
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

21. SEPTEMBER 2019 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted:  Utøya, 21. september 2019.  

Møtet ble satt: 17:32. Møtet ble hevet: 18:55. 

 

Til stede:  Alex Ramstad Døsvik (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder), 

Elisabeth Barkved Arnevik (Bergensforbundet), Albert Andersen Øydvin 

(Osloforbundet), Kristian Sløgedal (Osloforbundet), Marianne Meling 

Kvamsøe (Stavangerforbundet), Lilly Marie Spjelkavik Hansen 

(Tromsøforbundet), Torkil Hvidsten (generalsekretær), Aurora Marie Nome 

(påtroppende generalsekretær).  

 

Meldt forfall:  Ingvil Holthe Enoksen (Bergensforbundet), Ingrid von Harling Lien 

(Kristiansandsforbundet), Marte Holm Simonsen (Osloforbundet) 

 

Ikke møtt:  Emil Pleym (Osloforbundet) 

 

 

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak:  

Landsstyret godkjente innkallingen.  

Enstemmig vedtatt. 

 
 
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden  
 

Vedtak:  

Landsstyret godkjente den utsendte sakslista uten endringer:  

 

0. Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling    Alex 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden   Alex 

0.3 Valg av møteleder og referent    Alex 

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 24-25. august  Aurora 

1.2 Invitasjoner etc. siden sist LS    Aurora 

 

2. Økonomi 

2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2019  Aurora 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Valg av AU-medlem NSKF    Alex 

 

4. Personalsaker 

4.1 Ansettelse organisasjonsrådgiver   Aurora 

Enstemmig vedtatt. 



0.3 Valg av møteleder og referent     

 

Vedtak:  

Landsstyret valgte Alex Ramstad Døsvik som ordstyrer og Aurora Marie Nome som referent. 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
1. Referater og orienteringer 
 
1.1 Godkjenning av referat fra LS 24-25. august   
 
Vedtak:  

Landsstyret godkjente referatet fra landsstyremøtet 24.-25. august uten endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.2 Invitasjoner etc. siden sist LS  

Aurora orienterte om invitasjoner som har kommet siden sist landsstyremøte: 

 

Debatt: Hvordan er utenrikspolitikk lokalpolitikk? (Norges Sosiale Forum m.fl.) 

Oslo, 2. september – Ikke prioritert 

 

Frokostmøte: Turisme som pressmiddel i Jerusalem (Fellesutvalget for Palestina) 

Oslo, 19. september – Ikke prioritert 

 

Åpent strategimøte (ICAN) 

Oslo, 19. september – Ikke prioritert 

 

Strategisamtale om Verdens Sosiale Forum (Norges Sosiale Forum) 

Oslo, 20. september – Ikke prioritert 

 

Helsefestival 2019 (Tverrkulturell helseinfo) 

Oslo, 20. september – Ikke prioritert 

 

Barnerettighetsseminaret 2019 (Redd Barna) 

Tromsø, 24. september – Ikke prioritert 

 

Whereby.com Brand Launch Party 

Oslo, 27. september – Vi styrer glatt unna dette. 

 

Youth Training: “CHALLENGE IT: Exploring Approaches and Innovation for Combating 

Youth Extremism” (WSCF-E) 

Utrecht, Nederland, 1.-7. november – Vi promoterer dette under og etter Forbundshelga og 

informerer om lokalforbund som har satt av penger til å sende forbundere internasjonale 

Forbundskonferanser. 

 

Senior Friends Gathering (WSCF) 

Berlin, Tyskland, 4.-11. juni 2020 – Vi ønsker å promotere dette for å gi et tilbud til 

forbundsvennene. Påmeldingsfristen er 30. november, men vi tenker at det er mer naturlig å 

mobilisere etter nyttår. Vi har spurt WSCF om vi kan få utsatt påmeldingsfristen.  



Annet 

 
Vi har mottatt 1. innkalling til General Assembly til WSCF som foregår 4.-11. juni 2020 i 

Berlin, Tyskland. Vi har mulighet til å sende to delegater til dette møtet. Vi har lov til 

nominere delegater, men Executive Committee (styret) påberoper seg retten til å godkjenne 

disse. Det er i utgangspunktet påmeldingsfrist 10. november, men vi har gitt beskjed om at vi 

velger delegater etter vårt landsmøte i mars 2020.  

 

Skeivt Kristent Nettverk, som er et nystartet nettverk av skeive kristne, primært fra pinse-

/frikirkelige menigheter, har tatt kontakt for å få låne lokaler til en konferanse/samling 2.-3. 

november. Vi har tilbudt dem å låne lokaler i U20 gratis 2. november (det er opptatt 3. 

november), og også ved senere anledninger om de skulle ønske dét. Vi har også tipset dem 

om byer vi har lokalforbund i, og sagt at det er mulig å ta kontakt med disse for eventuelt 

samarbeid framover.  

 

På oppfordring fra WSCF har vi tilsluttet oss oppropet fra The Peoples’ Summit on Climate, 

Rights and Human Survival Declaration, som er et opprop fra sivilsamfunns- og religiøse 

organisasjoner som vil bli lagt fram på FNs klimatoppmøte 23. september. Oppropet er for 

klimavennlig politikk og kommer med generell kritikk av stater som ikke fører en 

klimavennlig politikk og av fossil energi-industrien og det industrielle landbruket for ikke å 

være klimavennlige. Dessuten er oppropet mot vold og for menneskerettigheter for alle. 

 

 
2. Økonomi 
 
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2019 
 
Torkil gjennomgikk regnskapet til og med august 2019. Landsstyret tok regnskapet til 

orientering.  

 
 

3. Organisasjonssaker 
 

3.1 Valg av AU-medlem NSKF  
 
Alex innledet til saken: 

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som forvalter NKS’ 

eiendommer. Organisasjonen består av et styre, kalt ”Huskomiteen”. Det er Landsstyret i 

NKS som velger representanter til dette styret. 

 

NKS har én direktevalgt plass i Huskomiteens AU, som består av styreleder i NSKF (per nå 

Olav Nomeland), eiendomsforvalter (per nå Helena Lilja Markan i vikariat for Ranveig 

Aamodt) og én representant for NKS (per nå Torkil Hvidsten).  

 

Torkil Hvidsten går av som generalsekretær 31.10.2019, og må da erstattes. Det er sedvane at 

generalsekretær er NKS’ representant, mens leder er vara. Det anbefales at denne ordningen 

videreføres. 

 

 



Vedtak: 
Landsstyret valgte Aurora Marie Nome som NKS’ representant i NSKFs AU, t.o.m. 

01.11.2023, eller tidligere, dersom Nome slutter i stillingen som generalsekretær.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

Med forbehold om godkjenning. 

 

 

Oslo, 30.09.2019 

Aurora Marie Nome    


