LANDSSTYRET
23. JUNI 2018
REFERAT

Tid og sted:

Møtet ble holdt over appear.in, lørdag 23.06.18 kl. 10:00-13:05

Til stede:

Ingvild Yrke (leder), Andreas Eggesvik (nestleder), Edel-Marie Haukland
(Bergensforbundet), Ingvil Holthe Enoksen (Osloforbundet), Louise Bekkelund
Holte (Trondehimsforbundet).
Organisasjonsutvikler Per Høyland var til stede under behandling av sakene
3.4-3.8.
Torun Bjørgo var til stede under behandling av sak 3.8.
Louise Bekkelund var ikke til stede under behandling av sak 3.8

Meldt forfall: Eilif Tanberg (Osloforbundet), Marianne Meling Kvamsøe
(Stavangerforbundet), Marte Holm Simonsen (Osloforbundet), Torun Bjørgo
(Trondheimsforbundet), Torkil Hvidsten (generalsekretær) og Regine Aspmo
Kjærran (Tromsøforbundet).

SAKER TIL BEHANDLING:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak:
Landsstyret vedtok følgende saksliste:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av møteleder og referent
1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 22. mai
1.2 Orienteringer fra lokalforbund
1.3 Orientering fra WSCF-E Staff & Officers meeting
1.4 Gjennomgang av invitasjoner etc siden sist
2. Økonomi
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018
3. Organisasjonssaker
3.1 Valg av medlemmer til Utvalg for likestilling
3.2 Velge redaktør før høstnummeret av AKT
3.3 Velge delegat til Ungdommens kirkemøte
3.4 Forbundshelga 2018
3.5 Planlegge besøk fra PYEM

3.6 Oppstart av Kristiansandsforbundet
3.7 Nedsette prosjektgruppe for refleksjonsgrupper i vgs.
3.8 Framdriftsplan for LS-perioden
0.3 Valg av møteleder og referent
Vedtak:
Ingvild Yrke ble valgt til ordstyrer.
Andreas Eggesvik ble valgt til referent.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 22. mai
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
1.2 Orienteringer fra lokalforbund
Orientering fra Bergensforbundet
Bergensforbundet stor på stand under Pride. Der hadde de gode samtaler med folk. Der møtte
de tre personer som kan være aktuelle for et nytt styre til høsten. Alle brosjyrene som ble
tilsendt ble utdelt, og noen til. ¾ av styret drar til høsten, og Elisabeth drar på utveksling på
vårsemesteret. Neste år forsvinner derfor alle i det nåværende styret.
Orientering fra Osloforbundet
Siden forrige styremøte har vi gjennomført 17. mai frokost og semestersluttmesse med fest.
Begge arrangementene var vellykkede og godt besøkte, og nådde bredt ut. Vi jobber videre
med hvordan vi kan gjøre arrangementene enda mer inkluderende. Vi har stått på stand på
Kristelig Gymnasium, en videregående skole midt i målgruppen vår, for å være synlige
allerede nå for høstens nye studenter, og fikk god respons på det.
Styret arbeider med å planlegge høstsemesteret, og vi har blant annet fått på plass
semesterstartsmesse med dyktige Birte Nordahl. Vi holder også Fadderukefest i samarbeid
med Teologisk Fakultet på UiO, og ønsker å promotere den mot alle kristne studenter. Vi er i
gang med å planlegge en performance med en etterfølgende panelsamtale om Metoo med
Gyrid Gunnes, og tror vi kan fylle storsalen. Vi arrangerer også snart en panelsamtale som del
av det offisielle programmet under Pride-uka, og håper å nå ut til mange potensielle nye
medlemmer der. Vi bidrar også med riggehjelp etc til Kirken på Pride. Vi skal også
gjennomføre siste del av styrekurset til høsten.
Orientering fra Stavangerforbundet
I dette vårsemesteret har vi i Stavanger Kristelige Studentforbund valgt å ha fokus på det
sosiale, og jobbe videre med å skape et inkluderende og positivt miljø innad i forbundet, slik
at alle som er involvert ser på det som en god erfaring. Det har og vært skifte av styre og
leder. Slik er det nå:
Leder: Maren Grønhilder
Nestleder: Cathrine Stjern
Vara: Vibecke Kornbekke.

Det er og blitt rekruttert tre nye medlemmer, som vi er veldig glad og stolt over.
Her ser du liste over de ulike arrangementene som har vært i løpet av våren 2018:
Tirsdag 16.01.18:
Tirsdag 30.01.18:
Tirsdag 13.02.18:
Tirsdag 27.02.18:
Tirsdag 13.03.18:
Tirsdag 10.04.18:
Tirsdag 24.04.18:

Spillkveld
Introduksjonskveld
Messe med studentprest
Årsmøte
Bibel og Børst
Temakveld
Quiz

Orientering fra Trondheimsforbundet
Siden sist har vi hatt «kvelden før dagen», 17. mai-frokost og sommeravslutning. Vi gikk i 17.
mai-toget men var ganske få, så det har blitt diskutert i etterkant om vi skal slutte med dette.
«Kvelden før dagen» ble det laget fane med Forbundets freshe nye logo. Frokosten var
hyggelig som vanlig, og hadde godt oppmøte.
Styret hadde siste styremøte før sommeren 27. mai og har laget semesterplan. Det er også
planer om å prøve å få til litt bibelundervisning til høsten. Styret har tatt en evaluering og
gjennomgang av roller før sommeren. Det virker som de er fornøyd og begynner å bli
komfortable i styrearbeidet. Skypemøte er planlagt til 9. juli.
Videre diskusjon
Bergensforbundet har ikke hatt styrekurs i år. Edel Marie sier at det er smart at det nye styret
får et styrekurs. Hun sier det kan være smart å ikke dedikere én styreinstruktør til ett
lokalforbund, men at det blir mer fleksibelt. Det vil gjøre at man unngår situasjonen der det er
vanskelig å finne en helg som passer både for instruktør og lokalstyre. En mulighet er at alle
styreinstruktører spørres, og at den det passer for reiser til lokalforbund og holder styrekurs.
1.3 Orientering fra WSCF-E Staff & Officers meeting
Louise Bekkelund Hole hadde i forkant sendt ut følgende orientering:
Louise Bekkelund Hole ble sendt av landsstyret til WSCF Europe Staff & Officers meeting 611.mai 2018. Vi holdt til på et senter i Palermo, Italia. Temaet på konferansen var: Spot it, Stop it:
Media Literacy to Combat Negative Narrative on Diversity and Inclusion.
Det var 21 deltakere på konferansen, og 7 personer som var med på å planlegge og gjennomføre
arrangementet. Av deltakerne var følgende forbund i Europa representert: Norge, Finland, UK,
Irland, Tyskland, Armenia, Georgia, Hvitrussland, Frankrike, Nederland, Belgia, Romania og
Slovakia.
Den andre kvelden hadde vi en runde der alle sa litt om hva deres lokale/nasjonale forbund driver
med. Det ble delt erfaringer for hvordan de ulike forbundene i Europa arrangerer arrangementer
og annet opplegg. Det er stor variasjon på hvordan man gjør ting, noe som var veldig interessant.
WCSF Europe delte også hva de driver med, og informerte om hvem de er.
Under konferansen var det stort fokus på hatespeech og hatecrime i Europa, der alle delte sine
erfaringen fra sine land. Mange av deltakerne er immigranter, og har opplevd diskriminering
grunnet dette. I forkant av konferansen hadde alle deltakerne blitt bedt om å ta med en case av
hatespeech fra landet sitt. Under konferansen ble vi delt inn i grupper hvor hver gruppe valgte en

case fra gruppen de skulle fokusere på. Gjennom hele uka hadde vi en god blanding av å diskutere
og utføre oppgaver i grupper, og sitte å høre på foredrag om ulike temaer knyttet til hovedtema.
Vi satt i ulike grupper hver gang, noe som gjorde at man ble godt kjent med flere, og at vi lærte
mye av hverandre.
Cécile Goffard var blitt leid inn og sto for mye av opplegget. Hun hadde foredrag om blant annet
Media Education, og dets rolle i promotering av inkludering, mangfold og menneskerettigheter,
stereotypier, og hvordan man takler hatespeech og diskriminering i media. Torsten fokuserte på
menneskerettigheter, kommunikasjonsrettigheter og flykningsrettigheter.
Denne uken har vært veldig nyttig. Jeg har lært mye om tema, og skal i løpet av sommeren lage en
temakveld som jeg skal holde i Trondheimsforbundet til høsten. Dette opplegget kan brukes av
andre lokalforbund i Norge om det er ønskelig. Jeg har også begynt å bygge relasjoner med
mennesker fra andre forbund. Det har vært veldig nyttig å høre andres erfaringer og hvordan de
gjør ting.

1.4 Gjennomgang av invitasjoner etc siden sist
Seminar om Libya-gransking (Rødt)
Oslo, 25. mai – Ikke prioritert
Åpent møte om Globaliseringskonferansen (Norges sosiale forum)
Oslo, 28. mai – Oversendt Utvalg for Palestina
Frihetsfest (Manifest)
Oslo, 8. juni – Ikke prioritert
Temamøte: Hva betyr FNs bærekraftsmål for arbeidstakere? (FN-Sambandet og FAFO)
Oslo, 12. juni – Ikke prioritert
Feiring av Haraldsheim 65 år
Oslo, 16. juni – Ikke prioritert
Agape International Summer Camp
Torino, 28. juli-4.august – Ikke prioritert
Virkekonferansen 2018 (Virke)
Oslo, 31. oktober – Ikke prioritert
Invitasjon til å nominere representanter på FNs generalforsamling (Norges Fredsråd)
Vi delte muligheten på Facebook, ingen meldte seg.
Stipend for observatør til FNs generalforsamling (FOKUS)
Ikke prioritert da vi ikke er i målgruppen
Kommentarer:
Louise har fått invitasjon til en konferanse i Europaforbundet som handler om fred. Denne har
også Torkil fått. Denne hadde en påmeldingsfrist som gjør den viktig å vurdere før neste LSmøte.

2. Økonomi

2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018
Regnskapet for NKS januar-april 2018 ble utdelt som sakspapirer.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.
Diskusjon:
Ingvil tok opp den økonomiske situasjonen til globaliseringskonferansen, og dette ble
diskutert.

3. Organisasjonssaker
3.1 Valg av medlemmer til Utvalg for likestilling
Andreas innledet til saken:
Landsmøtet 2018 bestemte å opprette «Utvalg for likestilling». På landsmøtet ble Marius J.
Magnussen valgt til leder av dette utvalget. Landsstyret har ansvaret for å velge inn øvrige
medlemmer til denne gruppa. Ved landsstyremøtet i april ble det ikke valgt inn medlemmer i
påvente av bekreftelse fra noen som ønsket å være med. Dette for å gi utvalget en tydelig
definert start, og unngå at nye medlemmer ville bli «haleheng».
Utvalgets leder har foreslått Edel Marie Haukland og Elisabeth Arnevik Barkved fra
Bergensforbundet og Erik Mathias Mamen fra Trondheimsforbundet som medlemmer av
dette utvalget. I tillegg til dette har saksansvarlig kontaktet Rebecca Lunde fra
Trondheimsforbundet.
Ved landsstyremøtet i april ble det også diskutert at det var en ulempe at noen av
medlemmene i utvalget hadde tunge verv i Forbundet. Saksansvarlig mener også det er best
dersom lokale nøkkelpersoner bruker kapasiteten sin lokalt, og ikke i et utvalg. Elisabeth er
nestleder i Bergensforbundet, og vil bli fungerende leder når Edel Marie flytter til Oslo denne
høsten. Fordi Bergensforbundet planlegger en offensiv og medlemsvekst det neste året, er
Elisabeth sitt engasjement viktig her. Etter samtale med Elisabeth om dette, kom det fram at
også hun kan oppleve det som utfordrende å sitte i utvalget samtidig med et sentralt lokalt
verv. Hun innstilles derfor ikke som medlem av utvalget. Erik er nestleder i
Trondheimsforbundet og på grunn av dette vervet, og offensiven som planlegges også her,
innstilles heller ikke han til utvalget. Han er informert om dette, og forstår og er komfortabel
med dette.
Etter sommeren flytter etter planen både Edel Marie og Rebecca til Oslo. Det å ha geografisk
nærhet kan gjøre arbeidet i utvalget enklere. Dette er også en utfordring, da det gjør det
vanskeligere å spre engasjement i de andre lokalforbundene.
Edel Marie vil til høsten ikke lenger være leder for Bergensforbundet. Hun er engasjert i
likestillingsspørsmål, og vil være en god ressurs for utvalget. Hun innstilles til medlem av
Utvalg for likestilling.
Rebecca er ferdig med en master i filosofi ved NTNU. Hun har sittet ett år i lokalstyret i
Trondheim, 2016/17. Når hun til høsten skal flytte til Oslo, ønsker hun å fortsatt være
engasjert i Forbundet. Hun ser på det å være med i Utvalg for likestilling som en god måte å

fremdeles ha et engasjement i Forbundet, være en ressurs og fremdeles ha tilhørighet til
organisasjonen. Hun innstilles også til medlem av Utvalg for likestilling.
Vedta bestilling
I instruksen til Utvalg for likestilling står det blant annet at utvalgets arbeidsoppgaver er:
1. Bidra til kunnskapsheving på tematikk likestilling, nasjonalt og lokalt i organisasjonen.
4. Forberede og gjennomføre faglig program på nasjonale arrangementer som Forbundshelg
og Landsmøte når det er ønskelig.
Det er også uttrykt fra Marius at han ønsker at utvalget skal få konkrete arbeidsoppgaver å
forholde seg til. Det foreslås derfor å gi utvalget tre konkrete oppfordringer til oppgaver:
- Legge til rette for lokalt engasjement under Pride
- Legge til rette for lokalt engasjement 8. Mars
- Lage et verksted til Forbundshelga
Disse oppgavene er fordelt ut over året, er konkrete, og omfatter likestilling i et feministisk-,
kjønns- og seksualitetsperspektiv.
Forslag til vedtak:
Landsstyret velger Edel Marie Haukland og Rebecca Lunde til medlemmer av «Utvalg for
likestilling».
Landsstyret oppfordrer utvalget til å:
- Legge til rette for lokalt engasjement under Pride
- Legge til rette for lokalt engasjement 8. Mars
- Lage et verksted til Forbundshelga
Diskusjon:
Edel Marie spør om utvalget selv kan ta initiativ til arbeid. Det var en felles forståelse av at
utvalget har frihet til å selv ta initiativ til andre saker. Dette vil også være viktig for å hjelpe
Forbundet å være oppdatert på likestillingssaker.
Vedtak:
Landsstyret valgte enstemmig Edel Marie Haukland og Rebecca Lunde til medlemmer av
«Utvalg for likestilling».
Landsstyret oppfordrer utvalget til å:
- Legge til rette for lokalt engasjement under Pride
- Legge til rette for lokalt engasjement 8. Mars
- Lage et verksted til Forbundshelga
3.2 Velge redaktør før høstnummeret av AKT
Ingvild innledet til saken:
I Arbeidsprogrammet 2017-2019 heter det at landsstyret skal:
2.8.1 Gi ut et nummer av AKT hvert semester, og ha en AKT-redaktør i Landsstyret.
Landsstyrets medlemmer forventes å bidra med stoff til AKT.
Retningslinjer for AKT sier at vervet som redaktør velges fortrinnsvis blant landsstyrets
medlemmer.

Landsstyret vedtok i april 2016 følgende datoplan for høstnummeret av AKT:
Frist for å levere tekster: 10. november
Første layout: 20. november
Korrektur: 25.-27. november
Andre layout: 28. november
Trykk: 1. desember
Utsending: 7. desember
Eilif Tanberg og Edel-Marie Haukland har varslet at de er interesserte i å være redaktører for
AKT #2 2018.
Forslag til vedtak:
Landsstyret velger Eilif Tanberg og Edel-Marie Haukland som redaktører for AKT #2 2018.
Vedtak:
Landsstyret valgte enstemmig Eilif Tanberg og Edel-Marie Haukland som redaktører for AKT
#2 2018.
3.3 Velge delegat til Ungdommens kirkemøte
Ingvild innledet til saken:
Ungdommens kirkemøte (UKM) er et nasjonalt organ i Den norske kirke som er satt sammen
av to ungdomsdelegater fra hvert bispedømme og én fra hver av de frivillige organisasjonene.
Årets UKM avholdes fra 28. september til 2. oktober. Møtet holdes i Stavanger.
UKM er en god mulighet for Forbundet til å være synlig blant ungdommer og unge voksne
som engasjerer seg i kirkelivet. UKM er en potensielt bra rekrutteringsarena for oss. Å få
være Forbundets delegat på UKM er en spennende erfaring.
Forbundet kan sende én delegat med stemmerett.
Landsmøtet har satt av 3000 kr til UKM. Delegaten får dekket opphold av UKM, reise dekkes
av Forbundet. 3000 kroner er ikke nok til å sende en observatør hele helga når vi må dekke
reise og opphold.
Det er mulig å stå på stand for Forbundet under UKM, men dette bør organiseres av noen
andre enn delegaten som er opptatt med møte.
Forslag til vedtak med begrunnelse
Saksansvarlig foreslår å velge Stavangerforbundet sin landsstyrerepresentant, Marianne
Meling Kvamsøe, da UKM er i Stavanger. Det er en gode å få dra på UKM, og jeg anser det
som mest rettferdig at landsstyret velger ny delegat til UKM hvert år.
Diskusjon:
Det er satt av 3000 kroner til transport, om Marianne drar kan man bruke disse pengene på én
person fram og tilbake på dagen som kan stå på stand. Edel Marie synes det er unødvendig å
reise fram og tilbake dersom Stavangerforbundet har mulighet til å stå. Dette med tanke på

miljø. Det er enighet om at disse pengene heller bør brukes på kule ting til stand. Dette kan
være handlenett, godteri og blomster.
Vedtak:
Landsstyret valgte enstemmig Marianne Meling Kvamsøe som delegat til UKM 2018.
Landsstyret oppfordrer Stavangerforbundet til å ha stand på UKM.
Landsstyret ønsker at de 3000 kronene i reisebudsjett brukes på å gjøre standen under UKM
tiltrekkende.

3.4 Forbundshelga 2018
Andreas innledet til saken:
På møtet i april vedtok LS å opprette en komite med ansvar for planleggingen av
Forbundshelga. Dette er en orientering fra komiteen på hva som er gjort til nå.
Frem til nå har komiteen prøvd å sortere forslag og ideer til opplegg under helga. Forslag som
komiteen ønsker å gå videre med er:
Palestina sosialt:
- Etter en kort samtale med Per, ble det forslått å ha to verksteder der palestinerne og
Utvalg for Palestina skal delta på. Det ene kan være et verksted som har en
inkluderende og sosial form.
Palestina foredrag:
- Det andre verkstedet kan ha en mer tradisjonell foredragsform.
Utvalg for likestilling:
- Det blir kanskje vedtatt en oppfordring til at Utvalg for likestilling om å ha et verksted
under forbundshelga. Dette vil bidra positivt til variasjonen i verkstedene.
Tur:
- I fjor var det på et av verkstedene tur. Det å ha et annerledesverksted som dette, gjør
helgen lettere for dem som synes det kan bli et litt tungt program.
Batikk med Per:
- Gjennom styrekurs og Torkil, har mange av medlemmene i Forbundet hørt om batikk.
Per er vår ekspert på batikk med erfaring fra å holde på med det på speiderleir i 6.
klasse. Han har sagt at han godt kan ha batikkverksted på Forbundshelga. Han tror det
vil koste rundt 1000-1500 å handle inn alt av farger. Han forslår at de som ønsker å
delta tar med egne plagg, nye eller gamle.
Hva snakker vi om når vi (ikke) snakker om synd? «Forbundets teologi for dummies»
- Dette kommer etter at Torkil fikk en epost der en person lurte på hva slags religion
Forbundet representerer, siden ikke Teologisk plattform inneholder noen av begrepene
Synd, tilgivelse, nåde eller frelse. Uten å nevne ordene forteller dokumentene våre
likevel mye om synd og hva som er Guds vilje. Dette verkstedet er tenkt å være lett
fordøyelig og interessant.
Det er ikke tenkt ut hvem som skal ha ansvar for posten om forbundets teologi.

Komiteen har også prøvd å finne en måte gudstjenesten kan være mindre «høykirkelig», etter
at det i fjor kom tilbakemelding om at det ville være en god ide. Det forslås derfor å ha en
gudstjeneste med en tradisjonell struktur, og ha to lovsanger i tillegg til salmer.
Komiteen har fått inn forslag om å invitere våre svenske venner i KRISS, og vil ta en
vurdering av dette i forbindelse med vurdering av budsjettet til Forbundshelga.
Diskusjon:
Forbundets teologi for dummies: Edel Marie foreslo at man kan invitere en forbundsvenn
som er teolog. Ingvil forslår Åste Dokka.
Plenumssamling, skal denne være palestinarelatert, eller noe som man tror blir mest
populært? Temaet for helga bør få mye plass, og kan brukes under plenumssamlingen. Man
kan her ha en teologisk begrunnelse for hvorfor man arbeider med Palestina. Må også gi rom
til palestinerne.
Lørdagskveld: Ha et sosialt opplegg med leker, quiz, konferansier eller liknende så folk kan
bli bedre kjent. Bør være litt fritt, så folk ikke opplever at det er for mye «opplegg». Kanskje
valgfritt?
Gudstjeneste: Det er umulig å skape en gudstjeneste der alle føler seg hjemme. Alle vil også
føle seg litt borte. Det er kanskje bra, og kan gjøres litt ut av. Tidligere har ulike lokalforbund
hatt ansvar for hver sin morgenbønn. Det å finne en musikalsk ressurs under helga er smart å
starte med tidlig. Elektrisk piano må tas med. Hvis man begrenser bruk av latin og
vekselsang, vil gudstjenesten oppleves mindre høykirkelig. Det er viktig at det er noter på
sangene som skal synges. Gudstjenesten bør være forberedt på forhånd. Ingvil sier at hun kan
spørre Erik fra Oslostyret om han kan spille piano for gudstjenesten.
Kapasitet: Om det blir mange, er det mulighet for å leie inn en stor lavvo?
LS sitt ansvar for helga: Mase og promotere. Det går an å ha en reklamekampanje, der man
snakker med folk.
Alkoholfokuset på helga i 2017 var bra fordi det var mindre alkoholbruk enn året før.

3.5 Planlegge besøk fra PYEM
Per innledet til saken:
Som en del av utvekslingen mellom PYEM og NKS i 2018 får vi besøk av fire medlemmer av
PYEM 4.-15. oktober. Deltakerne deltar på Forbundshelga (5.-7. oktober) og
Globaliseringskonferansen (12.-14. oktober) hvor vi blant annet arrangerer et seminar
sammen med Palestinakomiteen. Foreløpig er BDS, Kairos, og kristen motstandskamp på
agendaen. En foreløpig kalender er vedlagt sakspapiret.
Vi ønsker at delegasjonen fra PYEM skal få muligheten til å møte så mange forbundere som
mulig, også medlemmer som ikke blir med på Forbundshelga. Vi har derfor lagt opp til at
delegasjonen skal få reise til lokalforbundene mandag til fredag i uke 41, 8.-12. oktober.
Trondheimsforbundet har for eksempel planlagt besøk onsdag 10. oktober.

Det er opp til lokalforbundene hvilke arrangement de ønsker å invitere delegasjonen med på.
Det kan være lagt opp som en sosial kveld med middag eller et foredrag, en panelsamtale,
eller en temakveld.
Det er naturlig at tematikk fra Palestina/PYEM blir belyst på Forbundshelga. Dette
koordineres med komiteen.
Utvalg for Palestina ber landsstyret om å:
- komme med forslag til problemstillinger som kan belyses i et temamøte på
Forbundshelga og på Globaliseringskonferansen;
- oppfordre lokalforbundene til å arrangere en temakveld eller lignende i uke 41.
Vedlegg til sak 3.2: Kalender og reiserute
-

NB: Delegasjonen fra PYEM vil reise i par (minimum), og det er derfor mulig å besøke maks
to lokalforbund på samme kveld.

Ukedag
Torsdag
Fredag

Dato
4.10
5.10

Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

Agenda
Ankomst Oslo
Frokost med Palkom,
Forbundshelga
Forbundshelga
Forbundshelga
Ledig
Ledig
Besøke TKSF
Ledig
Ledig (besøke OKSF?)
Globaliseringskonferansen
Globaliseringskonferansen
Avreise Oslo

Sted
Oslo
Oslo, Aust-Torpa
Aust-Torpa
Aust-Torpa, Oslo

Trondheim

Oslo
Oslo
Oslo

Diskusjon:
Opplegg med lokalforbundene:
- Louise sier at forbundshelgkomiteen bør opplyse lokalstyrene om hva det
palestinarelaterte opplegget er under helga. Dette vil gjøre at de kan lage opplegg som
er ulike forbundshelga. Andreas tar det med videre til komiteen.
- I samarbeid med lokalforbundene må man se hva slags opplegg man skal lage, og
hvem som betaler for hva.
- Ingvild ønsker at det skal settes fokus på religiøs begrunnelse for arbeidet med
Palestina. Enten under forbundshelg eller hos lokale forbund.

3.6 Oppstart av Kristiansandsforbundet
Ingvild innledet til saken:
I henhold til Treårsplanen for Forbundet 2017-2020 og Arbeidsprogrammet for NKS 20172019, har vi i vår forberedt oppstart av Kristiansand kristelige studentforbund i høst.
Det vil bli holdt et stiftelsesmøte for formelt å opprette Kristiansandsforbundet rett i etterkant
av LS-møtet. Der vil det vedtas vedtekter og budsjett for lokalforbundet. Landsstyret fungerer
som interimsstyre (et foreløpig styre) inntil vi får på plass et lokalt styre.
Status
Den største utfordringen er å skaffe lokaler. Torkil er i dialog med Bymisjonen, men det er
vanskelig å få avklart en løsning. Sekretariatet jobber videre med å finne egnede lokaler.
Sekretariatet anbefaler at vi melder Kristiansandsforbundet inn i Studentorganisasjonen i
Kristiansand (STA), blant annet for å kunne låne lokaler på UiA og kunne søke om
studentsosiale midler. For å bli medlem trenger vi minst 15 medlemmer hvorav minst 8 må
være studenter ved UiA. Vi sikter på å bli medlem på et senere tidspunkt når vi har et
fungerende lokalforbund.
Foreløpig plan for semesteret:
Dato, tid, sted
13.8, 12:15-16:00, UiA campus
14.8, 11:00-16:00, UiA campus
17.8, 19:00-23:59, N/A
23.8
25.8, 12:00-14:00, Øvre Torv
25.8, 14:00-15:00, Øvre Torv
6.9
20.9
18.10

Aktivitet
Stand under Studiestartfestivalen
Stand under Studiestartfestivalen
Introduksjonskveld og fest
Temakveld: LHBTQI+
Stand under Skeive Sørlandsdager
Pride-parade. Vi går sammen med Kirken på Pride.
Bibel&børst
Temakveld: Kairos Palestina
Årsmøte

Landsstyret bes om å bidra på stand og på arrangementer i oppstartsukene. Doodle er sendt ut
på epost.
Forslag til vedtak:
Det holdes stiftelsesmøte for Kristiansand kristelige studentforbund 23. juni. På møtet skal det
vedtas vedtekter og budsjett for lokalforbundet (se innstillinger for begge deler i vedlegg).
Landsstyret fungerer som interimsstyre og er ansvarlige for økonomien i KKSF inntil et lokalt
styre kan velges.
Diskusjon:
Det ser ut til at det blir vanskelig å få lokale i Kr. Sand. Det blir derfor antakeligvis LS-møte i
Oslo. De som deltar under fredagsarrangementet i Kr. Sand den 17.8 flys derfor til Oslo for å
delta på LS-møtet.
Problemene med lokaler gjør at det er usikkert på hvor arrangementene til
Kristiansandsforbundet kan holdes på høstsemesteret.
Vedtak:
Det holdes stiftelsesmøte for Kristiansand kristelige studentforbund 23. juni. På møtet skal det

vedtas vedtekter og budsjett for lokalforbundet (se innstillinger for begge deler i vedlegg).
Landsstyret fungerer som interimsstyre og er ansvarlige for økonomien i KKSF inntil et lokalt
styre kan velges.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

3.7 Nedsette prosjektgruppe for refleksjonsgrupper i vgs.
Ingvild innledet til saken, som var forberedt av Eilif:
I Arbeidsprogrammet for NKS 2017-2019 heter det:
2.1.8 [Landsstyret skal] nedsette en prosjektgruppe som skal jobbe med hvordan vi kan opprette
refleksjonsgrupper på videregående skoler.

Formålet med å opprette slike refleksjonsgrupper er å gi ungdommer på videregående skoler
en arena for dialog og diskusjon rundt aktuelle emner og problemstillinger knyttet til tro,
livssyn, religion, filosofi, samfunn og historie.
Videre vil formålet indirekte også være å gjøre NKS, vårt formål og våre hjertesaker kjent for
så mange VGS-elever som mulig før de blir studenter – og kanskje verve noen nye
medlemmer.
Refleksjonsgruppene skal i all hovedsak organiseres og ledes av VGS-elevene selv, og møtes
på fast sted til fast tid, fortrinnsvis en gang i uka. Man skal ta utgangspunkt i opplegg
utarbeidet av NKS, og det skal være et religions- og livssynsnøytralt møtested.
LS må nedsette en prosjektgruppe som kan jobbe med å igangsette et prøveprosjekt.
Prosjektgruppa rapporterer med jevne mellomrom til LS, og skal gjennomføre følgende:
-

Finne et passende navn til refleksjonsgruppene. Forslag er: «Tro og tanke», «Rom for
dialog», «Forbundet»
- Utarbeide opplegg som refleksjonsgruppene kan ta utgangspunkt i, i samarbeid med
administrasjonen i NKS.
- Finne en passende skole og engasjere elever som kan drive en prøvegruppe
høstsemesteret 2018. Forslag til skole: Oslo Katedralskole.
- Sørge for at det holdes stand på den aktuelle skolen kort etter skolestart, slik at vi kan
finne interesserte elever til å hjelpe oss med prøveprosjektet
- Vurdere samarbeid med andre organisasjoner om det skulle være hensiktsmessig
Evaluere prøveprosjektet når semesteret er over, spesielt med hensyn til organisering og
innhold.
Diskusjon:
Det ønskes at man ikke overbruker ressursene til Forbundet. Dette er årsaken til at forslaget
fra Ingvild ikke inkluderer Regine.
Avsnittet som beskriver hvordan refleksjonsgruppen skal organiserer og at dette skal være et
livssynsnøytralt møtested ble diskutert. Det oppleves at dette ikke representerer Forbundet,
som er en kristen organisasjon. Det kan være ment at man ikke har bekjennelsesplikt.
Opplegget bør være et tydelig kristent tilbud som er tydelig ulikt det som finnes fra før. Man
kan her spille videre på genser-greie vår med «kristenprogressiv».

Forbundet har ressursutfordringer ved å ha mange små lokalforbund. Man må passe på at
dette ikke bruker opp ressurser vi trenger andre steder i organisasjonen.
Per sier at opplegget bør være satt, og at gruppene krever lite oppfølging, så det ikke blir like
mye oppfølging fra nasjonalt som et lokalforbund. Opplegget kan likne på opplegget som
Laget har for grupper i skolen. Man kan velge noen saker som er viktige for Forbundet, og det
blir viktig å lage et opplegg som er pedagogisk og lett å forholde seg til for elevene.
For elevene på videregående bør opplegget være givende.
Per foreslår å ha et HBO-opplegg, der det publiseres tema på dagen før lunsjen, så folk kan
glede seg og være spente på hva som er ukens opplegg. Dette kan legges på nett, så de som
ønsker det kan bruke denne på skolen sin. Dette kan også utnyttes på folkehøgskoler.

Forslag til vedtak fra Eilif:
En prosjektgruppe bestående av Eilif Tanberg og Regine Kjærran skal arbeide for å opprette
refleksjonsgrupper på en videregående skole som beskrevet ovenfor.
Forslag til vedtak fra Ingvild:
Landsstyret oppretter en arbeidsgruppe for å utarbeide et refleksjonsopplegg for VGS og
folkehøgskole, bestående av Eilif Tanberg, Kjersti Landmark og Rebecca Lunde.
Prosjektgruppa rapporterer med jevne mellomrom til LS, og skal:
- I løpet av høsten 2018 utvikle et studieopplegg som kan brukes på videregående skoler
og folkehøgskoler. Opplegget skal gjøre NKS, vårt formål og våre hjertesaker kjent
for så mange VGS- og folkehøgskoleelever som mulig og kanskje verve noen nye
medlemmer. Dette skal skape en arena for dialog og diskusjon. Opplegget skal være et
tydelig kristent tilbud som er ulikt det som finnes fra før. Opplegget kan publiseres på
nett på et gitt tidspunkt og med gitte mellomrom. På dette viset kan man glede seg til
når opplegget slippes, og det kan skapes litt spenning. Det vil også gjøre det lettere
tilgjengelig for folk i ulike deler av landet.
- Finne et passende navn til opplegget. Forslag er: «Tro og tanke», «Rom for dialog»,
«Forbundet» og «Kristenprogressiv?»
- I januar skal opplegget testes ut.

Vedtak:
Landsstyret oppretter en arbeidsgruppe for å utarbeide et refleksjonsopplegg for VGS og
folkehøgskole, bestående av Eilif Tanberg, Kjersti Landmark og Rebecca Lunde.
Prosjektgruppa rapporterer med jevne mellomrom til LS, og skal:
- I løpet av høsten 2018 utvikle et studieopplegg som kan brukes på videregående skoler
og folkehøgskoler. Opplegget skal gjøre NKS, vårt formål og våre hjertesaker kjent
for så mange VGS- og folkehøgskoleelever som mulig og kanskje verve noen nye
medlemmer. Dette skal skape en arena for dialog og diskusjon. Opplegget skal være et
tydelig kristent tilbud som er ulikt det som finnes fra før. Opplegget kan publiseres på
nett på et gitt tidspunkt og med gitte mellomrom. På dette viset kan man glede seg til

når opplegget slippes, og det kan skapes litt spenning. Det vil også gjøre det lettere
tilgjengelig for folk i ulike deler av landet.
- Finne et passende navn til opplegget. Forslag er: «Tro og tanke», «Rom for dialog»,
«Forbundet» og «Kristenprogressiv?»
- I januar skal opplegget testes ut.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.
3.8 Framdriftsplan for LS-perioden
Ingvild innledet til saken:
Arbeidsprogrammet for 2017-2019 ble vedtatt av landsmøtet 2017, og er landsstyrets viktigste
instruks. I tillegg er landsstyret pålagt oppgaver gjennom NKS’ vedtekter, Treårsplan for
utvikling av Forbundet vedtatt på landsmøtet 2017 og andre vedtak på landsmøtet.
På LS-møtet i april vedtok vi en framdriftsplan for denne LS-perioden. Da vedtok vi også å ta
saken opp igjen på dette møtet for å se om vi kunne fordele saksansvar for de ulike sakene.
Det er lagt til to punkter i framdriftsplanen, begge på møtet i november:
Bestemme tid og sted for Forbundshelga 2019. LS ønsket en ny vurdering av om Haugtun var
best egnet etter denne Forbundshelga, og erfaringene fra i år viser at det er viktig å være tidlig
ute for å kunne velge og vrake mellom ulike steder.
Nedsette en komité for å se på nytt mobiliseringsmateriell. Denne skal lage et forslag til nytt
materiell (hva som skal lages, ikke utseende etc) og lage en oversikt over hva det vil koste,
sånn at LS kan vurdere dette når vi skal vedta budsjett for 2019 i januar.
Diskusjon:
Ingvil synes det framtidige arbeidsprogrammet bør ha et større miljøfokus.
Ingvild foreslår å flytte møtet 10. September så det er nærmere opp mot forbundshelg.
Forslag til vedtak foreslått av Ingvild:
Flytte møtet den 10. September til mandag den 24. September kl. 17:00

Vedtak:
Landsstyremøtet 10. september flyttes til mandag 24. september kl. 17:00.
For 18-19 August:
Edel Marie er saksansvarlig for saken: Møte Utvalg for likestilling
Torkil delegeres ansvar for saken: Skolering/diskusjon WSCF og kontakt med dem
Per delegeres ansvar for saken: Oppfølging oppstart av Kristiansansforbundet
Ingvild er saksansvarlig for saken: Planlegge vervekampanje.
Torun og Andreas er saksansvarlige for saken: Innledende diskusjon om Arbeidsprogram
2018-2020.
For 24. September:
Ingvild er saksansvarlig for saken: mobilisering til vervekampanje

For 22. Oktober:
Invild er saksansvarlig for saken: Oppsummering vervekampanjen
Torun er saksansvarlig for saken: Fastsette tema for vårsemesteret.
For 10-11 November:
Torun er saksansvarlig for saken: Diskutere forslag til Arbeidsprogram
Marianne er saksansvarlig for saken: Bestemme sted for Forbundshelga 2019
Per, Ingvil og Marianne er saksansvarlig for saken: Komité for nytt profileringsmateriell
(innspill til budsjett 2019)

Andreas Eggesvik

Godkjent i landsstyret 18.08.18

