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Tid og sted:  Møtet ble holdt over appear.in/forbundet, 16.02.2019.  

Møtet ble satt kl. 10:10 og hevet kl. 14:15 

 

Til stede:  Ingvild Yrke (leder), Andreas Eggesvik (nestleder), Ingvil Holthe Enoksen 

(Osloforbundet), Eilif Tanberg (Osloforbundet, ikke tilstede under sak 0.1-0.3 

og 1.1-1.3), Marianne Meling Kvamsøe (Stavangerforbundet), Regine Aspmo 

Kjærran (Tromsøforbundet), Merete Endresen (Trondheimsforbundet) og 

Torkil Hvidsten (generalsekretær). 

 

Ikke møtt: Edel-Marie Haukland (Bergensforbundet) 

 

 

0. Konstituering  
 
0.1 Godkjenning av innkalling  
 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden  
 

Vedtak: 

0. Konstituering  

0.1 Godkjenning av innkalling 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden  

0.3 Valg av ordstyrer og referent 

  

1. Referater og orienteringer  

1.1 Godkjenning av referat fra LS 19.-20. januar 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene 

1.3 Invitasjoner etc siden sist  

 

3. Organisasjonssaker  

3.1 Landsmøtet 2019  

3.1.1 Forretningsorden   

3.1.2 Saksliste og dagsorden 

3.1.3 Landsstyrets årsberetning 

3.1.4 Arbeidsprogram NKS 2019-2021 

3.1.5 Nye organisering av AKT 

3.1.6 Innstilling ledere av utvalg 

3.1.7 Resolusjon om private religiøse skoler  

3.1.8 Eventuelle innkomne forslag til vedtektsendringer 

3.1.9 Opprettelse av nytt utvalg  

3.2 Internasjonal forbundskonferanse 2019 

  

4. Personalsaker 

4.1 Utlysningstekst, ny generalsekretær 

 

 

 



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 19.-20. januar  
 

Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer. 

 

 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 

Orientering fra Bergensforbundet: 

Har innkalt til årsmøte. Sliter med å finne kandidater til verv, men har flere aktive som har 

bidratt både på stand og temamøter, så håper dette løser seg. 

 

Orientering fra Kristiansandsforbundet: 

Har hatt årsmøte og fått valgt et styre på tre personer. Har kandidater til landsmøtet og 

landsstyret. Har også avholdt to temamøter sist uke(!).  

 

Orientering fra Osloforbundet: 

Har tre eller fire kandidater til styret, inkludert en lederkandidat. Hele det sittende styret går 

av. Noen er i gang med å finne LM-kandidater. Har ikke diskutert LS-representanter ennå.  

 

Orientering fra Stavangerforbundet: 

Har innkalt til årsmøte og har to kandidater til styret. Jobber videre med kandidater til LM og 

LS.  

 

Orientering fra Tromsøforbundet: 

Er i rute med årsmøtet. Har kandidater til styret og landsmøtet. Foreløpig ikke kandidater til 

landsstyret.  

 

Orientering fra Trondheimsforbundet: 

Er i rute med det praktiske rundt årsmøtet. Men hele styret går av, og det er vanskelig å finne 

kandidater til nytt styre.  

 

 

 

  



1.3 Invitasjoner etc siden sist  
 

Torkil gjennomgikk innkomne invitasjoner siden sist: 

 

Innspillsmøte, Palestinas Venner på Stortinget 

14. februar – Oversendt Utvalg for Palestina 

 

Filmvisning og quiz: The Nuclear Requiem - The Nuclear Project (Norges Fredsråd) 

Oslo, 19. februar – Oversendt Osloforbundet 

 

Medlemsmøte i Norges Fredsråd 

Oslo, 27. februar – Generalsekretær deltar om mulig 

 

Åpningen av Kirkemøtet 2019 (Den norske kirke) 

27. mars (påmelding 1. mars) – Vi håper å sende nyvalgt leder 

 

Norges Fredsråd ba medlemsorganisasjonen om innspill til en høringsuttalelse om FNs 

atomvåpenforbud, til utenriks- og forsvarskomiteen. – Ikke prioritert 

 

Kurs i søknadsskriving (Virke) 

14. februar – Ikke prioritert 

 

Manifestkonferansen 2019 (Manifest Tankesmie) 

Oslo, 5. mars – Ikke prioritert 

 

Nansen Intensive Dialogue Training (Nansen Fredssenter) 

Lillehammer, 19.-24. mai. 890,- euro/deltaker. – Ikke prioritert 

Annet 

Vi har i det siste hatt tett kontakt med Forbundet i Zimbabwe, som blir forfulgt av 

regjeringen, beskyldt for å være «fiender av staten» etter at militæret ble satt inn mot 

demonstrasjoner i forbindelse med en generalstreik (ikke i regi av SCM Zimbabwe).  

Forbundere og forbundsvenner har blitt fengslet, noen har rømt til nabolandene og andre har 

gått «under jorda» på hemmelige adresser. Flere demokratiaktivister (ikke-forbundere) har 

blitt drept, torturert og voldtatt av soldater de siste ukene. I samråd med SCM Zimbabwe og 

WSCF-Africa har vi ikke gått offentlig ut med støtte til SCM Zimbabwe, da de frykter at dette 

kan brukes som «bevis» for konspirasjon med utenlandske regime-fiendtlige organisasjoner 

og brukes mot forbundere som blir arrestert. Vi er i dialog med flere bistands- og 

solidaritetsorganisasjoner om situasjonen i Zimbabwe og vurderer fortløpende hva vi 

eventuelt skal gjøre for å sette fokus på situasjonen der.  

 

Norges Sosiale Forum ba om årlig pengestøtte på 5000,- kroner 

Vi donerte 2500,- kroner og stiller i tillegg med gratis lokaler for NSF 

 

Valgkomiteen i Norges Fredsråd har bedt medlemsorganisasjonen om kandidater til styret 

Frist 15. februar – Ikke prioritert 

 

Valgkomiteen i K-Stud har bedt medlemsorganisasjonen om kandidater til styret 

Frist 28. februar – Ikke prioritert 

 

 



3. Organisasjonssaker  
 

3.1 Landsmøtet 2019  
 

3.1.1 Forretningsorden  
 

Torkil innledet til saken og la fram forslag til forretningsorden som er identisk med den som 

ble brukt under landsmøtet i fjor.  

 

Vedtak: 

Landsstyret innstilte på følgende forretningsorden: 

 

1. Landsmøtet (LM) ledes til enhver tid av en møteledelse som velges ved møtets start. 

Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. 

Eventuelle spørsmål om inhabilitet meldes og avgjøres av LM ved en saks begynnelse. 

 

2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens 

anvisninger under møtets gang. 

 

3. Landsmøtet kan i begynnelsen av møtet utnevne komiteer for å lette saksbehandlingen. 

Komiteen gjennomgår innkomne forslag, avklarer hvor forslag eventuelt står i strid med 

hverandre, og kan innstille på forslag til vedtak. 

 

4. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til 

vedtak fra landsstyret (LS) eller de(n) saksansvarlig(e) LS har utpekt. 

 

5. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes muntlig under debatten om gjeldende sak og 

leveres møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles. 

 

6. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg 

maksimalt tre minutter. Replikk maksimalt ett minutt. Innlegg og replikker holdes fra 

talerstolen. 

 

7. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, sette ytterligere begrensninger på taletid og 

anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg 

under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem 

forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten, eller for å utjevne fordelingen av talere 

basert på for eksempel kjønn eller geografi. 

 

8. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for 

saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak, 

oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering. 

 

9. Stemmetegn avgis ved å rekke opp delegatskilt, eller skriftlig hvis minst to delegater krever 

det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. 

 

10. Endelige beslutninger fattes med absolutt flertall dersom ikke NKS’ vedtekter eller 

Landsmøtet krever noe annet. Ved del-voteringer som leder opp til endelig vedtak, benyttes 

simpelt flertall. Endelige avstemninger foretas i plenum. Ved alle avstemninger skal 

delegatene gis mulighetene til å aktivt stemme for og mot (kontra) til forslaget. 



 

11. Dersom stemmeberettigede delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må 

møteledelsen gis beskjed, slik at vara kan ta plass. 

 

12. Medlemmer av landsstyret har tale- og forslagsrett. Varaer for delegater har tale- og 

forslagsrett inntil de eventuelt trer inn som delegat. Da vil de også har stemmerett.  

Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett når det er ønskelig. Gjester kan ikke gis 

forslags- eller stemmerett. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

3.1.2 Saksliste og dagsorden LM19 
 

Torkil innledet til saken og presenterte forslag til dagsorden basert på fjorårets dagsorden og 

innspill fra LS i januar. 

 

Landsstyret hadde følgende innspill: 

Andreas, Merete og Marianne holder formøter 

 

Vi legger inn «sosialt samvær» i dagsordenen etter gudstjenesten fredag. Merete er ansvarlig 

for opplegg.  

 

Vi legger inn kveldsbønn lørdag (rett før festmiddag) 

 

Osloforbundet er ansvarlige for gudstjenesten 

 

Ingvild og Andreas fordeler ansvar for tidebønner på de ulike lokale delegasjonene 

 

Ingvild, Andreas og Torkil fordeler komiteer, tellekorps og protokollunderskrivere 

 

Vi legger orientering fra Utvalg for Palestina sammen med de andre orienteringene på lørdag 

om mulig. 

 

Regine er bordsjef for kafédialog om AKT. 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok innstilling til saksliste og dagsorden for landsmøtet 2019 (se vedlegg). 

 

 

3.1.3 Landsstyrets årsberetning 
 

Ingvild innledet til saken og la fram revidert forslag til årsberetning basert på innspillene fra 

LS i januar: 

 

Landsstyret hadde følgende innspill til årsberetningen: 

 

Side 5: Bergen hadde ikke styrekurs i 2018, så setningen om dét må fjernes.  

 

Side 14: Ordet «medlemskontingent» dukker opp to ganger og må fjernes fra andre setning. 

 



Side 28:  

1.1.1 Legge til i kommentar at vi har hatt «kristenprogressiv 2019» som tema, med eget 

opplegg for dette.  

 

1.1.2 Legge til at landsstyret har forsøkt å jobbe kontinuerlig med dette. Andre får vurdere 

om vi har lyktes. Nytt utvalg som eksempel på initiativ for å legge til rette nytenkning.  

 

1.1.3 Legge til tall for deltakere på Forbundshelga 2018 

 

1.1.4 Legge til kommentar om at vi ved Forbundshelg og landsmøte ikke har dedikert 

spesielle personer som sosialt ansvarlige. Men landsstyret har gjennomgått det sosiale 

ansvaret man har som ledelse på LS-kurs, og i forkant av Forbundshelger og 

landsmøter.  

 

Side 29: 

1.5.2  Dette er delegert til Utvalg for likestilling. Se egen årsberetning. 

 

Side 31: 

2.4.2  Generalsekretær finner ut hvilke konferanser vi har lyst ut og hvor vi har hatt deltakere 

på disse.  

 

2.4.4  Føre opp at vi har gjennomgått hvilke organisasjoner vi prioriterer, og at vi har hatt 

særlig tett samarbeid med PYEM og Norges Sosiale Forum.  

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok sin årsberetning for 2018-2019 (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt 

 
 
3.1.4 Arbeidsprogram NKS 2019-2021 
 

Andreas innledet til saken:  

Har på oppfordring fra landsstyret i januar gjennomgått profileringsplanen for å se om det er 

noe derfra som bør inn i Arbeidsprogrammet. Fant ingenting der som bør tas inn. Dermed 

gjenstår det bare å stemme over punktet om vegetarmat, som det var uenighet om på sist 

møte.  

 

Forslag 1 (fra Ingvil): 

Stryke punktene 

1.3.6 Kun servere vegetarmat under Forbudshelga 

1.4.6 Kun serverer vegetarmat under landsmøtet 

For å stryke punktene: 2 stemmer 

Mot å stryke punktene : 5 stemmer 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstilte på nytt Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 (se vedlegg). Et mindretall 

på 2 representanter har tatt ut dissens på punktene 1.3.6 og 1.4.6. Innstillingen oversendes 

landsmøtet. 

Enstemmig vedtatt 

 



 

3.1.5 Ny organisering av AKT 
 

Ingvild innledet til saken: 

I Arbeidsprogrammets punkt 2.9.7 heter det at: 

«Landsstyret skal i løpet av perioden foreta en grundig evaluering av AKT, herunder om 

bladet skal fortsette å eksistere som i dag, og hvordan produksjon og utgivelse i så fall skal 

organiseres.» 

 

Landsstyret vedtok på møtet i november 2018 at: 

«Landsstyret ønsker at AKT kommer heretter ut én gang i året, før jul, og fungerer som en 

slags årbok, med fint design. 

 

Gjennom året drives bloggen KristenOgProgressiv.no av en redaktør som jobber aktivt for å 

få medlemmer, forbundsvenner og andre til å skrive tekster til bloggen om temaet 

Kristenprogressiv. AKT trykker et utvalg av tekstene fra bloggen samt eventuelt nye tekster.» 

 

Ingvild presenterte forslag til helt nye retningslinjer for organisering av AKT. Punkt 1-12 i det 

nye forslaget til retningslinjer er nye eller reviderte punkter av de gamle retningslinjene. 

Punkt 13-15 er helt like de gamle retningslinjene. Det vil si at det ikke er noen forslag på 

endring av det som går på økonomi, men på alt det andre.  

 

Landsstyret diskuterte i januar om bloggen og årboka skal hete det samme og om vi eventuelt 

kan endre innholdet i forkortelsen AKT fra “Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift” til “Aktuelt 

Kristenprogressivt Tidsskrift”. I vedlagt forslag ligger det an til at bloggen og årboka har 

samme navn, men at domenet for bloggen er kristenogprogressiv.no. En begrunnelse for dette 

forslaget er at AKT er innarbeidet i organisasjonen som stedet der medlemmene kan uttrykke 

sine meninger og sende inn tekster. Hvis bloggen skal ta over denne funksjonen, er det fint å 

ha samme navn. Bladet AKT har blitt en blogg, men sendes fortsatt ut i posten én gang i året.  

Ingvild har lagt opp til at landsstyret kan stemme over om de vil bytte innholdet i forkortelsen 

AKT  fra “Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift” til “Aktuelt Kristenprogressivt Tidsskrift”. 

 

Forslag 1 (fra Eilif): 

Gjennomgående forslag: Bytte ut ordet «blog» med «nettside» 

5 stemmer for 

1 stemme mot 

1 avholdende stemme 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2 (fra Torkil): 

Endre punkt 7 til: [Nettsiden/bloggen] bruker domenet kristenprogressivt.no. Dette er en 

videreføring av den tidligere nettsiden kristenogprogressiv.no. 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 3 (fra Torkil): 

Gjøre punktet om «Bloggens formålsparagraf» til et eget punkt som ikke heter 

«formålsparagraf». 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 4 (fra Torkil): 



Nytt punkt: Generalsekretær i NKS er ansvarlig for at det til enhver tid er en teknisk 

driftsansvarlig for [nettsiden/bloggen] 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 5 (fra Ingvild): 

Endre navn til Aktuelt Kristenprogressivt Tidsskrift 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller på nye retningslinjer for AKT (se vedlegg). Forslaget oversendes 

landsmøtet 2019. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.1.6 Innstilling ledere av utvalg 
 

Marianne innledet til saken. Hun har forespurt alle medlemmer av eksisterende utvalg om de 

ønsker å stille som utvalgsledere. Så langt har de som har svart, svart negativt. Flere 

medlemmer har ikke fått god tid på å svare, så Marianne skal purre snart. Ingvild Yrke har 

sagt ja til å stille som leder for det nye utvalget «Teologismia». 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller på Ingvild Yrke som leder for det nye utvalget «Teologismia». 

Marianne Meling Kvamsøe får fullmakt til å innstille på ledere til øvrige utvalg.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

3.1.7 Resolusjon om private religiøse skoler  
 

Ingvil innledet til saken: 

I forslaget til Arbeidsprogram er det lagt inn et punkt om en kampanje rettet mot private 

religiøse skoler som mottar statsstøtte og samtidig diskriminerer på grunnlag av legning. Dette 

har utløst en større diskusjon om religionsfrihet, diskriminering og offentlige midler.  

 

Landsstyret har derfor bedt om at landsmøtet også behandler en resolusjon (altså en uttalelse 

om et saksområde, som både kan danne grunnlag for eventuelle offentlige utspill, og som 

klargjør internt hva organisasjonen mener om en sak) om denne saken.  

 

Så oversendes landsstyrets innstilling til landsmøtet. Merk at det er mulig at landsstyret 

leverer en delt innstilling der et flertall mener noe og et mindretall mener noe annet. Dette 

gjelder både enkeltpunkter i uttalelsen og uttalelsen som helhet. 

 

Landsstyrets diskusjon: 

Eilif: Kan uttalelsen utvides til også videregående skoler? 

 

Ingvil: Min tanke var at vi skulle begynne litt forsiktig, og at grunnskoler er viktigst for der er 

elevene under 18 år og har ikke valgt skole sjøl. Er enig i at alle skoler burde omfattes, men 

dette gjør kanskje forslaget mer salgbart.  

 

Ingvild: Savner en teologisk/kristen begrunnelse. Det er ikke vår jobb å vokte Norges lover. 



Ingvil: Enig i at det burde vært en teologisk begrunnelse, ønsket bare å holde det så kort som 

mulig.  

 

Eilif: Enig i at det er lurt å få inn et teologisk argument. Kan legges inn i siste avsnitt 

 

Torkil: Er vanligvis veldig for at vi argumenterer teologisk, ut fra vår «nisje» som kristelig 

studentforbund. Litt mer skeptisk i dette tilfellet, der forslaget er å inndra statsstøtte. Når vi da 

argumenterer for dét på teologisk grunnlag, går vi langt i å si at organisasjoner vi ikke er 

enige med ikke bør få statsstøtte. Da er jussen ryddigere. 

 

Andreas: Jeg synes det er vanskelig å argumentere juridisk, for jeg er ikke så skolert på det. 

Jeg er av den enkle forståelse at hvis grunnskolene har denne praksisen, så er den lov, for de 

er underlagt Norges lover, og de får statsstøtte til driften sin.   

 

Torkil: Her står prinsippene om diskriminering opp mot prinsippene om trosfrihet. 

 

Eilif: Kan godt ha et bredere argumentasjonsgrunnlag. Både juridisk og teologisk. Kan legge 

til et kulepunkt om at vi krever at det må bli slutt på diskriminering på grunnlag av legning.  

 

Marianne: Høres litt strengt ut å fjerne statsstøtten. Men ser heller ikke hvilke andre tiltak 

som kan foreslås.  

 

Ingvil: Vi krever ikke at de må endre undervisning og teologi, men å fjerne formuleringer i 

reglementet sitt som er direkte diskriminerende. 

 

Torkil: Andre tiltak vi kan ha er f.eks å kreve at Bispemøtet tar avstand fra slike skoler. Eller 

få med oss flere kristne organisasjoner på å si at foreldre ikke bør sende barna til skoler som 

har et slikt reglement e.l. 

 

Forslag 1 (fra Ingvild): 

Fjerne kulepunkt med krav om fjerning av statsstøtte: 

Stemmer for: 2 

Stemmer mot: 4 

Avholdende: 1 

Forslaget falt. 

 

Vedtak: 

Landsstyret oversender uttalelsen til landsmøtet, og innstiller på at den vedtas (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt.  

 

Ingvild og Regine har tatt ut dissens på det siste kulepunktet i uttalelsen, med følgende 

begrunnelse: Vi ønsker av prinsipp ikke å bruke statsstøtte som pressmiddel for å få de vi er 

uenige med til å endre mening, men ønsker at annet forslag til konkret pressmiddel. 

 

 

3.1.8 Eventuelle innkomne forslag til vedtektsendringer 
 

Torkil orienterte om at det ikke har kommet inn noen forslag til vedtektsendringer, og han kan 

heller ikke se at noen av sakene landsstyret har forberedt krever vedtektsendringer. 

 



 
 
3.1.9 Opprettelse av nytt utvalg  
 

Ingvild innledet til saken: 

Forbundet har i dag to faste sammenslutninger: Utvalg for likestilling og Utvalg for Palestina. 

Det er bare Landsmøtet som kan opprette og nedlegge faste sammenslutninger.  

 

Landsstyret 2018-2019 har tidligere i perioden diskutert å opprette en fast sammenslutning 

som skal lage teologisk-pedagogiske opplegg som kan brukes av lokalforbund og grupper. 

Hvis Landsmøtet vedtar å opprette en slik fast sammenslutning, skal Landsmøtet også vedta 

en instruks for sammenslutningen.  

 

Instruksen for sammenslutningen skal avgrense sammenslutningens mandat og oppgave. Den 

konkrete bestillingen av arbeid, gir landsmøtet gjennom arbeidsprogrammet. 

 

Landsstyret diskuterte i januar hva sammenslutningen skal hete, og ble enige om at det ikke 

trenger å hete “Utvalg for ..” 

 

Landsstyret ble i januar også enige om at sammenslutningen også skal bidra til å skape ny 

teologi uten å definere forbundets rette teologi.  

 

På bakgrunn av dette har Ingvild laget et nytt forslag til instruks og nytt forslag til navn: 

Teologismia 

 

Forslag 1 (fra Eilif): 

Endre navnet på utvalget til «TeologiSmia» 

 

Forslag 2 (fra Torkil): 

Endre navnet på utvalget til «Teologi-smia» 

 

Forslag 1 og 2 ble satt opp mot hverandre: 

Forslag 1 fikk 1 stemme 

Forslag 2 fikk 6 stemmer 

 

Forslag 2 ble satt opp mot det gjeldende «Teologismia» 

Teologi-smia: 1 stemme 

Teologismia: 5 stemmer 

1 avholdende stemme  

 

Forslag 3 (fra Torkil): 

Stryke overskriften «Formålet med Teologismia:» og flytte avsnittet «Teologismia skal 

bistå…» opp som andre setning i instruksen.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller på at landsmøtet oppretter en ny fast sammenslutning som heter 

Teologismia. Landsstyret innstiller på følgende instruks for Teologismia: 

 



Teologismia er en fast sammenslutning i Norges kristelige studentforbund, i henhold til 

gjeldende vedtekter for NKS. 

  

Teologismia skal bistå Norges kristelige studentforbund i å nå sitt mål om å vekke og styrke 

kristen tro og identitet blant studenter barn og unge, ved å holde teologiarbeidet levende i 

organisasjonen og legge til rette for teologisk refleksjon, debatt og utfoldelse i 

medlemsmassen. 

 

Teologismia får sitt mandat fastsatt av landsmøtet.  

 

Teologismia rapporterer til landsstyret (LS) mellom landsmøtene.  

 

Teologismia leverer årsmelding til landsmøtet. 

 

Teologismia er underordnet alle landsmøtevedtak og skal ha Forbundets teologiske plattform 

som utgangspunkt i sitt arbeid.  

 

Teologismia sine arbeidsoppgaver er: 

1. Lage pedagogiske opplegg om teologi og bibelkunnskap som legges i ressursbanken 

på forbundet.no/ressursbank og trykkes i hefter 

 

2. Holde et seminar på Forbundshelga  

 

3. Å holde seg oppdatert på organisasjonens behov for teologisk skolering 

 

4. Lage materiell som Forbundet kan distribuere utad 

 

5. Å legge til rette for teologisk debatt, refleksjon og utfoldelse i medlemsmassen. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

3.2 Internasjonal forbundskonferanse 2019 
 

Eilif innledet til saken: 

Eilif har vært i kontakt med KRISS og HKSCM. HKSCM skal til Sverige i begynnelsen av 

mai, og ønsker å legge årlig Finse-tur til dette tidspunktet.  

 

Eilif har ikke anledning til å delta på konferansen i mai, og har også vanskelig for å planlegge 

mye fra folkehøgskolen.  

 

Når det nå kommer General Assembly i juni, er det ekstra relevant å ha samling i år.  

 

Vedtak: 

Eilif og Torkil holder i planleggingen av konferanse sammen med KRISS og HKSCM. Etter 

landsmøtet i mars, må det nye landsstyret hektes på planleggingen.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

 
  



4. Personalsaker 
 

4.1 Utlysningstekst, ny generalsekretær 
 

Andreas innledet til saken: 

Landsstyret diskuterte i januar hvilke elementer som burde med i en utlysningstekst. 

 

Marte og Andreas har laget det vedlagte forslaget til utlysningstekst basert på utlysninger av 

tidligere stillinger i Forbundet, og innspillene fra landsstyret 

 

Landsstyret ønsker å få inn et setning om at vi er studentstyrt og har lokalforbund i 6 byer.  

 

Torkil la fram forslag til overlapping/avslutning etter samtaler med leder, som landsstyret 

tilsluttet seg. 

 

Vedtak:  

Landsstyret innstiller på den vedlagte utlysningsteksten for stillingen som generalsekretær. 

Forslaget oversendes påtroppende LS for vedtak i mars. 

 

Landsstyret tilbyr Torkil Hvidsten forlenget kontrakt ut oktober 2019. Overlapping med ny 

generalsekretær skjer i august, september og første uke av oktober. Torkil tar ut oppspart 

ferie/avspasering siste tre uker av november. Nyansatt generalsekretær overtar fullmakter 

som generalsekretær 1. oktober.   

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

--- 

 

Oslo, 17.02.2019 

 

Torkil Hvidsten 

 

 

 

Godkjent i landsstyret 17.03.19 


