
 

 

 

LANDSSTYRET 

23.-24. JANUAR 2016 

 

REFERAT 
  



Tid og sted: Hytte på Son. 23.-24. januar 2016. Møtet satt 23. januar kl. 10.00. Møtet 

avsluttet 24. januar kl. 15.30.  

 

Til stede:  Sara Marie Grimstad (leder), Marte Leberg (nestleder), Audun Stranden 

(Trondheimsforbundet), Jan Arne Bosnes (Trondheimsforbundet), Edvard 

Berntzen (observatør, Osloforbundet) og Torkil Hvidsten (generalsekretær).  

 

Forfall:  Knut Natskår Svihus (Bergensforbundet). 

 

Permisjon: Øystein Hellevik (Bergensforbundet). 

 

 

 

  



SAKER: 
 

 

 

0. KONSTITUERING  
 
0.1 Godkjenning av innkalling   
 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

 

 

0.2 Godkjenning saksliste og dagsorden 
Den utsendte sakslista ble godkjent med følgende endringer: Sak 3.2 Komite for formidling 

og forkynnelse og sak 3.3 Sommerleir på Haugtun ble strøket. Sak 3.1 Nettsider ble utvidet til 

sak 3.1 Nettsider og app.  

 

Vedtak: 
0. Konstituering  

0.1 Godkjenning av innkalling 

0.2 Godkjenning saksliste og dagsorden 

0.3 Valg av ordstyrer og referent  

  

1. Referater og orienteringer  

1.1 Godkjenning av referat fra LS 30.10-01.11 

1.2 Svar på uttalelse fra OKSFs årsmøte  

1.3 Orientering fra lokalforbundene 

  

2. Økonomi  

2.1 Regnskap  

2.2 Budsjett 2016  

2.3 Fordeling av leieinntekter, lokalforbund  

2.4 Budsjett for Tromsøforbundet 

  

3. Organisasjonssaker  

3.1 Nettsider og app 

3.2 Instruktørkurs 

3.3 AKT  

3.4 Barne- og Ungdomstinget 2016  

3.5 WSCF 

  

4. Landsmøtet 2016  

4.1 Saksliste 

4.2 Forretningsorden 

4.3 Landsstyrets årsberetning 

4.4 Landsstyrets sammensetning (inkl AU, AKT)  

4.5 Justeringer av Lovene  

4.6 Teologisk plattform 

 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 

Vedtak: 

Sara Marie Grimstad ble valgt til ordstyrer. 

Torkil Hvidsten ble valgt til referent. 



 

1. REFERATER OG ORIENTERINGER 
 
1.1 Godkjenning av referat fra LS 30.10-01.11 
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer. 

 

1.2 Svar på uttalelse fra OKSFs årsmøte 
Landsstyret har via epost utarbeidet et utkast til svar på uttalelsen som kom fra det 

ekstraordinære årsmøtet i Osloforbundet. Landsstyret diskuterte utkastet. Knut Natskår Svihus 

kom med innspill på telefon.  

 

Vedtak: 

Det ekstraordinære årsmøtet i Osloforbundet 9. oktober 2015 vedtok en uttalelse i forbindelse 

med at Sophie Panknin og Torkild Hausken trakk seg som LS-representanter høsten 2015. 

Landsstyret inviterte på bakgrunn av dette hele styret i OKSF til en samtale 31. oktober 2015.  

 

Landsstyret synes det er synd at Torkild Hausken og Sophie Panknin valgte å trekke seg fra 

sine verv i landsstyret. Både fordi vi har mistet deres verdifulle tanker og innspill, og fordi det 

svekker Osloforbundets kommunikasjon med, og innflytelse over, organisasjonen som helhet.  

 

Landsstyret har behandlet denne saken grundig, over flere landsstyremøter, og i dialog med 

de involverte. Vi finner ingen hold i uttalelsene fra det ekstraordinære årsmøtet til OKSF. I 

behandlingen av saken og i spørsmål rettet til styret i OKSF fant vi ingen forhold av "dårlig 

behandling" av representantene deres i LS hverken av valgte ledere eller ansatte.  

 

Landsstyret ser med undring på at en sak om intern uenighet i landsstyret ble gjort til en 

offentlig sak på et årsmøte, med en svært ensidig og mangelfull saksframstilling som gjorde 

det umulig for deltakerne på årsmøtet å fatte et informert vedtak. Ved å ikke invitere alle 

involverte parter får man kun ett perspektiv på det man mener har skjedd. Vi er i tillegg 

skuffet og synes det er svært uheldig at en slik sterk uttalelse med høyst uklar kritikk av 

enkeltpersoner fremmes på nett og på Facebook uten at man inviterer Landsstyret til å svare 

på uttalelsen. 

 

Landsstyret setter pris på dialogen med styret i Osloforbundet i etterkant av uttalelsen, og er 

glade for at vi nå ser ut til å ha kommet til en bedre forent forståelse av situasjonen. Vi ser 

fram til videre godt samarbeid med oslostyret og til at Osloforbundet igjen får faste 

representanter i Landsstyret.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 
  



1.3 Orientering fra lokalforbundene 
 

Trondheim Kristelige Studentforbund (ved Jan Arne Bosnes): 

Trondheimsforbundet har et bredt og variert program for kommende semester. Slik planen er 

nå, har vi møter hver onsdag og ca. hver tredje fredag. Semesterplan ligger vedlagt. Onsdag 

13.01 hadde vi vår første åpningskveld. Da kom nesten 30 personer for å høre om forbundets 

historie og svare på quiz. Etterpå ble det sosialt. Vi fikk gode tilbakemeldinger på kvelden. 

Fredag 15.01 var det nyttårsgalla. Her var det 26 personer som deltok. Her ble det servert 

tapas, der alle var med og bidro med mat. Det var også underholdning for kvelden med 

polynese, taler, vals og prisutdeling.  

 

Det vi har fokusert på dette semesteret har vært møter i god Forbundsånd. De kommende 

ukene vil vi også bedrive synlig rekruttering i form av stand på de største fakultetene på Det 

Nye NTNU som nå har blitt det største universitetet i landet. 

 

Opp imot det kommende årsmøtet skal tre nye lokallagsmedlemmer til styret velges inn. 

Samtidig diskuterer vi nye representanter til landsstyret. Vi jobber også for å utarbeide en 

modell for hvordan landsstyrerepresentantene og lokalstyret skal samarbeide bedre. 

Koret har vurdert å øve oftere da det har blitt bedt om å opptre i Nidarosdomen. Bandet driver 

fortsatt med øvinger opp imot åpen scene. 

 

Orientering fra Oslo Kristelige Studentforbund (ved Edvard Berntzen): 

Oslo-forbundet har siden november hatt temamøter, Bibel og Børst, messer og fest. Vi har 

blant annet vært innom temaer som nattverd og kjønn. Den 18. november arrangerte vi et 

temamøte om kristne grunnverdier i norsk politikk. Temaet var aktuelt ettersom 

flyktningkrisen stilte det politiske Norge på store prøver. Spørsmålet var hvorvidt reaksjoner 

og tiltak kunne sies å være preget av kristne grunnverdier eller ikke. Og hva er egentlig 

kristne grunnverdier? Vi var så heldig å ha besøk av politisk redaktør i Vårt Land, Berit 

Aalborg. Det ble en interessant samtale med engasjerte deltakere. Ekstra hyggelig var det å se 

at flere av deltakerne ikke hadde vært på arrangementer med Forbundet før. Erfaringen fra 

dette er at dagsaktuelle temaer skaper oppmerksomhet som øker interessen for Forbundet.  

 

Programmet for vårsemesteret ble publisert 15.1. Dette startet med semesterstartsmesse og 

fest samme dag (Facebook-arrangement ble delt i forkant). Messen ble holdt av gatepresten 

for ungdom i Oslo, Andreas Carlmark. Han ble også med på festen i Kollektivet etterpå.  

 

Neste uke (uke 3) starter de fleste studiestedene opp. I forbindelse med dette skal vi stå på 

stand på MF, TF og muligens HiOA og Diakonhjemmet.  

 

Bergen Kristelige Studentforbund (utsendt på forhånd fra Knut Natskår Svihus): 

Siden sist har vi arrangert juleavslutning som dessverre ble noe mislykket grunnet til Knuts 

matforgiftning samt ødelagte toaletter i forbundslokalene (som vi skrev på facebook var dette 

to hendelser uten sammenheng). Resten av styret gikk sammen med medlemmene og Astri ut 

og tok en øl til stor begeistring for alle. 

 

Forrige fredag hadde vi planlagt årets første Bibel&Børst. Vi sendte ut mail til medlemmene 

våre og informerte på facebook, men ingen møtte opp. 

 

I dag har Bergensforbundet deltatt på en demonstrasjon i regi av Palestinakomiteen til støtte 

for palestinske barn i israelske fengsler. 



 

I morgen deltar vi på "Studenttorg" som er arrangementet hvor alle studentorganisasjoner 

møter nye studenter ved UiB. 

 

Programmet er endelig ferdigstilt og legges ved her. Vi har i tillegg planlagt styreseminar 

sammen med Astri som blir helgen etter årsmøtet vårt som finner sted tirsdag 16. februar. 

 
Tromsø Kristelige Studentforbund (utsendt på forhånd fra Astri Gryt): 

I løpet av høsten har det vært lite aktivitet i Tromsø. I utgangspunktet var det planlagt tre 

fredagsmesser i tillegg til Miljøhelga på Gåsvær, men alle messene har blitt avlyst av ulike 

grunner. Jeg har hatt jevnlig kontakt med våre kontaktpersoner, og de er fortsatt interessert i å 

gjennomføre arrangementer i vårsemesteret. Jeg skal prøve å få til en reise til Tromsø i slutten 

av januar, hvor jeg både skal stå på stand og møte våre kontaktpersoner. I tillegg vil jeg 

invitere medlemmer og interesserte fra epostlista fra stand i høst til å komme med innspill til 

vårens program når jeg er i Tromsø.  

 

Stavanger Kristelige Studentforbund (utsendt på forhånd fra Astri Gryt): 

Siden sist har jeg vært i Stavanger to ganger for å gjennomføre bibel&børst, 13.november og 

17.desember. Vi har hatt arrangementene i Stavanger domkirke, hvor vi får leie lokaler gratis. 

Begge gangene har det kommet en ny person som etter arrangementet har ønsket å bli 

medlem, noe som betyr at det per nå er tre medlemmer i Stavanger.  

 

Jeg er i dialog med medlemmene i Stavanger, og planen videre er å stå på stand i slutten av 

januar, og samtidig møtes for å planlegge semesteret. Vi skal ha et årsmøte i løpet av februar, 

hvor vi satser på å få valgt inn et styre.  

 

I bygget vårt i Egersundgaten står det per nå fire rom ledige, som har vært vanskelig å fylle 

denne høsten. Huskomiteen har derfor funnet ut at det er et bra utgangspunkt for å starte et 

Forbundskollektiv i Stavanger. Vi kommer til å tilby en treårskontrakt til 2000,- i mnd. til 

aktive Forbundere, med mål om å skape en base for Stavangerforbundet.  

 
 
 
  



2. ØKONOMI 
 
2.1 Regnskap 
Generalsekretær gjennomgikk det foreløpige regnskapet for 2015. Landsstyret er innforstått 

med at mindre endringer kan forekomme inntil det endelige og reviderte regnskapet foreligger 

før Landsmøtet. Resultatregnskapet viser per nå et underskudd kroner 130 871,- Dette skyldes 

manglende innbetaling av forsinkelsesrenter fra NSKF på til sammen kroner 181 446,-. Leder 

og generalsekretær anbefalte at de utestående rentene legges til NSKFs samlete gjeld til NKS.  

 

Vedtak: 

Landsstyret tar det foreløpige årsregnskapet til etterretning.  

 

Landsstyret ber om at manglende innbetaling av renter fra NSKF legges til NSKFs samlete 

gjeld til NKS. 

 

Landsstyret velger å ikke fakturere lokalforbund for lisens for filmvisning i 2015. Når 

regningen kommer på nytt i 2016, vil lokalforbundene faktureres for sin andel.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
2.2 Budsjett 2016 
 

Leder og generalsekretær hadde på forhånd utarbeidet forslag til budsjett. Landsstyret 

gjennomgikk budsjettet og valgte enstemmig å gjennomføre følgende endringer i forslaget: 

 
3300 Reklameinntekter AKT:   Redusere fra 45 000,- til 30 000,- 

5012 Lønn/honorar AKT:    Redusere fra 30 000,- til 15 000,- 

6715 AKT Layout osv    Redusere fra 30 000,- til 20 000,- 

6720 Overføringer lokalforbund   Øke fra 2 500,- til 5 000,-  

6760 AKT til medlemmene   Redusere fra 21 000,- til 15 000,- 

6820 Trykksaker     Øke fra 5 000,- til 8 000,- 

6821 AKT trykk     Redusere fra 34 000,- til 23 000,- 

6822 AKT Annet    Øke fra 3 000,- til 6 000,- 

7142 Landsstyremøtene    Øke fra 36 000,- til 42 000,- 

7147 Instruktørkurs    Øke fra 18 000,- til 25 000,- 

7770 Bank- og kortgebyrer   Øke fra 1 000,- til 1500,- 

 

Det er budsjettert med to utgivelser av AKT i 2016, i tråd med Landsstyrets forslag til 

Landsmøtet.  

 

Det er budsjettert med at minst ett landsstyremøte bør holdes utenfor Oslo.  

 

6720 innebærer at lokalforbundet mottar et beløp tilsvarende medlemskontingent for alle 

nyinnmeldte medlemmer. Beløpet overføres fra NKS til lokalforbund to ganger i året) 

 

6820 er budsjettert for trykk av engelskspråklige løpesedler) 

 

Det er budsjettert med et overskudd på 15 000,- kroner. NKS har god likviditet, og 

Landsstyret mener det ikke er nødvendig å drive med overskudd, men ønsker å gi Landsmøtet 

en mulighet til å fordele midler uten å nødvendigvis måtte kutte i andre poster.  

 



Vedtak: 

Landsstyret vedtok forslag til budsjett for NKS 2016, som legges fram for Landsmøtet (se 

vedlegg). Budsjettforslaget gjelder som styringsdokument fram til Landsmøtet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
2.3 Fordeling av leieinntekter, lokalforbund 
 

Netto leieinntekter fra U20 i 2015 utgjorde 85 016,- kroner. Landsstyret satte forventede netto 

leieinntekter for 2016 til 80 000,- kroner.  

 

Generalsekretær la fram forslag til fordeling av disse inntektene.  

 

Forslag fra Audun Stranden: 

Redusere Tromsø Kristelige Studentforbund fra kroner 2 000,- til kroner 0,- 

Øke Trondheim Kristelige Studentforbund fra kroner 25 000,- til kroner 27 000,- 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Landsstyret fordeler forventede leieinntekter for 2016 som følger: 

 

Bergen Kristelige Studentforbund  20 000,- 

Stavanger Kristelige Studentforbund    6 000,- 

Tromsø Kristelige Studentforbund           0,- 

Trondheim Kristelige Studentforbund 27 000,- 

Oslo Kristelige Studentforbund (anslag)  27 000,- 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

2.4 Budsjett for Tromsøforbundet 
 

I påvente av et valgt styret i Tromsøforbundet, er Landsstyret ansvarlige for økonomien i 

lokalforbundet. Generalsekretær hadde på forhånd sendt ut forslag til budsjett for TroKSF. 

 

Landsstyret gjorde følgende endringer: 

3010 Driftstilskudd via OKSF redusere fra kr. 2 000,- til kr. 0,- 

Ny post: Rekruttering   kr. 10 000,- 

 

LS ønsker en offensiv i Tromsø til høsten, etter modell av høst-offensiven i Stavanger i 2015. 

Den nye posten skal dekke reise og opphold for LSere eller andre forbundere som vil bidra på 

stand etc. I og med at Tromsøforbundet har en egenkapital på 39 601,- kroner, mener 

Landsstyret det er forsvarlig å ta fra denne egenkapitalen i håp om å få liv i lokalforbundet 

igjen.  

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok budsjett for Tromsøforbundet for 2016. (Se vedlegg.) 

 

Enstemmig vedtatt. 



 

3. ORGANISASJONSSAKER  
 

3.1 Nettsider og app 
Jan Arne gjennomgikk sitt arbeid med nettsider. Arbeidet har med Squarespace virker 

lovende. Den har mange funksjonaliteter, og blir også automatisk en god mobil nettside. Den 

byr også på utfordringer med tanke på at det krever en del bakgrunnskunnskap for å oppdatere 

og endre sidene.  

 

Torkil og Jan Arne møter Terje Abusdal i Blanko for å diskutere hvilke endringer som kan 

gjøres innenfor dagens kontrakt for drift av nettsider.  

 

Vi har en utfordring med appen Jan Arne har utviklet: For å registrert appen hos AppStore, 

må en person stå som eier av appen. Landsstyret diskuterte hvem det var mest hensiktsmessig 

at stod som eier av appen.  

 

Vedtak: 

Landsstyret vil at Jan Arne Bosnes står som eier av appen i AppStore. Landsstyret forplikter 

NKS på å betale alle utgifter knyttet til appen.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
3.2 Instruktørkurs 
 

Instruktørkursene er det øverste leddet i det tre-leddete skoleringsopplegget vi har utarbeidet. 

Tanken er at organisasjonen til enhver tid skal ha en eller flere instruktører i hvert 

lokalforbund, som kan holde introduksjonskvelder og styrekurs. Hvert år skoleres det nye 

instruktører. På den måten bidrar vi til å beholde kompetansen som erfarne forbundere har 

tilegnet seg i organisasjonen – og skoleringsopplegget kan leve videre «på egen hånd» etter at 

prosjektstillingen som organisasjonssekretær er avsluttet.  

 

Vi er imidlertid et drøyt år på etterskudd med innføringen av instruktørkursene, og det 

begynner å haste med å få dem implementert i organisasjonen. Landsstyret gjennomgikk 

status for opplegget, og gjorde visse justeringer for å gjøre programmet mer bærekraftig og 

kursene/vervene mer attraktive. 

 

Vedtak: 

Instruktørene kalles heretter styreinstruktører. 

 

Landsstyret ønsker å holde to årlige samlinger for styreinstruktørene. Den første holdes på 

DFDS-cruise til København, den andre på Haugtun parallelt med Forbundshelga.  

 

Det første kurset for styreinstruktører 2016 avholdes 1.-3. eller 8.-10. april. AU setter endelig 

tidspunkt i løpet av én uke etter LS.  

 

Landsstyret og styreinstruktørene setter datoer for 2017 på et senere tidspunkt, og tar da en 

vurdering på om det er mest hensiktsmessig med instruktørkurs før eller etter de lokale 

årsmøtene.  

 



Deltakerne får i etterkant av fullført år et kursbevis som trykkes på fint papir, der det 

framkommer hvilke aktiviteter styreinstruktøren har gjennomført i løpet av året (hhv kurs for 

styreinstruktører, samling for styreinstruktører, introduksjonskveld, styrekurs og kurs for nye 

styreinstruktører). Dette lages også på engelsk.  

 

LS velger ut hvem som skal være instruktører, etter en søknadsprosess. Generalsekretær lager 

et enkelt søknadsskjema på nett. Landsstyret må være aktive overfor lokalforbundene for å få 

dem til å oppfordre folk til å søke på kursene.  

 

Landsstyret er fortsatt ansvarlige for instruktørkursene, med organisasjonsrådgiver som 

praktisk ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av opplegget. Etter at stillingen som 

organisasjonsrådgiver opphører, ligger det praktiske ansvaret for gjennomføring hos 

generalsekretær.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.3 AKT 
 

Landsstyret evaluerte siste nummer av AKT, og prosessen fram mot ferdig blad. Landsstyret 

er fornøyde med utgivelsen. Det er et godt og variert innhold, som speiler bredden i Forbundet 

godt. Det er nå tydelig at det er et medlemsmagasin, av og for forbundere. Det er engasjerende 

med forbundere som skriver meningsbærende stoff. Vi ønsker også alltid noe mer nyheter og 

orienteringer fra lokalforbundene.  

 

Prosessen tok mye tid for generalsekretær, men det var mer «positivt stress» enn ved tidligere 

utgivelser. Landsstyret var flinke til å bidra, litt synd at vi ikke fikk flere utenfor LS til å 

skrive. Det er et spørsmål om LS har kapasitet til å gjøre dette tre ganger i året. Landsstyret 

diskuterte om det er tilstrekkelig med to utgivelser årlig.  

 

Forslag om en egen Facebook-side for AKT ble luftet. 

 

Vedtak: 

Landsstyret ønsker å foreslå endringer i organisering og utgivelse av AKT for Landsmøtet: 

Landsstyret ønsker at AKT skal komme ut én gang i semesteret. LS velger en redaktør for 

hvert nummer blant sine medlemmer. Dette honoreres med kroner 5000,- Landsstyrets 

medlemmer forventes å bidra med innhold til AKT.  

 

AU og generalsekretær lager forslag til nye retningslinjer for AKT og forslag til revidert 

punkt 2.2 i Arbeidsprogrammet.  

 

For det forestående nummeret tilbyr Landsstyret Øystein Hellevik, sekundært Sindre Punsvik, 

vervet som gjesteredaktør. Nummeret skal utgis rett i etterkant av Landsmøtet. Dette 

honoreres med brutto kroner 10 000,-. Dersom ingen av disse kan ta på seg vervet, anser 

Landsstyret det ikke mulig å få utgitt AKT denne våren.  

 

 

  



3.4 Barne- og Ungdomstinget 2016  
 

Barne- og ungdomstinget er årsmøtet til LNU (Landsforeningen for norske barne- og 

ungdomsorganisasjoner). Dette avholdes på Sundvollen hotell 22.-23. april. Som medlem i 

LNU kan Forbundet møte på dette. 

 

Vedtak: 

Generalsekretær spør Frida Sofie Øyen, sekundært Knut Natskår Svihus om å stille som 

delegat på BUT 2016. 

 

 

3.5 WSCF 
WSCFs «Transition Team» har levert sin rapport, organisasjonen har fått ny generalsekretær 

og det vil innkalles til et (online) General Assembly i sommer. Landsstyret gjennomgikk den 

avsluttende rapporten fra Transition Team og diskuterte videre framdrift mot WSCF.  

 
Vedtak: 

LS ber Torkil Hvidsten, Sara Marie Grimstad og Audun Stranden om å utarbeide 

endringsforslag til WSCFs Constitution i tråd med NKS’ tidligere reformforslag. Vi fremmer 

disse forslagene for General Assembly i juli. 

 

LS ber generalsekretær etterspørre utfyllende informasjon om Transition Teams rapport i 

tråd med det vedtatte utkastet til brev (se vedlegg). 
 

 

  



4. LANDSMØTET 2016 
  
4.1 Saksliste 
 

Landsstyret gjennomgikk foreløpig saksliste for Landsmøtet 2016. Tre nye saker ble lagt til 

det utsendte forslaget: 

Ny sak 6.2 Godkjenning av vedtekter for OKSF 

Ny sak 6.3 Godkjenning av vedtekter for SKSF 

Ny sak 7.3 Revidering av retningslinjer for AKT 

 

I Arbeidsprogrammet 2015-2017 heter det at «I 2016 skal grunnlagsdokument for Palestina-

engasjementet og teologisk plattform behandles.» Landsstyret oppfatter at punktet om 

Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement ble oppfylt ved at dokumentet ble grundig 

behandlet på landsmøtet i 2015, og anser det verken som nødvendig eller ønskelig å behandle 

dette på nytt i år.  

 

I Arbeidsprogrammet 2015-2017 heter det at «1.3 På Landsmøtet 2016 skal 

Arbeidsprogrammet evalueres, og det kan foreslås nye tiltak under hvert av punktene. De 

prioriterte satsningsområdene gjelder for hele perioden.» Landsstyret ønsker ikke å endre 

rutinen med behandling av Arbeidsprogram annen hvert år og grunnlagsdokumenter de øvrige 

årene. Det legges derfor opp til en relativt kortfattet behandling av Arbeidsprogrammet. Dette 

gjøres under diskusjon om Landsstyrets årsberetning. Eventuelle endringsforslag må fremmes 

muntlig i løpet av den plenumsrunden og leveres skriftlig innen en gitt frist samme dag. Det 

legges ikke opp til flere plenumsbehandlinger av arbeidsprogrammet. Avstemning på søndag, 

sammen med andre avstemninger.  

 

Nye vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund: 

Landsstyret gjennomgikk nye vedtekter for Osloforbundet. Landsstyret har ingen formeninger 

om det rent praktisk-organisatoriske innholdet i vedtektene. Men det er uheldig at vedtektene 

har en annen formålsparagraf enn NKS (et tillegg om at de er en organisasjon for økumenikk 

og religionsdialog), og at det har vedtatt en tilknytning til Den norske kirke som ikke finnes i 

NKS’ lover. Landsstyret mener det både er prinsipielt betenkelig, og at det kan skape 

praktiske problemer, at Osloforbundet vedtar egne formål og organisasjonstilhørighet som 

ikke er helt i samsvar med NKS. Det kan også by på demokratiske problemer, ettersom 

Osloforbundet uansett er underlagt NKS’ lover, og det dermed er et spørsmål om 

formålsparagrafen vedtatt av årsmøtet i OKSF har gyldighet.  

 

Landsstyret håper derfor oslostyret vil foreslå for årsmøtet å endre §1 i OKSFs vedtekter til en 

ordlyd som nøyer seg med å slå fast at OKSF er et lokalforbund i NKS, og at deres formål 

samsvarer med NKS’ formålsparagraf. Med disse endringene vil ikke Landsstyret ha noen 

problemer med å innstille på godkjenning av OKSFs vedtekter.  

 

Vedtak: 

 

Landsstyret innstiller på følgende saksliste til Landsmøtet 2016, inkludert ansvarsfordeling 

for forberedelse av sakene: 

 
1. Åpning og konstituering   

1.1 Åpning og opprop        

1.2 Godkjenning av innkalling      Torkil 

1.3 Godkjenning av forretningsorden     Torkil 



1.4 Godkjenning av saksliste og dagsorden     Torkil 

1.5 Valg av dirigenter        Torkil 

1.6 Valg av referenter        Torkil 

1.7 Valg av protokollunderskrivere  

1.8 Valg av tellekorps  

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer  

  

2. Referat fra LM 2015  

2.1 Referat fra Landsmøtet 2015 til godkjenning     Torkil 

  

3. Årsmeldinger 2015 og rapporteringer  

3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2015-2016   AU 

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering    Lokale styrer 

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering     Astri  

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd    Torkil 

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa    Torkil 

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering     BIFFE 

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering     NSKF 

3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt      Torkil 

3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering    Sara 

3.10 Årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe til orientering   AU 

3.11 Årsberetning fra Kvinnegrupa til orientering    Tonje Eide 

  

4. Regnskap for 2015  

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS     Torkil 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering      Torkil 

4.3 Regnskap BIFFE til orientering      BIFFE 

4.4 Regnskap NSKF til orientering      Olav Nomeland 

  

5. Budsjett 2016  

5.1 Budsjett for NKS 2016      Torkil 

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering      Lokalforbundene 

  

6. Lover og vedtekter 

6.1 Endringsforslag, NKS’ lover 

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund  Styret i OKSF 

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund  Styret i SKSF 

  

7. Organisasjonssaker  

7.1 Teologisk plattform       Marte og Knut 

7.2 Revidering av Arbeidsprogram 2015-2017    Torkil 

  

8. Valg  

8.1 Valg av leder av NKS for ett år      Valgkomiteen  

8.2 Valg av 1. nestleder for NKS for ett år     Valgkomiteen  

8.3 Valg av 2. nestleder for NKS for ett år     Valgkomiteen  

8.4 Valg av LS-representanter for ett år     Valgkomiteen  

8.5 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2017    Valgkomiteen  

8.6 Valg av revisor for NKS for ett år     Valgkomiteen 

 

 

4.2 Forretningsorden 
Generalsekretær hadde på forhånd sendt ut et forslag til forretningsorden for Landsmøtet 

2016. Generalsekretær påpekte at det i det utsendte forslag stod at vedtak ble fattet med 

alminnelig flertall, mens Lovene sier vedtak skal fattes ved simpelt flertall. Landsstyret endret 

derfor «alminnelig flertall» til «simpelt flertall». 

 

Vedtak: 



Landsstyret innstiller på følgende forretningsorden til Landsmøtet: 

 
1. Landsmøtet (LM) ledes til enhver tid av minst én landsmøtevalgt(e) dirigent(er). Dirigentkorps 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. 

 

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 opprekning av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater krever det. Stemme kan 

bare gis ved personlig fremmøte. Beslutninger fattes med simpelt flertall dersom ikke NKS’ lover eller 

Landsmøtet krever noe annet. For lovendringer kreves 2/3-flertall. Endelig avstemning foretas i plenum på 

vanlig måte. 

 

10. Dersom stemmeberettigete delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må ordstyrerbordet gis 

beskjed, slik at vara kan ta plass. 

 

11. Medlemmer av Landsstyret og varaer for delegater til Landsmøtet har tale- og forslagsrett. Landsmøtet kan 

gi gjester og andre inviterte talerett når det er ønskelig. Gjester kan ikke gis forslags- eller stemmerett. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

4.3 Landsstyrets årsberetning  
 

AU hadde på forhånd forberedt et utkast til årsberetning for Landsstyret. Knut Natskår Svihus 

hadde forberedt utkast til kapittelet om Landsstyrets arbeid. Landsstyret gjennomgikk 

utkastene og kom med innspill. AU tar med seg endringene og utarbeider et forslag til 

årsberetning til neste LS-møte, der årsberetningen skal vedtas.  

 

 

4.4 Landsstyrets sammensetning (inkl AU, AKT) 
 

Landsstyret har ved flere tidligere anledninger diskutert eventuelle forbedringer av 

Landsstyrestrukturen. Det har nå gått to år siden Landsstyret ble utvidet, og det er gjort en del 



erfaringer i løpet av den tiden. I tillegg har vi fått erfaring med et mindre AU i løpet av det 

siste halve året. 

 

Marte, Audun og Knut hadde forberedt et saksdokument med ulike forslag til ny organisering. 

Landsstyret diskuterte seg fram til to mulige nye organiseringsformer: 

 

Forslag 1: 

Fjerne AU. Ha en LM-valgt leder av NKS. Leder har beslutningsmyndighet i alle daglig 

løpende saker i tråd med NKS’ programmer og vedtak i Landsmøte og Landsstyre. Ved 

kontroversielle beslutninger skal Landsstyret involveres. Landsmøtet velger i tillegg en 

nestleder blant Landsstyrets medlemmer. Denne fungerer som leders «sparringspartner» og 

vara for leder. Landsstyret mener denne nestlederen relativt problemfritt kan være lokalisert 

utenfor Oslo.  

 

Forslag 2: 

AU består av leder, nestleder valgt av Landsmøtet, samt fast sentralt ansatte i NKS. Ansatte 

har ikke stemmerett.  

 

Vedtak: 

Landsstyret sender disse to forslagene på «høring» til lokalforbund og alle som har sittet i 

AU siden 2014 for å få tilbakemeldinger og innspill. Audun sender forslagene til 

Trondheimsstyret, Edvard sender til Oslostyret og Knut til Bergensstyret. Torkil sender til 

tidligere AU-representanter. Landsstyret vedtar en innstilling på neste LS-møte.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

4.5 Justeringer av Lovene 
Generalsekretær sender snarlig ut forslag til mindre justeringer av lovene, med begrunnelser. 

LS vedtar om de vil innstille på endringene eller ikke på LS-møtet i februar.  

 

 

4.6 Teologisk plattform 
Landsstyret ber Marte og Knut om å forberede LM-sakspapir til neste LS-møte. Alle i LS ber 

lokalforbundene om å fortsette å jobbe godt med plattformen fram mot Landsmøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son 23.-24. januar 2016 / Oslo 25. januar 2016 

 

Torkil Hvidsten 


