
 
 

 

 

 

LANDSSTYRET 

21. – 22. APRIL 2018 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: Møtet ble holdt på en hytte på Agdenes, Trøndelag. Møtet satt 21.04.18, kl. 

15:37. Møtet ble hevet 22.04.18, kl. 14:20. 

 

Til stede: Ingvild Yrke (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder), Eilif Tanberg 

(Oslo), Alexandros Johnsen (Oslo), Marianne Meling Kvamsøe (Stavanger), 

Regine Aspmo Kjærran (Tromsø), Louise Bekkelund Hole (Trondheim).  

 

Meldt forfall: Edel-Marie Haukland (Bergen), Elisabeth Barkved (Bergen), Per Skram 

(Bergen), Ingvil Holthe Enoksen (Oslo), Marte Holm Simonsen (Oslo), Sissel 

Alsvik Øygarden (Oslo), Torun Bjørgo (Trondheim) og Merete Endresen 

(Trondheim). (Både faste representanter og varaer var invitert til møtet). 

 
 
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 protokoll fra LS 18. mars 

1.2 Gjennomgang av invitasjoner og vedtak siden sist LS 

1.3 Orienteringer fra lokalforbundene 

 

2. Økonomi 

2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Gjennomgang av Arbeidsprogram og framdriftsplan 

3.2 Arbeidsformer og informasjonsflyt i landsstyret 

3.3 Forbundshelga 2018 

3.4 Nytt profileringsmateriell 

3.5 Tema for høstsemesteret 

3.6 Utnevne medlemmer til Utvalg for likestilling 

3.7 Velge deltakere til Palestina-utveksling 

3.8 Stands på folkehøyskoler/sommerleire 

3.9 Verveoffensiv Kristiansand 

3.10 Internasjonal forbundssamling 27.-29.april 

 

 



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 protokoll fra LS 18. mars 
 
Vedtak: 

Den utsendte protokollen ble godkjent uten endringer. 

 
 
1.2 Gjennomgang av invitasjoner og vedtak siden sist LS 
 
Torkil la fram innkomne invitasjoner siden sist møte: 

 

 Informasjonssamling i Kirkens hus om kirkeasylsaken (Flerkulturelt kirkelig nettverk) 

Oslo, 8. mars – Ikke prioritert av kapasitetshensyn 

 

 Åpent møte om Globaliseringskonferansen  

Oslo, 19. mars – Videresendt Utvalg for Palestina  

 

 Rapportlansering: «Vannkrig» (Fellesutvalget for Palestina) 

Oslo, 5. april – Videresendt Utvalg for Palestina. Rapporten ble delt via Facebook.  

 

 Nettverkssamling Klimapilegrimer (Kirkerådet) 

Oslo, 5. april – Ikke prioritert 

 

 Møte for partnerorganisasjoner (ICAN) 

Oslo, 5. april – Ikke prioritert 

 

 Årsmøte i SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk 

10. april – Ikke prioritert 

 

 Støttekonsert på den russiske ambassaden (egen aksjonsgruppe) 

Oslo, 11. april – Ikke prioritert. 

 

 Kirkemøtets åpningsdag (Den norske kirke) 

Trondheim, 11. april – Ingvild Yrke representerte Forbundet 

 

 Foredragsdag: Salig er tørsten (Strek og Areopagos) 

Kristiansand 14. april og Hamar 28. april – Ikke prioritert 

 

 Årsmøte i K-Stud 

Oslo, 19. april – Per Høyland representerte NKS 



 

 Barne- og Ungdomstinget 2018 (LNU) 

Sundvolden Hotel 20.-21. april – Vi fant ingen deltakere til dette 

 

 Seminar: Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere (VOFO) 

Oslo, 4. mai. 1.000,- kroner – Prioriteres ikke 

 

 LNU søker deltakere til delegasjon til FN-konferanse om atomvåpen 

New York, 14.-16. mai – Ikke prioritert da vi ikke har budsjett til dette. 

 

 Tariffkonferanse HUK 2018 (Virke) 

Oslo, 8. juni 2018 – Ikke prioritert 

 

 «Trygge familier og trygge menigheter – en fagdag om barns rettigheter» (Norges 

Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter) - 

Oslo, 12. juni – Innstilt ikke prioritert 

 

 Two Hands One Life (ugandisk organisasjon med fokus på kjønn og reproduktiv 

helse) ønsker oss som partnere – Ikke prioritert da vi ikke har kapasitet til et 

solidaritetsprosjekt ved siden av Palestina/PYEM 

 
 
1.3 Orienteringer fra lokalforbundene 
 
Orientering fra Bergensforbundet: 

Annenhver tirsdag har vi bibelgruppe som vi begynte med før jul. Dette semesteret har vi 

også begynt å ha møter i Johanneskirken annenhver torsdag sammen med noen fine folk fra 

Salt Bergenskirken. Vi synger, ber og spiser kveldsmat sammen. De torsdagene vi ikke er i 

Johanneskirken prøver vi å få til å samles i A40, vi har tidligere hatt bibel og børst og i går 

hadde vi spillkveld, begge har vært en stor suksess og dette er noe vi vil fortsette med! 

 
Orientering fra Osloforbundet: 

Det nye styret i Oslo-forbundet består nå av Marte Simonsen (leder), Erik Byrknes, Erika 

Espey-Sundt, Ingvil Holthe Enoksen, Alexandros Johnsen og Eilif Tanberg. Vi har siden 

årsmøtet 23.02.18 hatt tre styremøter, i tillegg til å ha gjennomført en av to samlinger i 

forbindelse med Forbundets styrekurs.  

 

Vi har fått et godt miljø innad i styret, og samarbeider godt. Fortsatt er det litt usikkerhet rundt 

faste arbeidsområder for hvert enkelt styremedlem, men vi jobber med saken.  

Til nå har vi gjennomført blant annet feministisk messe, og messe for miljøet, og vi har åtte 

arrangementer igjen. Vi er i gang med å planlegge Pride-deltakelse. 

 

Videre har vi hatt utfordringer med til tider ganske lavt oppmøte på medlemsarrangementer 

og messer. Dette er en sak vi kommer til å gi tett oppfølging videre, og gjerne ønsker innspill 

på fra andre som har liknende erfaringer. Saken har blitt drøftet innad i styret, og blant annet 

har mangelfull promotering og upraktisk, fast møtedag blitt nevnt som mulige årsaker. Vi er i 

gang med å jobbe med tiltak som kan styrke oppmøtet, og saken har høy prioritet for styret.  



Ellers er vi i OKSF-styret opptatt av at vi kan få en ny og frisk grafisk profil som bygger på 

lokalforbundenes innspill, og samtidig er et resultat av en grundig prosess og tar i bruk den 

nye logoen. 

 
Orientering fra Stavangerforbundet: 

Stavangerforbundet har hatt fokus på det sosiale, og at vi skal ha et godt miljø der alle føler 

seg velkomne. Arrangement vi har hatt dette semesteret er bibel og børst, temakveld med 

sanitetsforeningen, spillekveld på UIS, samt quiz. Vi har fått med oss to nye medlemmer, som 

vi er veldig fornøyd med. 

 
Orientering fra Tromsøforbundet 

Tromsøforbundet er nå i en periode uten aktivitet, fordi styret ikke har mulighet til å ha 

arrangementer. Vi sliter også med at det ikke kommer noen på arrangementene, hvor vi ser at 

de blir mye arbeid uten at vi får noe igjen for det. For at vi skal unngå at Forbundet ikke blir 

noe gøy mer, har vi bestemt oss for å gjøre det slik nå i vår, og heller prøve på nytt til høsten. 

 

Orientering fra Trondheimsforbundet: 

Disse arrangementene har vi hatt siden forrige orientering fra Trondheimsforbundet: 

- Nyttårsgalla  

- Introduksjonskveld 

- Bibel og Børst 

- Temakveld: kjønnsrettferdig plattform 

- Bibel og Brie 

- Årsmøte 

- LAN og spill 

- Temakveld: Christoforos Schuff 

- Åpen scene 

- Påskegudstjeneste 

- Bibel og Børst 

- Temakveld: seksualitet 

 

I tillegg har vi hatt 6 bibelgruppe-samlinger. I gjennomsnitt har vi 4 arrangementer i måneden, 

i tillegg til at studentprestene arrangerer sine kvelder annenhver onsdag. Dette samarbeidet er 

vi godt fornøyde med.  

 

Styret består av seks personer. Louise Bekkelund Hole er leder, og Erik Mathias Mamen er 

nestleder. Begge to satt i styret i fjor. De øvrige styremedlemmene er Danielle Aker-Bjørke, 

Solveig Finquist, Alan Akali og Marianne Meling Kvamsøe. Erik er referent og facebook-

ansvarlig og AKT-ansvarlig. Alan og Solveig er arrangement-ansvarlige. Danielle er alt-

mulig-person og AKT-ansvarlig. Marianne er økonomi- og rekrutteringsansvarlig. Hun flytter 

til sommeren og styret kan da supplere inn et nytt medlem ved allmøte i august hvis de føler 

det er nødvendig. Styrekurs var 10.-11. mars, og de har møter annenhver uke. Siden det er 4 

nye styremedlemmer har de ikke kommet ordentlig inn i rutinene enda. Det nye styret er svært 

motiverte og har fokus på rekruttering. 

 

 
 
 

  



2. Økonomi 
 
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2018 
 

Torkil gjennomgikk regnskap for NKS januar-mars til orientering. 

 

Landsmøtet 2017 satte av 50 000,- kroner til ny logo og materiell i 2017. Da logoen ikke ble 

ferdig før i 2018, ble det bare brukt 9 050,- av dette (til opptrykk av gamle løpesedler). Da 

landsmøtet i 2018 satte av 75 000,- fra Otto Løvenskiolds legat til nytt materiell, var intensjon 

her tydelig å bruke 75 000,- på materiell – ikke på å betale utgifter til logoen som et 

«etterslep» fra 2017. Logoen er nå betalt (3105/6820). Siden dette ikke vil påvirke resultatet i 

2018, anser landsstyret at det i henhold til landsmøtets intensjon fortsatt skal brukes 75 000,- 

kroner på materiell i 2018.  

 
Til senere er det ønskelig å endre navn på poster som har «AU» i navnet, spesifikt 5011 AU-

honorarer og 7149 AU diverse. 

 
 
 
3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Gjennomgang av Arbeidsprogram og framdriftsplan 
 

Torkil gjennomgikk Arbeidsprogram for 2017-2019 og forslag til framdriftsplan for LS-

perioden. Landsstyret diskuterte forslaget og representantene meldte sin interesse for ulike 

saker: 

 

Eilif ønsker å være med på grafisk profil/logo-forskrift og profileringsmateriell.  

Eilif og Regine ønsker å jobbe med refleksjonsgrupper på videregående skoler. 

Alexandros bidrar til stands på folkehøyskoler og festivaler. 

Ingvild og Andreas er interesserte i saken om ett eller flere grunnlagsdokumenter. 

Ingvild vil være saksansvarlig for sak om AKTs framtid. 

Marianne vil jobbe med stands på folkehøyskoler. 

Eilif og Regine vil involveres i spørsmålet om Forbundets målgruppe. 

Framdriftsplan tas opp igjen på møtet i mai. 

Valg av delegat til Ungdommens Kirkemøte flyttes fra august til juni. 

Fastsette tema for vårsemesteret flyttes fra november til oktober. 

Nedsette refleksjonsgrupper i videregående skole flyttes fra november til juni. 

 

Det ble stemt over forslag om at diskusjonen om Forbundets målgruppe starter allerede på 

oktober-møtet, da med en kort innledende samtale der ulike problemstillinger og uenigheter 

skisseres opp og videre saksansvar fordeles. Ingvild og Eilif forbereder saken. 

6 stemmer for, 1 avholdende 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok framdriftsplan for LS-perioden 2018-2019 (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt 

 
 



3.2 Arbeidsformer og informasjonsflyt i landsstyret 
 

Ingvild innledet til saken: 

Landsstyrets oppgaver er bestemt av vedtektene (§ 15.2) 

a) utvikle organisasjonen 

b) holde jevnlig kontakt med lokale forbund 

c) foreta offentlige markeringer 

d) motta jevnlig rapport fra leder for faste sammenslutninger 

e) ivareta kontakten med andre organisasjoner i kirke og samfunn 

f) ivareta organisasjonens internasjonale relasjoner og internasjonalt engasjement 

g) oppnevne NKS-representanter i WSCF´s besluttende organ 

h) oppnevne medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund 

i) oppnevne medlemmer av alle faste sammenslutninger 

 

Dette konkretiseres slik: 

Gjennomføre Arbeidsprogrammet, vedtatt av landsmøtet 

Planlegge og gjennomføre nasjonale kampanjer og arrangementer: vervekampanjer, 

Forbundshelg, styreinstruktørkurs, utveksling og landsmøtet 

Organisasjonsbygging 

Følge opp faste sammenslutninger og lokalforbund 

Holde kontakt med Huskomiteen 

Holde kontakt med samarbeidsorganisasjoner 

Markere Forbundets synspunkter i offentligheten 

Utgi AKT 

Økonomiansvar: Passe på at budsjettet overholdes og å fordele leieinntekter mellom 

lokalforbundene. 

 

At noe er landsstyrets oppgaver betyr ikke nødvendigvis betyr at det er landsstyremøtets 

oppgaver. LSerne forventes å jobbe også mellom møtene. Det innebærer å gjøre konkrete 

oppgaver som følger opp saker vi har behandlet og/eller skal behandle på et LS-møte, og 

holde kontakten med lokalforbundene.   

 

Når landsstyret ikke lenger har et arbeidsutvalg, kan ikke landsstyret lenger delegere arbeidet 

mellom landsstyremøtene til AU, men må fordele arbeidet mellom seg. 

 

Landsmøtet 2018 avviklet landsstyrets arbeidsutvalg (AU). Oppgavene AU tidligere utførte, 

og som nå må fordeles på nytt, er: 

 Praktisk forberedelse av landsstyremøter. 

 Saksforberedelser før landsstyremøter 

 Gjennomgå invitasjoner til kampanjer, demonstrasjoner o.l. 

 Oppfølging av lokalforbund og utvalg 

 Oppfølging av kontakt med WSCF, og utvelgelse av hvem som reiser på møter i 

WSCF-systemet. 

 

Landsstyret diskuterte fordeling av disse oppgavene (se vedtak). 

 

Landsstyret diskuterte også  

 Bruk av epost og Facebook-gruppa for informasjonsflyt 

 Bruk av epost til beslutninger 

 Hva det innebærer å ha saksansvar. 



 Hvorvidt landsstyrerepresentantene ønsker hovedansvar for noen faste 

arbeidsoppgaver (for eksempel kontakt med WSCF, verving, forbundshelg, Akt)? 

Dette er det vanskelig å svare på for ferske LS-representanter. Det vurderes å legge inn 

i Arbeidsprogrammet 2019-2021 at LS skal vurdere dette.  

 

Landsstyret ønsker å begrense informasjonen som sendes ut til landsstyret. Det forventes at all 

viktig informasjon kommer fram i sakspapirer til LS-møtene. Mellom møtene er LS mer 

bekymret for å få for mye enn for lite informasjon tilsendt. 

 

Endringsforslag fra Eilif til forslaget til vedtak: 

Saksansvarlig skal følge opp saken mellom landsstyremøtene og skriver sakspapir med 

innstilling til vedtak. 

Enstemmig vedtatt 

 

Tilleggsforslag fra Torkil til forslaget til vedtak: 

Epost skal i utgangspunktet ikke brukes til beslutninger. Ved behov for hastebeslutninger 

innkalles det heller til et videomøte på nett. 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Leder og generalsekretær har ansvaret for de praktiske forberedelsene av landsstyremøtene.  

 

Landsstyret fordeler saksansvar mellom seg. Saksansvarlig skal følge opp saken mellom 

landsstyremøtene og skriver sakspapir med innstilling til vedtak. 

 

Generalsekretær følger opp invitasjoner og svarer på bakgrunn av Forbundets 

grunnlagsdokumenter og landsmøtevedtak. Ved usikre tilfeller involveres leder, og ved større 

saker involveres hele landsstyret. 

 

Landsstyrerepresentantene har ansvar for å følge opp sitt eget lokalforbund. Leder har også 

et ekstra ansvar for å følge opp lokalforbund og støtter landsstyrerepresentantene i dette. 

Landsstyrerepresentantene orienterer landsstyret skriftlig før hvert landsstyremøte om 

hvordan det går i lokalforbundet sitt, og har ansvar for å holde lokalstyret sitt oppdatert på 

hva som skjer nasjonalt.  

 

Landsstyret følger opp utvalgene. Utvalgene har i sin arbeidsinstruks å rapportere til 

landsstyret. Leder har hovedansvar for å følge opp utvalg. 

 

Generalsekretær følger opp kontakt med WSCF. Det er nedfelt i generalsekretærs 

arbeidsinstruks.  

 

Epost skal i utgangspunktet ikke brukes til beslutninger. Ved behov for hastebeslutninger 

innkalles det heller til et videomøte på nett. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
  



3.3 Forbundshelga 2018 
 

Andreas innledet til saken: 

LS har ansvar for at det årlig arrangeres Forbundshelg. Tidligere har Forbundshelga vært 

arrangert på Haugtun i Oppland.  

 

For å sikre at forberedelsene til Forbundshelga blir effektive og gode, foreslås det at 

forberedelsesansvaret delegeres til en komite. Erfaringsmessig er det fornuftig at gruppa ikke 

består av for mange medlemmer. Samtidig er det en fordel at medlemmene har geografisk 

nærhet, så arbeidet går mest mulig effektivt.  

 

Forbundet har lang historie på Haugtun, og har arrangert samlinger der i flere tiår. Oppmøtet 

på Forbundshelga de siste årene har vært økende. Til nå har det likevel ikke vært for få 

soveplasser for alle påmeldte. Forbundshelga skal være et sted der hele organisasjonen møtes, 

og vi ønsker ikke å måtte si nei til noen fordi det ikke er plass. Derfor har de ansatte vurdert 

ulike alternativer til Haugtun og forberedt et vedlegg som sammenlikner tre ulike steder. 

Haugtun kommer her ikke ut som billigst, men er det rimeligste stedet hvor man også kan 

nyte alkohol. Den historiske tilhørigheten til stedet er hovedargumentet, når saksansvarlig har 

innstilt på at Forbundshelga holdes på Haugtun. 
 

Landsstyret diskuterte komité for Forbundshelga: 

Regine meldte seg til komiteen. 

 

Forslag komité: 

Andreas, Marianne, Regine. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Landsstyret diskuterte den utsendte program-malen og innholdet i programmet: 

Eilif foreslo å legge inn kveldsbønn lørdag. 

 

Ingvild ønsker praktiske verksteder: Batikk-verksted, male banner, strikke logo etc.  

 

Regine ønsker tur som verksted.  

 

Det er et ønske om å ha palestinsk mat på helga. 

 

Viktig å ha bli kjent-leker som ikke er ukomfortable for nye deltakere. 

 

Gudstjenesten må ha et økumenisk preg. Deltakerne på helga (f.eks. på verksteder) må få 

mulighet til å være med å forme liturgien, gjennom f.eks. forbønner, valg av salmer etc.  

 

Samtidig forenkler det arbeidet veldig om det finnes ferdige rammer på forhånd. 

 

Marianne ønsker å opprette et diskusjonsforum/delt dokument der medlemmer kan komme 

med innspill til komiteen. 

 

Louise ønsker en tydeligere blanding av praktiske og teoretiske verksteder. 

 

Ingvild ønsker et foredrag om Forbundets historie i løpet av Forbundshelga.  

 



Eilif: Vi kan gjerne tilby lokal kursing, men hovedfokus bør være på kurs som relaterer seg til 

temaet.  

 

Torkil: Vi har ikke så mange tverrlokale møteplasser i organisasjonen, så det har en verdi for 

organisasjonen at vi bruker Forbundshelga til noe skolering. 

 

Landsstyret diskuterte lokasjon for Forbundshelga: 

Det er viktig at alle som vil på Forbundshelga får anledning til å være med. I fjor var vi i 

nærheten av maks kapasitet både på senge- og soveplasser. I henhold til målsetningen i 

Treårsplanen om 20 % av medlemsmassen på Forbundshelg hvert år, er dét nivået vi skal 

ligge på framover også. Samtidig var fjoråret et rekordår i antall deltakere, og det kan være litt 

overilt å flytte fra Haugtun basert på dét, mtp den historiske verdien Haugtun har for 

Forbundet. Det er mulig å skaffe flere soveplasser ved at folk sover på madrasser i 

Drengestua. Landsstyret ønsker også at det undersøkes om det er mulig for deltakere som 

ønsker det å sove i telt, mot en prisreduksjon. Om Forbundshelga vokser ytterligere i år, kan 

det være nødvendig å ha en ny vurdering av lokasjon neste år.  

 

Avstemning lokasjon: 

Studenterhytta:  0 stemmer 

Strandheim:  0 stemmer 

Haugtun:  7 stemmer 

 

 

Vedtak: 

Landsstyret velger Marianne Meling Kvamsøe, Regine Aspmo Kjærran og Andreas 

Torgrimsen Eggesvik til Forbundshelgkomité. Andreas velges som leder av komiteen. 

 

Landsstyret vedtar mal for program forbundshelg som retningslinjer for komiteen (se 

vedlegg). 

 

Forbundshelga 2018 arrangeres på Haugtun. 
Enstemmig vedtatt 

 
 
3.4 Nytt profileringsmateriell 
 
Torkil innledet til saken: 

Siden landsmøtet i mars vedtok å bytte Forbundets logo er det behov for en oppgradering av 

Forbundets stand- og profileringsmateriell. 

 

De ansatte foreslår at vi kjøper inn følgende: 

- Handlenett 

- Collegegensere  

- T-skjorter 

- Plakater 

- Løpesedler 

- Penner 

 

Det vektlegges at produktene skal være produsert på en bærekraftig måte, både miljømessig 

og solidarisk. Kontoret anbefaler derfor at Forbundet kjøper handlenett med brodert logo fra 



Kvinnesenteret i Abu Dis, og at collegegenserne bestilles fra Neutral, et dansk byrå som 

leverer fairtrade-sertifiserte klær.  

 

Kontoret ba om følgende innspill fra LS: 

- Hvilke produkter skal kjøpes inn, og hvilket antall? 

- Hvilken farge skal eventuelle gensere/t-skjorter ha? 

- Hvilke elementer skal med i designet (logo, tekst etc.)? 

- Kommentarer på tekstforslagene til nye løpesedler 

- Finansiering: Det er satt av 75 000,- i NKS’ budsjett til nytt materiell. De vedlagte 

forslagene vil ligge 10-15 000,- kroner over dette. Kontoret har diskutert muligheten 

for å selge t-skjorter/gensere billig til lokalforbundene, som f.eks. kan dele dem ut til 

de som står på stand. Om det ikke hentes inn noe finansiering, må det produseres 

mindre enn i dette forslaget. 

 

Landsstyret diskuterte forslagene til mobiliseringsmateriell: 

Eilif: Vil collegegensere egentlig slå an?  

 

Louise: Collegegensere er etterspurt i Trondheimsforbundet. Kan vi få lokalt trykk, eks. 

«Trondheimsforbundet» på baksida? 

 

Ingvild: Tror collegegensere blir bra – men de må være fine. Farge og design er viktig. På t-

skjorter kan logoen være enda større. Om de skal brukes på stand, må den være en «uniform». 

T-skjorter er mer stand- enn forbruksmateriell.  

 

Regine: Tromsøforbundet ønsker seg gensere.  

 

Regine vil ha dus rosa gensere/t-skjorter. 

Ingvild mener ogoen er fin på «marsipan-farge». Viktig at plaggene ikke blir grå og kjedelige.  

Louise: Hadde vært fint å få flere farger på plaggene.  

 

Regine og Eilif ønsker seg klistremerker. Kanskje lokalforbundene kan lage dette? 

 
Alex: Alex: Viktig å ikke undervurdere merch på stand. Buttons er undervurdert. 

 
Louise: Det er minst én i Trondheimsforbundet som ønsker seg pin heller enn button.  

 
Marianne ønsker seg både brodert og trykt handlenett. 

 

Ingvild: Frisbee er kulere enn penner. 

 

Regine: Gratis penner er bra for studenter.  

 

Alex: Kan vi bruke materiell som en del av velkomstpakker? Det vil gjøre velkomstpakka mer 

attraktiv enn i dag.  

 

Torkil: Vi kan vurdere å bruke t-skjorter, og f.eks. buttons eller klistremerker etc i 

velkomstpakker. Gensere blir i overkant dyrt. I så fall må vi regne med å sende ut cirka 50 t-

skjorter i velkomstpakker hvert år. 

 

Til neste LS-møte legges det fram priser på ulike opplag av gensere og t-skjorter.  



 

Landsstyret diskuterte finansiering og muligheten for «spleiselag» med 

lokalforbundene: 

Alex: 300,- for genser og 150,- for t-skjorte er billig. Kan godt legge på en femtilapp på prisen 

uten at det blir noe problem.  

 

Eilif: Vi bør gjøre det mulig å kjøpe profileringsmateriell på nettsida. Lokalforbundene får da 

mulighet til å kjøpe profileringsmateriell på lik linje med alle andre. 

 

Andreas: Kan bli byråkratisk for lokalforbundene å skulle gå gjennom nettbutikken. Lettere å 

få solgt større kvanta om vi selger «pakker» på f.eks. 5, 10 eller 20 t-skjorter til x kroner.  

 

Ingvild: Kan fort gå i glemmeboka om lokalforbundene kjøper materiell som blir liggende. 

 

Eilif: Om lokalforbundene har ansvar for (videre)salg av merch, kan det føre til at det faller  

litt sammen. 

 

Louise: Materiell trenger ikke bare selges på nett. Kan også selges på Forbundshelg, på lokale 

arrangement etc. 

 

Torkil: I så fall kan handlenett, gensere og t-skjorter selges litt under kostpris til lokalforbund, 

som kan selge det videre for noe mer. 

 

Alle LS-representanter går tilbake til lokalforbundene og spør om de er interesserte i å kjøpe 

et kvanta av t-skjorter, gensere eller handlenett til videresalg og/eller bruk på stand. Gir 

tilbakemelding til Per eller Torkil. 

 

Landsstyret diskuterte forslaget til løpesedler: 

Eilif: Forslagene er for lange, med for mye tekst. Bør ha to løpesedler: En kort og informativ, 

gjerne punktvis, og én lengre og mer utdypende løpeseddel.  

 

Alex: Vi trenger ikke forsøke å forklare alt hva Forbundet er på et så kort format som en 

løpeseddel er. Mer informasjon på internett – med teaser på løpesedler? 

 

Torkil: Liker ideen til Eilif og Alex, med én kort teaser – gjerne med henvisning til en nettside 

(med enkel URL) – og en lengre, mer utfyllende løpeseddel, som da blir en sammenstilling av 

de to flyer-forslagene («hva vi gjør» og «hva vi står for»). 

 

Eilif: Den engelske løpeseddelen bør være et sted mellom den korte og den lange 

løpeseddelen, med henvisning til nettsiden.  

 

Louise: Er det mulig å få lokale variasjoner av løpesedlene? 

 

Ingvild: Vi kan lage en mal for lokale løpesedler som lokalforbundene selv kan trykke opp. 

Dette tas opp på november-møtet da vi skal diskutere helhetlig grafisk profil for Forbundet.  

 

Louise: En blanding av den minimalistiske TKSF-løpeseddelen og buttons-løpeseddelen 

hadde vært et bra format, gjerne med variasjoner for hvert lokalforbund.  

Alex: Vi henvender oss ikke til massene, men til en mindre gruppe. Viktig å være bevisst på 

målgruppe.  



 

Eilif: Den lange løpeseddelen kan inndeles i: 

Hva mener vi? 

Hva gjør vi? 

Hva er historien vår? 

Og hvordan blir du med? 

 

Marianne: Bør innledes med «hvem er vi?» 

 

Alex: Også ha i bakhodet «hva kan vi være?» 

 

Ingvild: Tekstforslagene fokuserer for mye på hva vi gjorde før. Må ha fokus på hva som 

skjer i dag. 

 

Alex: Historien til Forbundet er med på å definere hvem vi er. Ville tenkt annerledes om 

Forbundet i dag om jeg ikke kjente til historien.  

 

Torkil: Historien vår gir oss troverdighet i engasjementet vårt, ved at vi har jobbet med sakene 

lenge og gått foran i viktige spørsmål. 

 

Eilif: Vil understreke at jeg ønsker punkter – ikke avsnitt – i den korte løpeseddelen.  

 

Andreas: Også den utfyllende løpeseddelen må ha korte avsnitt.  

 

Andreas: Liker formuleringen «Gratulerer!...» Men bør ikke skrive «Det betyr at det finnes et 

lokalforbund i byen din», da vi gjerne vil bruke løpesedlene ved oppstart av nye lokalforbund 

også. 

 

Louise synes «Gratulerer! Du holder…» er harry.  

 

Landsstyret ønsker å bruke formuleringen fra Kjønnsrettferdig plattform når det kommer til 

LHBTQ+-personer.  

 

Louise: Det er veldig viktig å ha kontaktinformasjon i løpesedlene – også til Facebook-

grupper osv.  

 

Landsstyret diskuterte design til løpesedlene:  
Eilif: Ønsker å beholde buttons-designet. Har diskutert i Osloforbundet om alle buttonsene er 

like virkningsfulle, og har laget en liste over hvilke de ønsker seg.  

 

Torkil: Ønsker å beholde buttons-designet, da det er det nærmeste vi er en grafisk profil i dag, 

og det er enkelt og virkningsfullt å bruke blant annet for å illustrere sakstemaer på nett. 

 

Louise: Buttons-løpeseddelen er den mest iøynefallende av dagens løpesedler. Buttons gir et 

raskt bilde av hva Forbundet er. 

 

Oppsummering av diskusjonen: 

Landsstyret ønsker én kort og én lang løpeseddel, som tematisk er like – både hva vi står for 

og hva vi gjør. Det er ønskelig med en henvisning til forbundet.no eller en annen nettside med 

utfyllende informasjon.  



 

Teksten til løpesedlene må ha fokus på hva som skjer i dag – ikke hva som har blitt gjort før.  

Men historien er viktig og må være med i presentasjonen av hvem vi er.  

 

Landsstyret ønsker å videreføre buttons-designet i det minste på deler av det nye materiellet.  

 

Engelskspråklig løpeseddel skal i lengde være et sted mellom den korte og den lange 

løpeseddelen. 

 

Vi vil lage en mal for lokale løpesedler som lokalforbundene selv kan trykke opp. Dette tas 

opp på november-møtet da vi skal diskutere helhetlig grafisk profil for Forbundet. 

 

Per holder i prosessen videre. Konkrete forslag sendes ut til landsstyret, som fungerer som 

referansegruppe og kommer med innspill (både faste representanter og varaer er invitert til 

dette). Per leverer konkrete forslag til design og opptrykk til LS-møtet i mai.  

 

 

 

3.5 Tema for høstsemesteret 
 
Andreas innledet til saken: 

I Arbeidsprogrammet for NKS 2017-2019 heter det: 

 
2.1.1 [Landsstyret skal] fastsette et tema i forkant av hvert semester, og utvikle programmateriell til dette temaet 

for bruk i lokalforbundene. 

 

Temaet for neste semester vil også være tema for Akt, og vil bli tema for Forbundshelga. 

Saksansvarlig foreslår at temaet for det neste semesteret skal være relatert til vårt engasjement 

i Palestina.  

 

Forbundet skal arrangere utveksling til Palestina denne sommeren. Dette vil gi Forbundet nytt 

engasjement og bedre kunnskap om konflikten palestinerne lever i. Det å ha et 

palestinarelatert tema for høstsemesteret er en god måte å få dette engasjementet spredt ut i 

organisasjonen. På høstsemesteret vil vi få besøk av kristne palestinere i vår 

søsterorganisasjon PYEM. Det å ha Palestina i fokus dette semesteret vil skape gode rammer 

når vi tar imot disse studentene, og vil gjøre det lettere å skape rom for deres erfaringer.   

 

«A moment of truth» er navnet på Kairosdokumentet for Palestina, der kristne ledere i 

Palestina ber verdenssamfunnet åpne øynene for hva som skjer, og maner til fred og 

forsoning. Den norske oversettelsen av dette dokumentet heter «Et sannhetens øyeblikk». 
 

Det kom inn to endringsforslag til navn på semestertemaet: 

Eilif: «Et sannhetens øyeblikk for Palestina». 

Torkil: «Kairos Palestina – et sannhetens øyeblikk». 

 

Avstemning temaforslag: 

1. Et sannhetens øyeblikk - 0 stemmer 

2. Et sannhetens øyeblikk for Palestina – 1 stemme 

3. Kairos Palestina – et sannhetens øyeblikk – 6 stemmer 

 

Vedtak: 



«Kairos Palestina – et sannhetens øyeblikk» er tema for hele Forbundet i høstsemesteret 

2018.  

 

Lokalforbundene oppfordres til å ta Forbundets studiesirkel om Kairos Palestina i bruk; 

liturgi til Palestina-messe og forslag til bibel&børst-serie basert på Kairosdokumentet. 

Lokalforbundene oppfordres særlig til å holde Palestina-arrangement i løpet av Kirkeuka for 

fred i Israel og Palestina.  

 

Torkil forbereder pakke til lokalforbundene. Utvalg for Palestina brukes som referansegruppe 

på «pakka» til lokalforbundene og hvordan denne presenteres. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
3.6 Utnevne medlemmer til Utvalg for likestilling 
 

Andreas innledet til saken: 

Landsmøtet 2018 opprettet et «Utvalg for likestilling» som skal jobber for likestilling i et 

bredt perspektiv. På landsmøtet ble Marius Jakobsen Magnussen valgt til leder av utvalget. 

Det er landsstyrets ansvar å velge inn øvrige medlemmer til utvalget. 

 

Utvalgets leder har foreslått Edel-Marie Haukland og Elisabeth Arnevik Barkved som 

medlemmer av utvalget. 

 

Landsstyret diskuterte forslaget: 

Landsstyret mener de to foreslåtte navnene isolert sett er svært gode kandidater. Men 

landsstyret er bekymret over at begge allerede har tunge verv lokalt og nasjonalt, og er usikre 

på om et nytt verv vil gå utover det andre viktige arbeidet de gjør.  

 

Landsstyret ønsker også å få valgt flere medlemmer til utvalget samtidig, for å unngå at 

senere medlemmer blir et «haleheng» til det allerede påbegynte arbeidet.  

 

Saken utsettes derfor til LS-møtet i mai. Ingvild tar en samtale med Edel-Marie og Elisabeth 

om kapasitet og prioriteringer før valget gjennomføres. 

 

Andreas jobber med å finne flere kandidater til utvalget til neste møte. Alle LS-

representantene er ansvarlige for å orientere om muligheten til å sitte i utvalget i sine 

respektive lokalforbund.  

 

 

3.7 Velge deltakere til Palestina-utveksling 
 

Torkil innledet til saken: 

I år arrangerer NKS studentutveksling med vår palestinske søsterorganisasjon Palestine Youth 

Ecumenical Movement (PYEM). NKS og PYEM har gjennomført slike utvekslinger flere 

ganger tidligere, men det har nå vært et opphold siden 2014.  

 

Representanter fra Forbundet skal blant annet delta på sommerleiren «Journey for Justice» og 

besøke kvinnesenteret i Abu Dis i tidsrommet 30. juni til 8. juli. Utvekslingen er gjensidig, og 

vi får besøk av studenter fra PYEM i perioden 13. til 23. september. 

 



Delegasjonen fra PYEM skal delta på Forbundshelga og Kirkeuka for Fred.  

 

Det budsjetteres også med at en deltaker fra PYEM kan bli værende i Oslo frem til 

Globaliseringskonferansen 12.-14. oktober, og i denne perioden være bosatt, og ha 

kontorplass, i Universitetsgata 20. Denne vil da jobbe sammen med Utvalg for Palestina og 

ansatte med noen av de konkrete oppgavene vi har påtatt oss gjennom søknaden om 

økonomisk støtte via LNU: 

 

- Skrive artikler (m/bilder) som presenterer historier og tematikk som vi vil spre via norske 

menighetsblader og kirkelige tidsskrift.  

 

- Lage temakvelder med aktuell tematikk som synliggjør og aktualiserer situasjonen for 

ungdommer på Vestbredden 

 

- Lage en egen nettside hvor ressurser for temakveldene gjøres tilgjengelig, og hvor det 

blogges fra reisene i Norge og Palestina. 

 

Vi håper også at alle lokalforbundene ønsker besøk av denne personen for å holde 

temakvelder e.l. i perioden hen er her.  

 

Formålet med utvekslingen er å lage en plattform for å spre kunnskap om situasjonen for 

kristne palestinske ungdommer, samt bygge nettverk og rekruttere flere samarbeidspartnere i 

arbeidet for et fritt Palestina. 

 

Landsstyret gjennomgikk og diskuterte søknadene.  

 

Ingvild foreslo følgende prioritering: 

1. Frøydis Indgjerdingen 

2. Ingvil Holthe Enoksen 

3. Lowiza Praymore Makosa 

 

1. «vara»: Christine Josephine Andreassen 

2. «vara»: Nadan C. Dervoz 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Landsstyret velger følgende søkere til å reise til Palestina: 

 

1. Frøydis Indgjerdingen 

2. Ingvil Holthe Enoksen 

3. Lowiza Praymore Makosa 

 

1. «vara»: Christine Josephine Andreassen 

2. «vara»: Nadan C. Dervoz 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

  



3.8 Stands på folkehøyskoler/sommerleire 
 

Torkil innledet til saken: 

I Arbeidsprogrammet heter det:  

2.3.2 [Landsstyret skal] sørge for at Forbundet er synlig som et reelt alternativ for studenter 

og ungdom som snart blir studenter, også utenfor studiesteder. For eksempel i menigheters 

ungdomsarbeid, på festivaler og folkehøyskoler. 

 

Folkehøyskolene er snart ferdige med vårsemesteret 2017. Per Høyland har allerede besøkt 

Viken FHS på Gjøvik, og vi er ønsket velkommen av Rønningen FHS i Oslo for å stå på 

stand.  

 

I sommer og i høst regner vi med å få stå på stand under følgende arrangementer: 

- Popvenstre i Oslo 23. juni 

- Globaliseringskonferansen i Oslo 12.-14. oktober 

- AUF sin sommerleir på Utøya 1.-5. august (avventende) 

 

Vi venter på tilbakemelding fra Skeiv Ungdom (Sarpsborg 9.-15. juli) og KrFU (uvisst). 

 

Vi har fått avslag på standforespørsel fra Changemaker sin sommerleir, Skjærgårds Music & 

Mission og Sosialistisk Ungdom sin sommerleir. Vi hadde i fjor stand på K/Ms festival 

Spekter, og vurderte utbyttet av det som lite i forhold til tids- og pengebruken, og har derfor 

ikke vurdert den igjen i år.  

 

Ansatte har begrenset med kapasitet til å delta på de nevnte sommerarrangementene på grunn 

av reiser og ferieavvikling. Om vi skal stå på stand i sommer, er vi derfor avhengige av at 

noen i landsstyret (eller lokale forbundere) kan delta på stand under disse arrangementene – 

eventuelt andre arrangement om landsstyret har tips/ønsker om dette.  

 

Landsstyret diskuterte mulighetene for stand i sommer og høst: 

Rødde folkehøgskole, og andre folkehøgskoler i Trondheim kan være aktuelle. 

 

Natur og Ungdom sin sommerleir og Alta folkehøgskole kan være aktuelle. Eilif begynner på 

Lofoten folkehøgskole til høsten, og kan muligens bidra på stand der. 

 

Eilif meldte sin interesse for å stå på stand i sommer. Alex meldte seg til å stå på stand i 

sommer, avhengig av datoer. Andreas kan muligens stå på stand i sommer.  

 

Det kan være lurt å prioritere folkehøgskoler i nærheten av studentbyene, da mange elever 

ender opp med å studere i nærheten av folkehøgskolen sin.  

 

Landsstyret ønsker at ansatte fortsetter en liten offensiv mot folkehøgskoler til høsten.  

 

Alle i landsstyret er oppfordret til å undersøke om det er folkehøgskoler med 

rekrutteringspotensiale i sitt nærområde. De ansatte følger opp videre muligheter for stands i 

sommer og på folkehøgskoler til høsten, og kontakter landsstyret over epost med forespørsel 

om konkret tid/sted når dette er klart. 

 

 

  



3.9 Verveoffensiv Kristiansand 
 

Torkil innledet til saken: 

I Treårsplanen for utvikling av Forbundet, vedtatt på landsmøtet 2017, er en av målsetningene 

at vi skal ha 7 aktive lokalforbund innen landsmøtet 2020. Per i dag har vi 5 aktive 

lokalforbund. 

 

Det er nedfelt i Arbeidsprogrammet for 2017-2019 (punkt 2.2.1) at landsstyret skal bistå ved 

opprettelsen av nye lokalforbund. 

 

Landsstyret gjennomgikk i november 2017 potensielle nye lokalforbund, og vedtok 

Kristiansand som satsningsområde: 

 

Fra august 2018 blir hovedprioriteringen å få på plass et lokalforbund i Kristiansand. Målet 

er å få på plass et interimsstyre i løpet av høsten, og få valgt et fast styre, LS-representanter 

og LM-delegater fra Kristiansand på årsmøtet i februar 2019.   

 

Vi har så langt skaffet en del kontakter i Kristiansand, og planlegger å holde ett eller to 

arrangementer i Kristiansand i løpet av vårsemesteret. Til høsten skal vi ha en større 

verveoffensiv i Kristiansand med mål å få startet et lokalforbund. 

 

Landsstyret ble bedt om å gi tilbakemeldinger på om: 

- Om noen LSere kan stille på stand i Kristiansand rundt semesterstart 

- Om LS ønsker å flytte LS-møtet 17.-19. august (det er satt opp i Oslo) til Kristiansand, 

med tanke på å stå på stand den 17. og delta på åpningsmøte i Kristiansandsforbundet 

på kvelden.  

 

Landsstyrets tilbakemeldinger: 

Flere i landsstyret kan tenke seg å stå på stand, men det er foreløpig uklart når de kan.  

 

Vi legger LS-møtet til Kristiansand dersom vi har tilgang på egnete møtelokaler.  

 

Torkil undersøker om det er mulig å finne egnete møtelokaler i Kristiansand for LS-møtet i 

august.  

 

 

3.10 Internasjonal forbundssamling 27.-29.april 
 

Forbundet har over flere år vært den ledende kritiske stemmen internt i World Student 

Christian Federation (WSCF, populært kalt «Verdensforbundet»). Etter hvert har vi fått flere 

nasjonale forbund med oss i arbeidet for å gjøre Verdensforbundet mer åpent og demokratisk, 

og økonomisk stabilt. På European Regional Assembly, som er «landsmøtet» i 

Europaforbundet, i 2017 var særlig forbundene i Sverige, Danmark og Nederland våre 

tydeligste allierte.  

 

Landsstyret har derfor tatt initiativ til en forbundssamling på Finse for forbundere fra Norge 

og KRISS i Sverige. Målet med samlingen er å knytte kontakt over landegrensen og begynne 

arbeidet med å utvikle en felles plattform for fremtidig samarbeid i tillegg til å diskutere 

situasjonen i verdensforbundet. Det vil også være en arena for å dele informasjon mellom 



gamle landsstyremedlemmer og nye landsstyremedlemmer om forbundets internasjonale 

arbeid for å sikre kontinuitet.   

 

Det er tidligere leder Audun Stranden som er ansvarlig for samlingen. 

 

Torkil la fram et forslag til plattform for internasjonalt samarbeid for å reformere WSCF, 

skrevet av Audun Stranden og Torkil Hvidsten, og er en (lite konkretisert) oppsummering av 

NKS’ tidligere vedtatte politikk overfor WSCF. 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok plattform for internasjonalt samarbeid for reform av WSCF (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agdenes 21.-22. april / Oslo 23. april 

 

Torkil Hvidsten 

 

 

 

 

Godkjent i landsstyret 22.05.18 


