
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

17. MARS 2019 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 

Møtet ble holdt i Universitetsgata 20 17. mars 2019. Møtet ble satt kl 15.15 og hevet kl 16.20. 

 

Til stede med stemmerett: 

Alex Ramstad Døsvik (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder), Marianne Meling 

Kvamsøe (Stavanger), Lilly Marie Spjelkavik Hansen (Tromsø), Ingvil Holthe Enoksen 

(Bergen), Marte Holm Simonsen (Oslo). 

 

Til stede uten stemmerett:  

Elisabeth Arnevik (vara, Bergen), Torkil Hvidsten (generalsekretær) og Aurora Marie Nome 

(ansatt organisasjonsutvikler) 

 

Edel-Marie Haukland, Ingvild Yrke og Merete Endresen fra det avgåtte landsstyret var til 

stede under behandling av saken 0.1-0.3 og 1.1, samt diskusjon (ikke vedtak) på sak 4.1. 

 

 

 

  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 

 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Da representantene ble innstilt på ulike tidspunkt, ble også innkalling og sakspapirer sendt ut 

ulikt. Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 21. januar. Sakspapirer til møtet ble 

distribuert 7. mars. 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste 
 

Det utsendte forslaget til saksliste ble godkjent uten endringer: 

 

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 16. februar 

 

2. Økonomi 

Ingen økonomisaker på dette møtet 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Møteplan for landsstyret 2019-2020 

3.2 Invitasjoner og kommende arrangementer 

3.3 Valg av vara til AU i NSKF 

 

4. Personalsaker 

4.1 Utlysning ny generalsekretær 

Enstemmig vedtatt 

 

 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 

Vedtak: 

Alex Ramstad Døsvik ble valgt til ordstyrer. 

Torkil Hvidsten ble valgt til referent. 

Enstemmig vedtatt 

 

  



1. Referater og orienteringer 
 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 16. februar 
 

Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt 

 
 

2. Økonomi 
 
Det var ingen økonomisaker på dette møtet. 

 
 

3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Møteplan LS-perioden 2019-2020 
 

Torkil presenterte forslag til møteplan.  

 

Landsstyret diskuterte det utsendte forslaget og gjorde følgende endringer: 

 

Første møtehelg ble flyttet fra 26.-28. april til 3.-5. mai. 

Møtet i juni ble flyttet fra 1.-2. juni til 14.-15. juni (fredag-lørdag). 

Landsmøtet 2020 ble flyttet fra 13.-15. mars til 20.-22. mars. 

 

Vedtak: 

3.-5. mai:  LS-møte/skoleringshelg (hyttetur til Son) 

14.-15. juni:  LS-møte i Oslo 

(ca 24. juli-8. august: Utveksling til Palestina) 

24.-25. august: LS-møte i Oslo 

20.-22. september: Forbundshelga 

(September/oktober: European Regional Assembly WSCF-E) 

16.-17. november: LS-møte i Stavanger 

18.-19. januar: LS-møte i Oslo 

(8.-10. februar: Styreinstruktørkurs) 

15. februar:  LS-møte (over internett) 

20.-22. mars:  Landsmøte i Oslo 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

3.2 Invitasjoner siden sist 
 

Markering: Norge må signere FNs atomvåpenforbud! (ICAN) 

Oslo, 5. mars – Vi tilsluttet oss og mobiliserte på Facebook  

 

Kirkemøtets åpningsdag 27. mars 

Trondheim, 27. mars – Andreas deltar, da Alex allerede er delegat. 

 



Støttemarkering for Palestina - eitt år sidan protestmarsjane på Gazastripa starta (FuP og 

Palestinakomiteen) 

Oslo, 30. mars - Vi er tilsluttet. Utvalg for Palestina og Osloforbundet oppfordres til å 

mobilisere. 

 

NATO 70 år – markering mot opprusting (Norges Fredsråd) 

Oslo, 4. april – Vi tilsluttet oss og mobiliserer på Facebook 

 

K-Studs årsmøte 2019 

Oslo, 9. mai – Ansatte deltar 

 

Barne- og Ungdomstinget 2019 (LNU) 

Oslo 26. april – Vi ønsker å sende en representant om noen i LS og/eller ansatte har 

anledning. Torkil sender ut innkallingen, førstemann til mølla får delta. 

 

Ungdommens kirkemøte 2019 

Hurdal, Akershus 4.-8. oktober – Oversendes LS i mai. 

 

Innspillsfrokost (LNU) 

Oslo, 6. mars – Ikke prioritert 

 

Informasjonsmøte om autonome våpen (Norges Fredsråd) 

Oslo, 11. mars – Ikke prioritert 

 

Årsmøte i SLUG 

Oslo, 3. april – Ikke prioritert 

 

Fredsrådets representantskapsmøte 2019 

Oslo, 5. april – Ikke prioritert 

 

Studietur om bruk av film i opplæring/dialog (K-Stud) 

Järvenpää, Finland 12.-15. juni, 380 Euro – Ikke prioritert 

 

 

3.3 Valg av vara til styret i NSKF 
 

Torkil innledet til saken: 

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som eier og forvalter 

eiendommer på vegne av NKS. 

 

Organisasjonen ledes av et styres som kalles «Huskomiteen». Det er landsstyret i NKS som 

velger representanter til dette styret. NKS har også én direkteplass i Huskomiteen, og denne 

sitter også i Huskomiteens arbeidsutvalg (AU).  

 

Det daglige arbeidet i NSKF utføres av styrets AU, som består av styreleder i NSKF (Olav 

Nomeland), ansatt eiendomsforvalter (Helena Lilja Markan, vikar for Ranveig Aamodt) og én 

representant for NKS (generalsekretær Torkil Hvidsten).  

 



Det er sedvane at generalsekretær er NKS’ representant, mens leder er dennes vara. Torkil er 

valgt fram til åremålet utløper i oktober 2019. Avtroppende leder i NKS, Ingvild Yrke, har 

vært hans vara fram til landsmøtet 2019. 

 

Vedtak: 

Landsstyret velger Alex Ramstad Døsvik som vara for Torkil Hvidsten til styret i Norske 

Studenters Kristelige Forbund. Valgperioden er fram til 17. mars 2020. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

4. Personalsaker 
 
4.1 Utlysning ny generalsekretær 
 

Andreas innledet til saken: 

Stillingen som generalsekretær er et åremål – det vil si en tidsbegrenset stilling. Torkil 

Hvidsten har snart sittet to perioder á tre år.  

 

Det avtroppende landsstyret har over to møter diskutert hvilke kvalifikasjoner det vil være lurt 

å se etter i en ny generalsekretær, og har laget et forslag til utlysningstekst til hjelp for det nye 

landsstyret. I forslaget ligger at stillingen lyses ut  

 

Tidligere har åremålet vært på fire år med mulighet for forlengelse i to år. Fra og med 

ansettelsen av Gaute Brækken (generalsekretær før Torkil), ble dette omgjort til tre år med 

mulighet for (ikke definert) forlengelse. 

 

Torkils kontrakt utløper 31. oktober. Intensjonen fra det avtroppende landsstyret er at ny 

generalsekretær er på plass tidlig i august, og har to måneders overlapping. Den nye 

generalsekretæren overtar fullmaktene som generalsekretær fra 1. oktober. Torkil tar ut 

oppspart ferie de siste tre ukene i oktober.  

 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok utlysningstekst for ny generalsekretær med søknadsfrist 3. april og 

oppstart fortrinnsvis 1. august (se vedlegg).  

 

Landsstyret nedsetter en ansettelseskomité bestående av Alex Ramstad Døsvik, Marte Holm 

Simonsen, Marianne Meling Kvamsøe og Ingvil Holthe Enoksen. Komiteen skal velge ut 

søkere til intervju, intervjue dem og lage en innstilling på kandidater til LS-møtet i april. 

Torkil er sekretær for komiteen og er tilgjengelig med råd og praktisk hjelp i prosessen. 

Enstemmig vedtatt 
 

 

 

Oslo, 19.03.19 

Torkil Hvidsten 

 

 

Godkjent i landsstyret 04.05.19 


