) 

Trondheim, 3. mai – Oversendt Ingvild/Andreas, ikke prioritert 

 

Palestinamarkering ifbm Nakba-dagen (Palestinakomiteen) 

Oslo, 15. mai – Vi tilsluttet oss, mobiliserte vi Facebook. Utvalg for Palestina ble oppfordret til å organisere 

felles oppmøte for forbundere. 

 

Peace & Reconciliation Conference (International Peace Youth Group) 

Oslo, 16. mai – Ikke prioritert da det ikke er innenfor vårt nettverk eller sentrale arbeidsområder 

 

Åpent møte: Nakba uten slutt? Hva er Norges rolle og hva kan vi gjøre? (Fellesutvalget for Palestina) 

Oslo, 23. mai – Oversendt Utvalg for Palestina 

 

Medlemsmøte i FOKUS  

Oslo, 24. mai – Ikke prioritert 

 

Seminar om å lage video på mobilen (VOFO) 

Oslo, 25. mai. 1000,- kroner – Per har deltatt på dette tidligere.  

 

Workshop i ikkevoldelig kommunikasjon og handling (Kvekerhjelpen/Norges Fredslag) 

Oslo, 25. mai – Ikke prioritert 

 

Master Course for Diplomatic Protocol and Diplomatic Etiquette, 29 - 31 May 2018 

Prishtina 29.-31. mai – Ikke vurdert som relevant for oss 



 

Seminar: Engasjerende kursdesign (VOFO) 

Oslo, 8. juni – Per står på venteliste for å delta. 

 

Fagdag om 1. verdenskrig (Nansen Fredssenter) 

Lillehammer, 20. juni – Ikke prioritert 

 

Invitasjon til deltakelse i kompetansegrupper (FOKUS) 

Ikke prioritert da kompetanseområdene ikke passet med vårt arbeid – og vårt videre medlemskap i FOKUS er 

uklart (det var Kvinnegruppa som var medlem) 

 

Invitasjon til å søke om å bli vertskap for European Christian Convention i 2023 og 2024 

Ikke aktuelt da 2023 er uendelig langt inn i evigheten i Forbundssammenheng.  

 

Høring: Strategiplan for samisk kirkeliv (Samisk kirkeråd) 

Høringsfrist 1. juli. – Ikke prioritert.  

 

 

Andre møter: 

Torkil har møtte Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara (der Forbundet 

er medlem), som ønsket tilslutning til et åpent brev til utenriksministeren. Brevet er i tråd med 

vår vedtatte politikk for Vest-Sahara, og vi tilsluttet oss dette. Støttekomiteen ønsker også å 

tilby lokalforbundene temakvelder om Vest-Sahara. Vi avtalte at siden det er Palestina-tema 

til høsten, vil det være bedre å ta dette i vårsemesteret. Erik Hagen tar kontakt direkte med 

lokalstyrene sent på høsten 2018.  

 

Torkil har møtt Thee-Yezen Al Obaide som leder den nystartede foreningen Salam Norge, 

som organiserer skeive muslimer. Vi tilbød dem å låne lokaler i Universitetsgata 20, men der 

hadde noen andre kommet oss i forkjøpet. De er satt i kontakt med Osloforbundet, og disse vil 

forhåpentligvis samarbeide om et temamøte under Pride. Salam Norge har bedt Forbundet om 

å hjelpe til med en innsamlingsaksjon for å skaffe startkapital til organisasjonen. Vi har sagt 

oss villige til å forsøke å mobilisere til innsamling via sosiale medier, og har sagt at vårt 

«kollekt»-Vippsnummer kan brukes til dette i en begrenset periode. Salam Norge er også 

interesserte i å samarbeide om temakvelder e.l. med flere lokalforbund, og vi vil formidle 

kontakt mellom Salam og lokalforbund når de har kommet seg ordentlig i gang med arbeidet. 

 

Åpen folkekirke har bedt om å få møte oss for å få innspill til sin nye LHBT-plattform. Vi 

prøver å få til dette, men ting har stadig kommet i veien for å finne et passende tidspunkt. 

 

 

Media: 

15. mai fikk Ingvild hovedoppslaget i Klassekampen på et utspill om at vi kunne bytte ut 

«andredagene» (2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag) med å gjøre henholdsvis Kvinnedagen 

8. mars, Den internasjonale miljødagen («Skaperverkets dag») 5. juni og en av de muslimske 

Id-feiringene. 

 

Bakgrunnen for utspillet var bare at vi gjorde et forsøk på å kaste oss på en pågående debatt 

om «andredagene» og bevegelige helligdager, og komme med et «forbundsk» innspill i 

debatten. Oppslaget i Klassekampen ble større enn vi hadde våget å håpe på – og det ble også 

plukket opp av en rekke andre medier. Dessuten skulle Ingvild intervjues i både Her og nå og 

Ukeslutt (begge på NRK P1) – men så ble NRK-journalistene tatt ut i streik denne dagen.  

 



Utspillet har uansett bragt oss på banen i media igjen. Vi har blitt lagt merke til, og det vil 

forhåpentligvis bli lettere å nå ut med utspill framover.  

 

Foreløpig oversikt mediaoppslag (31 ulike noteringer): 

15.05.2018 Klassekampen   Hovedoppslag forside 

15.05.2018 P1 Norgesglasset  Radiointervju med Ingvild 

18.05.2018 Morgenbladet   Leder 1 

18.05.2018 Vårt Land   Leder 2 

18.05.2018 Haugesunds Avis  Leder 3 

18.05.2018 munin.buzz   Undervisningsopplegg for barne-/ungdomsskole 

15.05.2018 VG Nett   NTB-melding 

15.05.2018 Nettavisen   NTB-melding 

15.05.2018 Framtida.no   NTB-melding 

18.05.2018 Fremtid i Nord  NTB-melding 

15.05.2018 Dagbladet.no   NTB-melding 

18.05.2018 Tidens Krav   NTB-melding 

18.05.2018 Utrop.no   NTB-melding 

15.05.2018 Dagen    Nyhetssak 

16.05.2018 Klassekampen   Nyhetssak 

16.05.2018 VG Nett   Nyhetssak 

16.05.2018 Vårt Land   Nyhetssak 

15.05.2018 NRK Østfold   Nyhetssak 

15.05.2018 P2 Nyhetsmorgen  Nyheter på radio 

19.05.2018 Lister    Leder 3 

18.05.2018 Lofotposten   Leder 3 

18.05.2018 Moss avis   Leder 3 

18.05.2018 Tønsberg blad   Leder 3 

18.05.2018 Romerikets Blad Pluss Leserinnlegg 1 

21.05.2018 Oppland Arbeiderblad Leserinnlegg 2 

19.05.2018 Avisa Nordland  Leserinnlegg 2 

19.05.2018 Helgelendingen  Leserinnlegg 2 

21.05.2018 Oppland Arbeiderblad Leserinnlegg 2 

18.05.2018 Avisa Nordland  Leserinnlegg 2 

15.05.2018 Document  

15.05.2018 Resett  

15.05.2018 rights.no  

 
 

1.4 Orienteringer fra lokalforbundene 
 

Orientering fra Oslo kristelige studentforbund 

Vi har den siste tiden har vi blant annet gjennomført Taizebønn og Regnbuemesse. På 

regnbuemesse hadde vi svært godt oppmøte, med ca. 40 deltakere. Vi samlet fikk også samlet 

inn penger til stand på Pride over all forventing. Styret har også hatt brainstorming rundt 

høstarrangementer, samt diskutert hvordan vi kan være enda mer inkluderende. Vi har også 

hatt et møte med Philip Cooker, fra UngOrg i Oslo.  

 

Pride-uka nærmer seg også med stormskritt, og vi skal mest sannsynlig ha arrangement på 

Pride House, som i år blir på Youngstorget, og på Litteraturhuset. Vi håper å få til et 



samarbeid med Kirken på Pride og Salam Norge, som bla. arrangerer bønnegruppe for skeive 

muslimer.  

 

Vi planlegger også å ha stand på Kristelig Gymnasium før sommerferien. 

 

Orientering fra Tromsø kristelige studentforbund: 

Det har ikke skjedd mye siden sist. Videre har vi ikke noen spesifikk plan på hva som skal 

skje fremover. Styrekurs vil forhåpentligvis være på planen i Juni.  

 

Orientering fra Trondheim kristelige studentforbund: 

Styret har snakket en del om styrearbeid, kultur i styret og hvordan man ønsker å gjøre 

arbeidet rent praktisk. De skal snart gå i gang med å planlegge høstsemesteret. De har valgt å 

bruke samme arbeidsfordeling som i fjor med å dele opp hovedansvar, matansvar og 

ryddeansvar, men vurderer å lette matansvaret ved å lage mindre komplisert mat. Akkurat nå 

forbereder de 17. mai-feiring og «kvelden før dagen» hvor det skal lages ny fane med den nye 

logoen.  

 

Siden sist orientering har det vært følgende arrangementer: 

- Matpakke-aksjon 

- Bibel og brie 

- Bibel og børst 

- Spill og grill 

 

De neste og siste arrangementene før sommeren er: 

- Kvelden før dagen (16. mai) 

- 17-. mai-frokost og Trondheimsforbundet i toget 

- Sosialkveld med avslutning 

 

Vi har også hatt en bibelgruppe-samling, den andre ble avlyst fordi for få kunne. 

 

 

 

1.5 Orientering fra forbundssamling på Finse 
 

Eilif orienterte fra forbundssamling på Finse: 

 

27.-29. april arrangerte landsstyret en forbundssamling på Finse, med tanke på å utvide det 

internasjonale samarbeidet, særlig med tanke på å utvide og samkjøre den interne 

opposisjonen i WSCF. Samlingen ble holdt på Bergensforbundets hytte Larsbu på Finse. 

 

Elisabeth Barkved, Konrad Owe Roykiewicz (fra Bergensforbundet), Audun Stranden og Eilif 

Tanberg deltok fra NKS, sammen med fire representanter fra landsstyret i KRISS, vårt 

søsterforbund i Sverige. Formålet med helgen var å sosialisere, bli bedre kjent med 

hverandres forbund, samt å diskutere hvordan vi skal håndtere utfordringene med WSCF. 

Vi pratet blant annet om plattformen for reform av WSCF, som landsstyret vedtok i april 

2018. Landsstyret i KRISS er positive til innholdet og tanken, og ønsker å bidra til reform og 

forbedring av WSCF. Om de stiller seg bak plattformen som sådan kan de ikke si med 

sikkerhet ennå, må snakke med medlemmer og resten av styret, før de kommer med 

tilbakemelding på det før vært LS-møte i juni. Uansett virker de positive til forslagene våre.  

 



- Det er viktig at NKS fortsetter å ha fokus på internasjonalt samarbeid med mål om 

reform av WSCF. I dette arbeidet bør vi vektlegge langsiktighet og samarbeid på tvers 

av landegrenser. 

- Når vi jobber med reform av WSCF fremover kan det være fordelaktig å ha 

konkretisering av forslagene vi kommer med i plattformen LS vedtok i april.   

- Det samme dokumentet bør oversettes til engelsk. Torkil jobber med det.  

- Det er hyggelig og lærerikt å ha kontakt med KRISS, og NKS bør fortsette å utvikle 

samarbeidet med dem.  

 

Forbundshelgkomiteen vurderer om KRISS kan inviteres til Forbundshelga.  

 
 
1.6 Orientering om nye regler for personvern (GDPR) 
 

Torkil orienterte om nye regler for personvern: 

25. mai innføres EUs nye personvernregler, «General Data Protection Regulation (GDPR)». 

1. juli vil disse reglene erstatte den eksisterende norske Personopplysningsloven. NKS plikter 

å forholde seg til det nye lovverket, som skal håndheves av Datatilsynet. De nye reglene 

innskrenker på ganske mange områder hva vi (ikke) har lov til å gjøre, og vi må innføre en del 

nye forholdsregler. 

 

De fleste endringene påvirker oss på administrativt nivå. I tillegg må lokalforbundene innføre 

noen nye rutiner, særlig rundt bildebruk. 

 

Organisasjonen må heretter ha en «personvernansvarlig», som naturlig vil være 

generalsekretær.  

 

Den nye loven skjelner mellom personopplysning og sensitiv personopplysning. Det første er 

alle opplysninger som kan knyttes til en person (navn, alder, adresse, epostadresse, 

fødselsdato osv). Det andre er opplysninger om en persons religiøse eller politiske ståsted, 

seksuell orientering, helse osv. Det stilles strengere krav til sensitive personopplysninger enn 

til andre personopplysninger. Det er verdt å merke seg at som en kristelig organisasjon, vil 

våre medlemslister per definisjon inneholde sensitive personopplysninger. 

 

De viktigste endringene går på at det er strengere krav til aktivt samtykke og hvordan vi 

håndterer/bruker bilder og personopplysninger. 

 

For eksempel kreves det aktivt, spesifikt og nyansert samtykke fra medlemmene for at vi har 

lov til å sende dem informasjon som nyhetsbrev, AKT eller invitasjon til arrangementer. Og 

det kreves aktivt, skriftlig samtykke for at vi skal ha lov til å bruke bilder av folk på 

Forbundshelga og arrangement.  

 

For bilde bruk skilles det mellom situasjonsbilder der arrangementet er i fokus (f.eks et bilde 

av en forsamling som hører på en innledning) og personbilder der folk på arrangementet er i 

fokus (f.eks et bilde av den som holder innledningen eller et bilde av to smilende forbundere 

foran forsamlingen som hører på innledningen). Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten 

samtykke så lenge de er «harmløse og ikke på noen måte krenkende for de som er avbildet». 

Personbilder skal ha samtykke før publisering.  

 



Vi er også pålagt å slette alle personopplysninger vi ikke lenger trenger. Det vil for eksempel 

si at vi ikke kan ha eposter med personopplysninger om medlemmer som har meldt seg ut, og 

at vi må redusere bildearkivet vårt til et minimum som bare inneholder bilder (av personer) 

som vi kan tenkes å ha aktivt bruk for senere. Dette arkivet må også sorteres og merkes på en 

måte som gjør at alle vi har bilde av enkelt kan henvende oss til  

 

Samtykke kan gis muntlig eller skriftlig. For nasjonale arrangementer vil vi innhente samtykke 

ved påmelding, ved at vi legger ja/nei til publisering av bilder som et obligatorisk valg i 

påmeldingsskjemaet. På den måten har vi også dokumentert samtykket. 

 

For lokalforbundene 

Reglene for bildebruk gjelder også lokalforbund: Heretter må lokalforbund skape seg gode 

rutiner for innhenting av samtykke til bruk av bilder. Det enkleste er at alle lager seg gode 

rutiner på at hver gang man tar bilde av noen på et arrangement, spør man dem tydelig om det 

er greit at bildet eventuelt brukes på Facebook, nettsider eller AKT. Hvis noen på bildet sier 

«nei», skal bildet slettes umiddelbart.  

 

På stand og arrangementer er det ikke lenger lov å innhente epost-adresser til de som «er 

interessert i Forbundet». Heretter må det spesifiseres tydelig hva slags informasjon den 

interesserte samtykker i å motta. Vi skal lage standard «epost-skjema» på kontoret, og 

distribuere disse til lokalforbundene.  

 

Siden våre medlemslister per definisjon inneholder sensitive personopplysninger, vil ikke 

lokalforbundene heretter få tilsendt medlemslister på epost. De vil heretter legges ut i 

Ressursbanken på forbundet.no, beskyttet med passord. Disse vil oppdateres hvert kvartal, 

eller på forespørsel fra lokalforbundene.  

 

De gamle verveblokkene oppfyller ikke lenger kravene til samtykke, så i den grad disse 

fortsatt brukes, må vi slutte med det.  

 

Alle lokalforbund vil snart få informasjon om de nye rutinene. Disse vil også bakes inn i 

styrekursene. 

 

Tiltak 

Vi har jobbet med denne materien en stund, og er ganske godt forberedt. Per ble sendt på kurs 

om de nye reglene i februar, og vi har gjennomgått hvilke rutiner og tiltak som må til for å 

tilfredsstille de nye reglene. 

 

Konkrete tiltak som har blitt eller vil bli satt i gang er:  

 

Medlemsregister 

 Slette overflødig informasjon i kommentarfeltet 

 Slette utmeldte medlemmer 

 Skaffe oss nytt medlemsregister 

 Oppdatere innmeldingsskjema på nett til å inneholde samtykke 

 Slette epost-adressen medlem@forbundet.no (med innhold) 

 

Kontor og administrasjon 

 Dokumentere rutiner for personvern 

 Inngå personvernsavtale med Intility/AlphaReg 



 Lage personvernerklæring og legge denne ut på nett 

 

Verving og stand 

 Verveblokker tas ut av sirkulasjon 

 Lage nytt standard epost-skjema til stand 

 

Bilde-database 

 Alle bilder må sorteres og merkes med navn 

 "Unødvendige" bilder slettes 

 

Nyhetsbrev 

 Sende mail til mottakere nyhetsbrev om aktiv påmelding 

 

Lokalforbund 

 Lokalforbund må instrueres om nye rutiner for bildebruk og -lagring 

 Regler for samtykke og bildebruk tas inn i styrekursene 

 

Nye rutiner 

 Slette medlemmer etter at de ikke har betalt kontingent på to år 

 Alle påmeldingsskjemaer til nasjonale arrangementer må ha obligatorisk rubrikk for 

hvorvidt det er greit at deltakeren avbildes 

 Eposter med sensitive personopplysninger slettes umiddelbart etter at de er håndtert. 

For innmeldinger gjelder dette så snart medlemmet er utmeldt 

 Be om flyttemelding ved utsendelse av kontingent 

 Medlemslister for lokalforbund legges ut i Ressursbanken (med passord) 

 Avvik fra reglene må meldes til Datatilsynet 

 
 
  



Personvernerklæring for Norges kristelige studentforbund (NKS) 
 

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles 

inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.  

 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretær om ikke oppgaver er delegert. 

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til 

post@forbundet.no.   

 

Medlemskap  
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato 

og studiested. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å 

motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på 

medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når 

man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at 

organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsbladet AKT, nyhetsbrev 

eller invitasjon til arrangementer. NKS er en demokratisk og studentstyrt organisasjon, og det 

er derfor ikke mulig å reservere seg fra å motta innkallinger til årsmøter og allmøter. Ved 

avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.  

 

E-post  
Du kan sende e-post til oss, og vi vil ikke videreformidle verken eposten eller epost-adressen 

til uvedkommende. Men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor 

ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i 

henhold til innhold og sletter den straks henvendelsen er ferdigbehandlet. 

 

Nyhetsbrev og invitasjoner 
Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev, få invitasjon til 

arrangementer og lignende. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-

post adresse hos oss. Epost-adressen lagres i en egen, kryptert, database og deles ikke med 

andre.  

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)  
Våre nettsider bruker ikke informasjonskapsler (cookies). 

  

Påmelding kurs og arrangementer  
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. I tilknytning til dette samler 

vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og eventuelle behov for 

tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere 

arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne 

samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.  

 

Bruk av bilder 

Vi tar gjerne bilder fra våre arrangementer, for bruk på sosiale medier, våre nettsider 

forbundet.no eller i vårt medlemsblad AKT. Når bildene har personer i fokus, vil vi alltid 

innhente aktivt samtykke fra personene på bildet før vi eventuelt publiserer bildene.  

 
 

 

 

mailto:post@forbundet.no


2. Økonomi 
Ingen økonomisaker på dette møtet. 

 

3. Organisasjonssaker     
 

3.1 Planlegge oppstart av Kristiansandsforbundet  
 

Torkil orienterte om planene for oppstart av Kristiansandsforbundet: 

I Treårsplanen for utvikling av Forbundet, vedtatt på landsmøtet 2017, er en av målsetningene 

at vi skal ha 7 aktive lokalforbund innen landsmøtet 2020. Per i dag har vi 5 aktive 

lokalforbund. 

 

Det er nedfelt i Arbeidsprogrammet for 2017-2019 (punkt 2.2.1) at landsstyret skal bistå ved 

opprettelsen av nye lokalforbund. 

 

Landsstyret gjennomgikk i november 2017 potensielle nye lokalforbund, og vedtok 

Kristiansand som satsningsområde: 
 

Fra august 2018 blir hovedprioriteringen å få på plass et lokalforbund i Kristiansand. Målet er å få på plass et 

interimsstyre i løpet av høsten, og få valgt et fast styre, LS-representanter og LM-delegater fra Kristiansand på 

årsmøtet i februar 2019.   

 

Status 

Vi har kontakt med vårt eneste medlem i Kristiansand, flere forbundsvenner, studentpresten 

og Kirkens bymisjon, så vi har mange strenger å spille på. 

 

Bymisjonen i Kristiansand har møtelokaler, men de har stort press på lokalene sine, og ennå 

ikke oversikt over om de vil ha ledige lokaler vi kan bruke til høsten. Hvis ikke, kan 

studentforeninger leie lokaler av UiA. 

 

Det var et ønske fra LS om at ansatte skulle komme seg på stand i Kristiansand et par ganger i 

løpet av vårsemesteret. Dette har vi rett og slett ikke fått tid til. Vi kjører i stedet full offensiv i 

august, med plakater og stand på campus, heftig Facebook-promotering og annonse i 

UNIKUM. Vi vil også henvende oss til Forbundsvenner med forespørsel om «har du barn 

eller barnebarn som skal studere i Kristiansand?».  

 

Vi har et kollektiv i Kristiansand, som vi på sikt ønsker å gjøre til forbundskollektiv. 

 

Målsetning 

 På årsmøtene i oktober og februar skal det velges et styre på minst tre personer.  

 Minst to deltakere fra Kristiansand på Forbundshelga. 

 Kristiansand skal være representert på landsmøtet 2019. 

 Kristiansand skal ha en representant i LS 2019-2020. 

 

Program 

Vi skal stå på stand på UiA tirsdag 14.-fredag 17. august. Vi håper så mange LSere som mulig 

kan delta minst én dag. Det kommer en doodle om dette i etterkant av LS-møtet. 

 

Deretter er tentativt program slik: 

Fredag 17. august: Introduksjonskveld og fest 



Torsdag 23. august: Temakveld: LHBTQI+ 

Lørdag 25. august: Delta i paraden under Skeive Sørlandsdager 

Torsdag 6. september: bibel & børst 

Torsdag 20. september: Temakveld: Kairos Palestina 

5.-7. oktober: Forbundshelg 

Torsdag 18. oktober: Årsmøte 

 

Fram til det er valgt et eget styre i lokalforbundet, er det landsstyret som er ansvarlige for 

programmet. Ansatte kan stå for arrangementene, men der det er mulig er det sterkt ønskelig 

at noen fra LS kan ta på seg å reise til Kristiansand og holde arrangementet.  

 

Økonomi 

Inntil et lokalstyre er på plass, er det LS som er ansvarlige for økonomien til 

Kristiansandsforbundet.  

 

Kristiansandsforbundet har 15 076,- kroner på bok fra sist de var aktive. I tillegg disponerer 

landsstyret en pott på 54 122,- kroner øremerket oppstart av lokalforbund. Dette er penger 

som lokalforbundene satte av fra sin egenkapital i 2017. 

 

Tanken er at utgifter til reise og overnatting for LSere som skal stå på stand eller holde 

arrangement, samt annonsering ifbm promotering av oppstart, tas fra «LS-potten». Utgifter til 

arrangement, styrekurs, etc tas fra Kristiansand-potten. På møtet i juni vedtar landsstyret et 

budsjett for Kristiansandsforbundet 2018.  

 

 

3.2 Nytt mobiliseringsmateriell  
 

Per innledet til saken: 

Sekretariatet har laget forslag til nytt mobiliseringsmateriell og tekstiler basert på innspillene 

fra LS på sist møte og via epost i etterkant av møtet. 

 

Tekstiler 

Sekretariatet foreslår å bestille følgende tekstiler (se vedlegg for design): 

25 x hvite t-skjorter med stor logo i front, og «progressiv – nytenkende – modig» på ryggen 

25 x hvite gensere med stor logo i front, og «progressiv – nytenkende – modig» på ryggen 

25 x marineblå t-skjorter med kristenprogressiv-trykk 

25 x marineblå gensere med kristenprogressiv-trykk 

 

Sekretariatet jobber med å få på plass en avtale med kvinnesenteret i Abu Dis for levering av 

håndlagede handlenett. Design og kostnader foreligger ikke på nåværende tidspunkt. 

 

Løpesedler 

Sekretariatet foreslår å bestille følgende løpesedler (se vedlegg for tekstforslag): 

6000 x lang løpeseddel (tilsvarende dagens høyreiste løpeseddel i størrelse) 

6000 x kort løpeseddel (kulepunkter, 12x17 cm, to sider) 

6000 x engelsk løpeseddel (tilsvarende dagens buttons-løpeseddel i størrelse) 

 

Annet 

Klistremerker, penner og plakater er også tatt med i forslaget. 

 



Budsjett 

  Budsjett Antall Stykkpris 

Finansiering      

Fra NKS' budsjett -75 000    

Videresalg tekstiler til lokalforbund -15 000   

Vidersealg rollup til lokalforbund -12 000   

Vidersalg til enkeltpersoner -5 000   

Refusjon penner NSKF -2 620   

Sum finansiering -109 620   

      

Kostnader   

  

Gensere (kristenprogressiv-trykk) 11 000 25 440 

Gensere (logo-trykk) 11 500 25 460 

T-skjorter (kristenprogressiv-trykk) 6 250 25 250 

T-skjorter (logo-trykk) 6 875 25 275 

Handlenett 15 000 100 150 

Plakater (A2) 3 938 400 10 

Kort løpeseddel (12x17, to sider) 4 675 6 000 0,8 

Engelsk løpeseddel (A6, 8 sider) 8 400 6 000 1 

Lang løpeseddel (brettet A4-ark) 6 913 6 000 1 

Klistremerker (4x5 cm) 4 063 800 5 

Penner 2 620 200 13 

Rollup 9 100 7 1 300 

Designkostnader 10 000 5 2 000 

Sum kostnader 100 333   

      

Prosjektresultat -9 288   

 

 

Landsstyret diskuterte forslagene: 

Om løpesedlene: 

Eilif: Den korte løpeseddelen bør bli enda kortere, med enda mer konsist og 

«kulepunktpreget» språk. «Messer med mening» - bør presiseres hva «messer» er.  

 

Torkil: Noe mer sosialt kan tas inn i «Hva gjør vi?». Få fram at vi er medlemsstyrt. Skrive 

«bibel&børst»? 

 

Andreas: Det er nok kulepunkter. Trenger ikke flere.  

 

Eilif: Viktig at det klare og tydelige preget beholdes i layouten. 

 

Andreas: Den lange løpeseddelen er skikkelig bra.  

 

Tekstiler: 



Ingvil: Kule forslag til klær. Ønsker meg grå gensere i stedet for hvite. 

 

Eilif: Osloforbundet har diskutert videresalg av tekstiler til lokalforbund, og det er skepsis til 

at lokalforbundene skal videreselge tekstiler. 

 

Torkil: Tanken i budsjettet er ikke at lokalforbundene skal videreselge, men kjøpe inn 

tekstiler til «eget bruk», f.eks. til å dele ut til de som står på stand.  

 

Ingvild: Enig med Ingvil i at grå er en bedre og mer praktisk farge enn hvit.  

 

Ingvil: Viktig at teksten blir stor nok og leselig på genseren. 

    

Ingvild: Foreslår at Per får fullmakt til å ferdigstille produktene basert på de innspillene som 

har kommet fram i møtet.  

 

 

Eilif, Edel, Ingvil og Marianne ønsker å sitte i en referansegruppe.  

 

Torkil: Bør ikke ha stor referansegruppe. Det gjør det uklart hvem som tar avgjørelsene og 

gjør det vanskelig for Per å skulle orientere seg. Enten må landsstyret ta avgjørelsene nå, eller 

gi Per eller andre fullmakt til å ta avgjørelser.   

 

Torkil: Synes «Modig» og «Engasjert» på baksida av genserne er litt for generiske ord. 

Foreslår «Kristen» eller «solidarisk» som alternativer. 

 

Eilif: Foreslår «Progressiv. Solidarisk. Modig.» 

 

Per: Foreslår «Progressiv. Solidarisk.» 

 

Torun: Foreslår «Progressiv. Solidarisk. Nyskapende.» 

 

Andreas: Foreslår «Kristusradikal og nestekjærlig.» 

 

Per: Disse ordene kan fort bli ord som går igjen og blir «frontlinje-ordene» i promoteringen 

vår. Dette er kanskje en større diskusjon enn vi hadde tenkt på. 

 

Torkil: Det er mange veier å gå med dette. Vi kan for eksempel vurdere «Fred. Rettferdighet. 

Likestilling.» fra formålsparagrafen vår. Det kan hende vi skal la denne «idémyldringsfasen» 

vare litt lenger. Enten til neste LS-møte, eller ved at LS kan komme med innspill på 

epost/Facebook, og så kan sekretariatet ta en avgjørelse. 

 

Eilif: Foreslår at vi lar sekretariatet få lov til å drodle videre på disse ordene, og komme med 

forslag som kan avgjøres på neste LS-møte.  

 

Ingvild: Det kan hende vi skal vente med buzzord til neste produksjonsrunde, og ikke lage 

noen nå. 

 

Forslag til behandling: 

Forslag 1, fra Ingvil: Endre fargen på genseren fra hvit til grå 

Vedtatt med 7 stemmer for og 1 stemme mot. 



Forslag 2, fra Eilif: Halvere antallet handlenett til 50 stykker. 

Vedtatt med 4 stemmer for, 1 stemme mot og 1 avholdende stemme. 

 

Forslag 3A, fra Torkil: 25 handlenett med logo-trykk og 25 med «kristenprogressiv»-trykk.  

4 stemmer 

 

Forslag 3B, fra Andreas: Kun ha logo-handlenett 

2 stemmer 

Forslag 3A vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vi produserer: 

Tre løpesedler: To norskspråklige og én engelsk-språklig. 

25 x hvite t-skjorter med stor logo i front, og evt trykk på ryggen 

25 x grå gensere med stor logo i front, og evt trykk på ryggen 

25 x marineblå t-skjorter med kristenprogressiv-trykk 

25 x marineblå gensere med kristenprogressiv-trykk 

50 handlenett, hvorav 25 har «kristenprogressiv»-trykk og 25 har logo. 

Plakater 

Klistremerker 

Penner 

Roll-ups (også for videresalg til lokalforbund) 

 

Sekretariatet får fullmakt til å ferdigstille løpesedler og materiell etter de innspill som har 

kommet inn (se vedlegg for nesten ferdig tekst).  

 

Sekretariatet henter inn innspill og mer idémyldring rundt «buzz-ordene» til bruk bak på 

genserne og fatter en avgjørelse på hva disse eventuelt skal være.  

 

 

3.3 Stands på folkehøgskoler og festivaler 
 

Per orienterte om saken: 

I Arbeidsprogrammet heter det at landsstyret skal sørge for at Forbundet er synlig som et reelt 

alternativ for studenter og ungdom som snart blir studenter, også utenfor studiesteder. For 

eksempel i menigheters ungdomsarbeid, på festivaler og folkehøgskoler. 

 

Fra LS 20-22. april ble diskusjonen oppsummert slik: Alle i landsstyret er oppfordret til å 

undersøke om det er folkehøgskoler med rekrutteringspotensiale i sitt nærområde. De ansatte 

følger opp videre muligheter for stands i sommer og på folkehøgskoler til høsten, og kontakter 

landsstyret over epost med forespørsel om konkret tid/sted når dette er klart.  

 

LS har tidligere kommet med følgende forslag til steder og arrangementer hvor vi kan ha 

stand: 

- Natur og Ungdom sin sommerleir 

- Alta FHS 

- Rødde FHS 

- Lofoten FHS (Eilif) 

 

Arrangement og sted Respons Tidsrom 



Globaliseringskonferansen – Oslo Bekreftet 12.-14. oktober 

Popvenstre – Oslo Avventende 26. juni 

Skeiv Ungdoms sommerleir (Jafnaðr) – 

Sarpsborg 

Avventende 09.-15. juni 

AUFs sommerleir – Utøya Avslag 

Changemakers sommerleir 

(SommerSNU) 

Avslag 

Skjærgårds Avslag 

Sus sommerleir Avslag 

NUs sommerleir Avslag 

 

Alle folkehøgskolene som tilhører Norges Kristelige Folkehøgskolelag har blitt kontaktet per 

e-post med forespørsel om stand. Dette følges opp. Til nå har vi fått positivt svar fra 

Rønningen FHS (Oslo) og Viken FHS (Gjøvik). Til høsten satser på å få til en stand og helst 

et lite studieopplegg på disse folkehøgskolene i første omgang. Konkrete tidspunkt foreligger 

ikke på nåværende tidspunkt.  

 

Landsstyret får en epost med doodle for å avklare når de kan stå når ferdige tidspunkter 

foreligger. 

 

 

3.4 Ny gjennomgang framdriftsplan, med saksfordeling 
 

Av tidshensyn ble behandlingen av hele planen utsatt til møtet i juni. På dette møtet fordelte 

LS saksansvar til neste møte: 

 

 Velge redaktør for høstnummeret av AKT: Ingvild.  

 Velge delegat til Ungdommens kirkemøte: Ingvild.  

 Nedsette refleksjonsgrupper i videregående skoler: Eilif.  

 

 

 

3.5 Valg av medlemmer til Utvalg for likestilling 
Saken ble utsatt til LS-møtet i juni.  

 
 
4. Personalsaker 
Ingen personalsaker på dette møtet. 
 

 

 

 

Oslo 23.05.18 

Torkil Hvidsten 

 

 

Godkjent i landsstyret 23.06.18 


