LANDSSTYRET
24. SEPTEMBER 2018
REFERAT

Tid og sted:

Møtet ble holdt over appear.in/forbundet, mandag 24.09.18 kl. 17:10-18:55.

Til stede:

Ingvild Yrke (leder), Andreas Eggesvik (nestleder), Edel-Marie Haukland
(BKSF, ikke til stede under sakene 3.4-3.6), Eilif Tanberg (OKSF), Marianne
Meling Kvamsøe (SKSF), Merete Endresen (TKSF), Torkil Hvidsten
(generalsekretær) og Per Høyland (organisasjonsutvikler).
Frøydis Indgjerdingen var til stede under behandling av sakene 3.2 og 3.3

Meldt forfall: Regine Aspmo Kjærran (TøKSF), Torunn Bjørgo (TKSF).
Ikke møtt:

Ingvil Holthe Enoksen (OKSF)

SAKER TIL BEHANDLING:
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Landsstyret vedtok å behandle sakene 3.2 og 3.3 først i møtet, av hensyn til Frøydis. Ingen
øvrige endringer.
Vedtak:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av møteleder og referent

Torkil
Ingvild
Ingvild

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 18.-19. august
1.2 Godkjenning av referat fra LS 14. september
1.3 Orienteringer fra lokalforbund
1.4 Gjennomgang av invitasjoner etc siden sist

Torkil
Torkil
Lokale representanter
Torkil

2. Økonomi
Ingen økonomisaker til dette møtet
3. Organisasjonssaker
3.1 Oppdatering Forbundshelga
3.2 Oppdatering besøk fra PYEM
3.3 Forbundet som «apartheid-fri sone»?
3.4 Mobilisering til vervekampanjen 2018
3.5 Opprettelse av Teologisk utvalg?
3.6 Permisjonssøknad, Torun Bjørgo
4. Personalsaker
Ingen personalsaker til dette møtet
Enstemmig vedtatt.

0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Ingvild Yrke ble valgt til ordstyrer.
Torkil Hvidsten ble valgt til referent.
Enstemmig vedtatt.

Andreas
Utvalg for Palestina
Utvalg for Palestina
Ingvild
Ingvild
Ingvild

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 18.-19. august
Ingvild påpekte en nødvendig redaksjonell endring i sak 3.1, da det referatførte vedtaket «Det
lokalforbundet som verver flest medlemmer, prosentvis i henhold til medlemstall gjennom
året, får en vandrepremie og en pizzafest.» ikke var kommet med i det referatførte endelige
vedtaket.
Vedtak:
Referatet ble godkjent med det redaksjonelle tillegget Ingvild påpekte.
Enstemmig vedtatt.

1.2 Godkjenning av referat fra LS-møte 14. september
Vedtak:
Referatet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.

1.3 Orienteringer fra lokalforbund
Orienteringene ble sendt ut skriftlig på forhånd og ikke gjennomgått på møtet. Det manglet
orienteringer fra noen lokalforbund, og noen kom sent. Ingvild minnet om at det er forventet
at orienteringene sendes ut senest en uke før møtet.

Orientering fra Kristiansandsforbundet
Torkil orienterte fra arbeidet med oppstart av Kristiansandsforbundet. Der har vi nå et nytt
styre på trappene. De skal ha et «strukturmøte» snarlig, der de skal fordele oppgaver i styret
og planlegge program fram mot et ordinært årsmøte i februar. Så skal de ha et Palestinaarrangement med PYEM og et allmøte/årsmøte for å få formalisert styret. Det ser i det hele
tatt veldig lovende ut i Kristiansand. Massiv ros til Marianne, Per, Ingvild og Eilif som har
vært særlig aktive i arbeidet med å få lokalforbundet på beina.
Orientering fra Stavangerforbundet
Stavangerforbundet har hatt en rolig start på semesteret. Det begynte med intro- og
spillekveld i uke 35. Her var det dessverre ikke så mange som møtte opp. Vi har også hatt en
Bibel&Børst i uke 37 med pizza på menyen. Her var det heller ikke mange som møtte opp. Vi
håper på at det vil være flere som kommer etterhvert i løpet av semesteret.
Vi sliter litt med å finne et fast lokale, noe som kan være med på å gjøre at engasjementet i
medlemsmassen går litt ned. Det er noe som vi skal prøve å jobbe med.
Vi prøver å få til et allmøte snarest mulig slik at Marianne skal formelt bli valgt inn i styret i
Stavangerforbundet.

Orientering fra Tromsøforbundet
Et nytt arrangement av året for Tromsøforbundet var Bibel i Bukta som ble arrangert 31.
August. Å diskutere bibelen i naturen mens man spiser grillmat var en suksess og frister
absolutt til gjentakelse.
Tromsøforbundets deltakelse på forbundshelga har økt ganske kraftig fra i fjor, med fire
påmeldte medlemmer som skal reise nedover, det ser vi fremover mot og håper på enda flere
deltakere neste år!
13. september sto Tromsøforbundet på stand på studentlivkvelden, og møtte mange
interesserte studenter der. Dagen etter hadde vi spillkveld på kinokaféen i Tromsø, der vi så
fjes fra kvelden før. Spillkvelden ble dermed et veldig flott arrangement. Fremover skal vi
arrangere filmkveld 28. september, og ha temakveld om Palestina 12. oktober – det arrangeres
på kirkens bymisjon, i håp om at et arrangement i sentrum vil kunne trekke mange deltakere
og forhåpentligvis nye medlemmer.
Orientering fra Trondheimsforbundet
Trondheimsforbundet har hatt tre arrangementer etter sommeren, introduksjonskveld 29.
august, bibel og brie 31. august og temakveld: Hatespeech 12. september. Det var dessverre
ingen nye på introduksjonskvelden på tross av flere interesserte da vi sto på stand. Det
vurderes å tenke litt nytt ift. navn på kvelden og hvordan man kan appellere til nye studenter.
Det var for få påmeldte til å gå med egen fane på Pride men det gikk flere forbundere bak
Kirken på Pride.
De neste arrangementene er tacokveld, temakveld med besøk fra Palestina og paneldebatt med
ulike kristne studenter. Sistnevnte kan bli veldig interessant og vil forhåpentligvis trekke en
del folk fra ulike kristne miljøer i byen!
Programmet for resten av semesteret ser slik ut:
Fre. 21. sept. Messe og fest
Ons. 26. sept. Sosialkveld
Fre. 5-søn. 7. okt. Forbundshelg
Ons. 10. okt. Temakveld: Palestinakveld med besøk fra Palestina
Ons. 17. okt. Høstkveld
Fre. 19. okt. Åpen scene
Ons. 31. okt. Skrekkfilmkveld
Fre. 2. okt. Halloweenfest
Fre. 9. nov. Bibel og Børst
Ons. 14. nov. Temakveld: Paneldebatt med ulike kristne studenter
Ons. 28. nov. Strikk og ligg
Fre. 30. nov. Bibel og børst
Ons. 12. des. Juleavslutning

1.4 Gjennomgang av invitasjoner etc siden sist
Konferanseforum (Globaliseringskonferansen)
Oslo, 30. august – Oversendt Utvalg for Palestina
Grunnkurs i lobbyarbeid (VOFO)
Oslo, 7. september. 1000,- kroner – Ikke prioritert
Møte med UN Womens nordiske direktører (FOKUS)
Oslo, 7. september – Ikke prioritert
Markering mot norsk våpeneksport (Rødt Oslo studentlag m.fl.)
Oslo 11. september – Vi tilsluttet oss og mobiliserte på Facebook
Invitasjon arbeidsgruppe kampanje mot vold mot kvinner (FOKUS)
Svarfrist 12. september – Ikke prioritert da vårt medlemskap i FOKUS er uavklart.
Konvertittkonferansen 2018 (Flerkulturelt kirkelig nettverk)
Oslo 19. september – Vi delte på Facebook
Rapportlansering: "The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and its
implications for Norway" (ICAN)
Oslo, 26. September – Ikke prioritert
Kurs: Hvordan bli en statsbudsjett-vinner? (LNU)
Oslo, 27. september – Ikke prioritert da vi er eiendomsbaroner
FN-Sambandets skolekonferanse
Oslo, 24. oktober – Ikke prioritert
Representantskapsmøte FOKUS
Oslo, 23. november – Ikke prioritert
Novemberkonferansen: Ungdommens råskap? (Kirkelig Ressurssenter)
Oslo, 29. november. 750,- kroner – Ikke prioritert
Konferanse: Humanity Reclaimed: Youth Perspectives on Diversity on Inclusion”
(WSCF-Europe)
Thessaloniki, Hellas, 29.november-5. desember – Vi mobiliserer til denne på Facebook og
epost. Siden ingen meldte seg til å dra på fredskonferansen i Strasbourg, dekker vi det meste
av kostnadene for to deltakere i samarbeid med Trondheimsforbundet (og kanskje
Osloforbundet).
Studietur til Palestina (Fellesutvalget for Palestina)
16.-23. mars 2019. 11.000-13.000 kroner. – Ikke prioritert da vi har et eget studieopplegg til
Palestina.
Landsstyret ba om at det mobiliseres videre til Humanity Reclaimed-konferansen.

3.1 Oppdatering Forbundshelga
Andreas innledet til saken:
Program:
Kairos Palestina, en innføring. Dette er arrangementet under plenumssamlingen. Det blir en
foredragsform, og palestinerne skal snakke om motstandskamp, og gi en innføring i
Kairosdokumentet.
Hva snakker vi om når vi (ikke) snakker om synd. Arrangementet blir lett tilgjengelig også for
ikke-teologer. Det kommer til å gå inn på hva som har påvirket Forbundets teologi, og
forklare begrepsbruken i organisasjonen.
Prayers for Palestine. Et arrangement med en sosial og interaktiv form. Noe av innholdet her
vil være å lage forbønner som skal brukes under gudstjenesten søndag.
Kristenprogressiv likestilling – hva er det? På dette verkstedet blir det snakk om kjønn,
metoo, legning, tro, kjærlighet og rettferdighet. Det blir en introduksjon og en workshop.
Batikk med Per. Tittelen står for seg selv. Her skal deltakere oppfordres til å ta med seg gamle
(eller nye) lyse t-skjorter som man kan få gjort nye og stilrene.
Tur. Noen ganger er akkurat det man trenger en runde i Guds frie natur. Dette er også en av
postene på programmet.
Praktisk info:
Fra dem som driver Haugtun har vi kun bestilt leie av byggene. Det innebærer opp til 50
sengeplasser med dyne og i utgangspunktet ikke sengesett. Fra cateringselskapet Gynthers
Catering har vi bestilt gryterett til middag lørdagen. Resten av maten under helga blir laget på
dugnad. Dette organiseres av en person med litt organisatorisk teft. Helena
(Eiendomsforvalter-vikaren) har sagt at hun kan gjøre det, og hvis det er greit for Olav, har vi
takket ja til det. Ellers må vi finne en annen person til å ta det ansvaret.
Dette ble gjort fordi de som driver Haugtun ikke hadde kapasitet til å lage mat til mer enn 42
personer. Nå som det likevel ser ut som vi ikke blir flere enn 42 personer, har de på Haugtun
satt frist for at vi måtte ha bestemt oss for dette 30. August.
Gudstjenesten på søndagen har Marte H. Simonsen fra Osloforbundet sagt ja til å holde.
Morgenbønner ønsker vi at lokalforbund skal holde, og vil oppfordre de ulike delegasjonene
til hver sin morgenbønn. Det blir i praksis Tromsø, Oslo og Trondheim.

Det vil på møtet også bli orientering og diskusjon om LS-representantenes oppgaver og roller
under helga.
Det er i år lagt opp til mer av et dugnadsprosjekt enn tidligere. Vi lager nå mat (og rydder
opp) på dugnad. Helena eiendomsforvalter er praktisk ansvarlig og koordinerer dette.

Landsstyrets diskusjon:
Det er viktig å unngå drikkepress under helga. Minst to LSere skal derfor holde seg helt edru
hver kveld. Andreas lager en «avstemning» i LS-gruppa på Facebook for å koordinere dette.
Alle i LS må også være bevisste på sitt ansvar som rollemodeller: Det innebærer for eksempel
å alltid snakke opp program og aktiviteter (også om noe går litt skeis), å møte opp på tida og
få med seg andre til å møte opp på tida, og å ha et blikk for hvem som eventuelt går alene og
trenger litt sosial støtte.
Vi må være bevisste på at vi har ikke-norskspråklige gjester. Alle opplegg (der det er
engelsktalende til stede) må skje på engelsk eller ha en form for tolking. Komiteen legger en
plan for dette. Vi må også ha bevissthet rundt å snakke engelsk når det er engelskspråklige til
stede under det sosialt opplegg og fritid.
Komiteen fordeler morgen-/kveldsbønner til lokalforbund
Vi informerer på Facebook om at det fortsatt er («to») ledige plasser igjen, og mulig å melde
seg på hvis man kaster seg rundt.

3.2 Oppdatering besøk fra PYEM
Frøydis og Per oppdaterte landsstyret rundt besøket fra PYEM:
Vi har lagt kabal for besøk til lokalforbund. Utvalg for Palestina arrangerer temakveld i Oslo
tirsdag.
5.-7. oktober: Forbundshelga. Plenumsseminar med grunnleggende innføring i konflikten og
Kairos-dokumentet. Panelsamtale med spørsmål fra publikum. Fint om en eller flere fra
landsstyret kan ha forberedt noen spørsmål. Under verkstedet lager vi gudstjenesteverksted
der vi lager forbønner etc, på engelsk og norsk, som kan brukes både under Forbundshelga og
i forbundssammenhenger senere.
9. oktober: Arrangement i Oslo, i regi av Utvalg for Palestina/NKS.
10. oktober: Alle fire besøker Trondheim
11. oktober: Én gruppe til Bergen (med Frøydis) og én gruppe til Stavanger (med Per)
12. oktober: Én gruppe til Kristiansand (med Per) og én gruppe til Tromsø (med Frøydis)
12.-14. oktober: Globaliseringskonferansen. Åpent arrangement om de kristne palestinernes
motstandskamp søndag. Stå på stand gjennom helga. Inviterer forbundere til å spise middag
med palestinerne søndag.
Utvalg for Palestina er ansvarlige for å skaffe oversikt over hva som trengs av
lokalforbundene i forbindelse med besøket, og være tydelige overfor lokalforbundene om
dette.

3.3 Forbundet som «apartheid-fri sone»?
Frøydis innledet til saken:
Utvalg for Palestina ønsker at Norges kristelige studentforbund skal tilslutte seg kampanjen
Apartheidfri sone - et initiativ fra Palestinakomiteen Norge. Man kan slutte seg til kampanjen
og erklære seg som en «Apartheidfri sone» ved å:
•
avstå fra å kjøpe eller selge varer og tjenester fra selskaper som bidrar til Israels
brudd på palestinernes rettigheter
•
avstå fra å samarbeide med israelske institusjoner som bidrar til brudd på
palestinernes rettigheter
•
offisielt støtte «apartheidfrie soner»-kampanjen
Utvalg for Palestina opplever at kampanjen er i tråd med grunnlagsdokumentet "Forbundets
Palestinaengasjement", sist vedtatt av Landsmøtet i 2017. Utvalg for Palestina opplever videre
at NKS langt på vei allerede oppfyller kriteriene for å være en apartheidfri sone, så dette
handler mer om å bli med i en konkret kampanje for å synliggjøre dette engasjementet.
Vedtak:
Norges kristelige studentforbund stiller seg bak kampanjen "Apharteidfrie soner", et initiativ
fra Palestinakomiteen i Norge, for å synliggjøre organisasjoner og bedrifter som støtter BDSkampanjen.
Enstemmig vedtatt.

3.4 Mobilisering til vervekampanjen 2018
Ingvild innledet til saken:
Oversikt over lokale mål og foreløpig status
Lokalforbund Mål
Hittil i år
Oslo
30
11
Trondheim
30
7
Bergen
10
2
Stavanger
10
2
Tromsø
10
2
Kristiansand
10
0
SUM
100
19

Resterende
19
23
8
8
8
10
81

Kick off for vervekampanje på Forbundshelg
Landsstyret må presentere vervekampanjen på forbundshelga, og engasjere resten av
organisasjonen til verving. Jeg foreslår at det settes av litt tid i programmet til å ha en
engasjerende tale om at flere må få bli med i denne fantastiske organisasjonen, praktisk
informasjon om hvordan man verver og at det også går an å verve folk som støtter at vi finnes,
men som ikke har tid til å være aktiv. Forbundet kan både være en organisasjon man bruker
mye tid i eller det kan være en organisasjon man er med i fordi man støtter organisasjonens
teologi eller hjertesaker. Det er mange veier inn til medlemskap. Vi må gi folk lyst til å verve
sine kjente.
En powerpoint kan informere om rammene rundt kampanjen og de fristende premiene.

Mobilisering i lokalforbund
Alle medlemmene i organisasjonen må føle at de eier kampanjen, ikke bare landsstyret, ikke
bare lokalstyrene. Vi må formidle at dette er en gylden mulighet for folk som vil verve sine
venner. Lokalstyrene og landsstyrerepresentanten har ansvar for å spre disse holdningene og
informasjon i sine lokalforbund.
Mobilisering nasjonalt
Kontoret må sørge for at organisasjonen kjenner til sin egen kampanje. Epost til medlemmer,
sosiale medier og nettside. Kampanjen kan introduseres som gladnyhet fremfor et nytt pålegg
fra øverste hold: nå har alle som liker oss mulighet til å spre det glade budskap og selv kunne
sikre seg de flott vervepremiene.
Vandrepokal
For å bruke humor og stammespråk til å engasjere lokalforbundene til verving, har ledelsen i
forbundet en plan om å lage en vandrepokal som vinnerforbundet får ha frem til neste
vervekampanje. Pokalen er ikke mindre enn et elggevir - “Den vandrende forbundselgen”..
Verving må bli mer en lek enn et krav. Det bør utarbeides myter om denne elgen. Landsstyret
må ha bestemt seg for hvordan man vurderer frem en vinner av vandrepokalen.
Vervehåndbok
Kan vervehåndboka også lages i et kortere og mer engasjerende format?
Avslutning av vervekampanjen
Hvilke ververe som gjør seg fortjent til premier følges opp fra kontoret gjennom kampanjen,
og premier sendes ut ved endt kampanje.
Landsstyret diskuterte og idémyldret rundt kampanjen:
Veldig viktig at kampanjen hauses opp lokalt. Uten lokalt engasjement i bånn, er det lite
nyttig å gjøre ting på sosiale medier etc.
Det er viktig at alle innlemmes i fortellingen om «Forbundselgen».
Per og Ingvild er lanseringsansvarlige under Forbundshelga.
Ideer til hvordan verve/skape engasjement kan være:
 Stå på stand.
 Samarbeide med studentmenigheten.
 Finne «nye rom» med nye folk som kan inviteres inn til fellesskapet.
 Invitere venner til å bli med på arrangement, så de får se hva som skjer og hva
Forbundet er før vi inviterer dem til å bli medlem.
 Lokalstyrene må orientere tydelig om at det er vervekampanje før arrangement.
Oppfordre alle som ikke er medlemmer ennå til å melde seg inn. Gjerne iscenesette en
«konflikt» mellom to styremedlemmer om hvem som skal få verve de som ikke er
medlemmer ennå.
 Styret kan invitere seg selv og andre til «vervekveld», med gimmicker og moro
(parykker?), der man bruker én time på å verve vennene sine (over telefon), og hvis
man klarer f.eks. fem nye medlemmer, vanker det middag eller en annen premie.
 Lokalt produserte videosnutter. Per kan hjelpe til om han har kapasitet.

Alle i LS bør invitere seg selv med på neste lokale styremøte og bli med på diskusjonen om
verving der.
Vedtak:
Ingvild og Per lager en engasjerende presentasjon med konkret informasjon om
vervekampanjen og tips til verving som fremvises under Forbundshelga. Kampanjen åpnes
med konfetti etter presentasjonen.
Presentasjonen holdes på lørdag, og det er også en premie til den første som klarer å verve
noen.
Kontoret legger en plan for profilering av kampanjen på sosiale medier. Forbundselgen
presenteres etter hvert.
Det lokalforbundet som gjorde seg best fortjent til seier etter vervekampanjen, får tilsendt
“Den vandrende Forbundselg”.
Lokalstyrer må få konkret hjelp fra kontoret til hvordan de skal presentere kampanjen.
Landsstyrerepresentantene har ansvar for å engasjere lokalstyrene.
Hvilke ververe som gjør seg fortjent til premier følges opp fra kontoret gjennom kampanjen,
og premier sendes ut ved endt kampanje.
Kampanjen må ha en tydelig avslutning, slik at grensen ikke blir vage. Det er kun innenfor
disse rammen reglene for vervepremier gjelder.
Enstemmig vedtatt

3.5 Opprettelse av Teologisk utvalg?
Ingvild innledet til saken:
I innledende samtale om Arbeidsprogrammet 2019-2021 under sist LS-møte, kom det frem et
forslag fra Torun om at Forbundet i de neste årene skal jobbe med å bli et sted der man lærer
teologi i tråd med Forbundets teologiske plattform:
“Sørge for at Forbundet ikke bare blir en sosial møteplass, men også et sted for teologisk
utrustning og åndelig vekst. Selv om den teologiske kompetansen er høy i Osloforbundet har
de andre lokalforbundene stort sett ikke medlemmer med teologisk utdanning. Se på
mulighetene for å få inn kort skolering om liberalteologi og forbundets teologi på for
eksempel introduksjonskvelder. Sørge for at dokumentene våre er kjent og at medlemmene er
klar over hva Forbundet står for.” (Torun sin innledning til innledende samtale om
arbeidsprogrammet)
Landsstyret har også opprettet en gruppe som skal lage et opplegg for refleksjonsgrupper på
vgs. Denne gruppa har per i dag ikke status som et utvalg.
Hvorfor opprette et teologisk utvalg?
1. Det kan være lurt å definere statusen til den gruppa som jobber med
refleksjonsgrupper på vgs. I praksis jobber de som et utvalg, men ligger nå bare under
landsstyret.

2. Hvis det nye arbeidsprogrammet skal styre organisasjonen i retning av å styrke den
teologiske kompetansen i Forbundet, kan det være lurt at det opprettes et utvalg for
dette på samme landsmøte.
3. Avtroppende leder ønsker å fortsette sitt engasjement i Forbundet i et slikt utvalg.
Forslag til instruksen til utvalget
Instruksen til utvalget bør være konkret og gi utvalget i oppgave å lage materiell som kan
brukes til teologiske refleksjoner og teologisk læring for den enkelte, i lokalforbund, på
nasjonale arrangementer og i vgs-grupper.
Utvalget skal ikke utvikle teologi på Forbundet vegnet, men er bundet av Forbundets
teologiske plattform. Store retningslinjer for organisasjonens teologi vedtas på Landsmøtet.
Utkast til navn på utvalget:
- Utvalg for teologisk kunnskap
- Utvalg for teologi
- Utvalg for teologisk utrusting og åndelig vekst
- Utvalg for skolering i Forbundet
Landsstyret diskuterte initiativet:
Eilif: Ønsker utvalget velkommen, og vil gjerne dele av erfaringene med arbeidet med
refleksjonsgrupper på vgs
Torkil: Vesentlig at utvalget får helt konkrete oppgaver, og at de skal lage skoleringsopplegg
etc som gir medlemmene opplæring i vår måte å tenke teologi på. Det er avgjørende at dette
ikke blir et utvalg der noen få får i oppgave å forvalte «Forbundets teologi».
Marianne: Viktig at navnet gjenspeiler hva oppgaven skal være. Opplegg til bibel&børst
hadde vært veldig verdifullt for lokalforbundene.
Torkil: Navnet på gruppa kan godt være noe i retning av «Teologisk-pedagogisk utvalg»
Vedtak:
Landsstyret gir Ingvild Yrke i oppgave å jobbe videre med forslaget om å opprette et utvalg
for teologisk utrustning i Forbundet. Ingvild konfererer med Eilif underveis i arbeidet.
Endelig forslag til instruks og navn legges frem på landsstyremøtet i januar.
Landsstyret vedtar i februar om de vil innstille på at Landsmøtet oppretter et slikt utvalg.
Enstemmig vedtatt.

3.6 Permisjonssøknad, Torun Bjørgo
Ingvild innledet til saken:
Trondheimsforbundets LS-representant Torun har søkt om permisjon for resten av LSperioden, av helsemessige årsaker.
Trondheimsforbundet har to vararepresentanter. Om LS innvilger permisjonen, rykker Merete
Endresen opp som fast LS-representant, mens Louise Bekkelund Hole blir 1. vara.

Det er i utgangspunktet ikke ønskelig at LSere søker permisjon. Helst skal de selvsagt sitte ut
perioden, og det skal tungtveiende grunner til for å innvilge permisjon. Her er det imidlertid
en situasjon der Torunns helsetilstand tilsier at permisjon bør innvilges.

Vedtak:
Landsstyret innvilger Torunn Bjørgo permisjon for resten av LS-perioden.
Enstemmig vedtatt.

Oslo, 25.09.18

Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 22.10.18

