
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

25. APRIL 2020 
 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 
Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet 25 april 2020. Møtet ble satt kl. 11.50 og hevet 
kl. 14:10.  
 
Til stede med stemmerett: 
Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Ingrid von Harling Lien (Kristiansand), 
Kristian Sløgedal (Oslo), Silvia Consonni (vara, Tromsø), og Synne Anbjørg Dagestad 
(Trondheim). 
 
Til stede uten stemmerett:  
Konrad Owe Roykiewicz (vara, Tromsø), Solveig Skaugvoll Foss (organisasjonsrådgiver) og 
Aurora Marie Nome (generalsekretær). 
 
Meldt forfall:  
Mathias Helseth (Bergen). 
 
Synne Anbjørg Dagestad hadde meldt forfall og var ikke til stede på sakene 3.1-3.3. 
 
Silvia Consonni var av habilitetshensyn ikke til stede på behandling av sak 3.3. 
  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 
 
0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 
Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 21. mars 
Sakspapirer til møtet ble distribuert 17. april 

 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
0.2 Godkjenning av saksliste 
 
0. Konstitueringer 
0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden    Eilif 
0.3 Valg av møteleder og referent     Eilif 
 
1. Referater og orienteringer 
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 21. mars   Aurora 
1.2 Orientering fra lokalforbund     Lokale representanter 
1.3 Invitasjoner og annet siden sist LS    Aurora 
1.4 Orientering om arbeidet mot General Assembly WSCF  Kristian 
 
2. Økonomi 
2.1 Regnskap tom. mars 2020     Aurora 
 
3. Organisasjonssaker 
3.1 Nytt landsmøte/ubehandlede saker fra landsmøtet  Eilif 
3.2 Framdriftsplan for landsstyreperioden    Aurora  
3.3 Velge ny AKT-redaktør       Henriette 
3.4 Velge årstema 2020-2021     Ingrid 
3.5 Velge arrangementskomité for Forbundshelga    Aurora 
 
 
Vedtak: 
Den utsendte sakslista ble godkjent uten endringer.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 
Vedtak: 
Eilif Tanberg ble valgt til ordstyrer. 
Aurora Marie Nome ble valgt til referent. 



Enstemmig vedtatt. 
 
 
1. Referater og orienteringer 
 
1.1 Godkjenning av referat fra LS 21. mars 
 
Vedtak: 
Referatet fra landsstyremøtet 21. mars ble godkjent uten endringer. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  
Elisabeth Arnevik Barkved, leder i Bergensforbundet hadde sendt inn følgende orientering: 

Me har hatt temakveld om Jesus og marxisme, årsmøte kor Fredrik A. Kaada og Mathias 
Helseth blei valgt inn i styret og Mathias inn i landsstyret, og vært med på landsmøte kor 
Elisabeth Arnevik Barkved og Mathias var delegater ���� 

 

Kristiansandsforbundet:  
Ingrid von Harling Lien, leder i Kristiansandsforbundet orienterte:  

Det er ikke så mye som har skjedd i det siste. Vi arrangerte årsmøte sammen med Solveig. 
Der var med en annen person som viser interesse for Forbundet. Ingrid ble valgt inn som 
eneste styremedlem og dermed leder i Kristiansandsforbundet.  

 

Osloforbundet:  
Kristian Sløgedal, leder i Osloforbundet hadde sendt inn følgende orientering: 

Etter landsmøtet har vi fått inn ett nytt styremedlem: Sara Kristine Eklund Krog. Henriette 
Smeby og Emma Verngård er valgt inn som styremedlem for en ny periode, og Kristian 
Sløgedal er valgt inn som leder for en ny periode. 
Vi sto stand på UiO sin foreningsdag, og på Misjons Fakultetet. Her var vi litt uheldige 
ettersom det var misjonsbasar i kantina samme dag, så vi fikk ikke snakket med like mange 
som vi hadde sett for oss. 
Vi startet semesteret med Semesterstartsmesse, hvor vi hadde en liten andakt og generelt 
hygget oss. Det samme gjaldt to uker senere da vi hadde introkveld med taco og spillekveld 
med våre ny innkjøpte brettspill. Siste arrangement vi har hatt var Årsmøte hvor vi hadde 
masse vafler og pizza. Det er her styre ble gjenvalgt igjen. 
To uker etterpå var planen å arrangere en temakveld hvor vi hadde invitert Halvor Moxnes til 
oss. Dette var veldig tidlig i corona-tiden, men Halvor ble syk så vi så oss nødt til å avlyse. 
Siden har vi ikke hatt flere arrangementer. Og ettersom det ikke er lov å møtes mer enn 5 stk 
frem til 15. Juni så kommer vi til å avlyse resten av semesteret. 
Vi i styret har allerede startet på å tenke hvilke arrangementer fra dette semesteret vi vil ta 



med oss til neste semester. Vi prøver også å være litt aktive på facebook-siden, og med betalte 
annonser. Dette for at medlemmene våre ikke skal føle seg glemt og slik at de ikke glemmer 
oss heheh. 
Vi skal ha et nytt styremøte etter eksamenene er ferdig hvor vi spikrer programmet for høsten. 
Og i månedsskiftet Mai/juni skal vi også søke om plass for stand på UiO og et annet sted vi 
ikke har bestemt enda.  

 

Stavangerforbundet: 
Marianne Meling Kvamsøe, leder i Stavangerforbundet, hadde sendt inn følgende 
orientering: 

I Stavangerforbundet jobber vi fortsatt med å bygge opp faste aktiviteter der vi kan samles, i 
hvertfall en kjerne, om ting som interesserer oss personlig. Vi hadde årsmøte i begynnelsen av 
mars der vi valgt et nytt styre med 50/50 fordeling av nye og gamle.  

Planen var å ha Bibel&Børst relativt jevnlig der vi prøvde å samle ihvertfall noen faste 
medlemmer, men utbruddet av SARS-CoV-2 har satt en stopper for det.  

Vi har diskutert i gruppen at vi kan alternativt ha Bibel&Børst på nettvideo og lignende, men 
det har ikke blitt satt noen dato riktig enda. 

 

Tromsøforbundet:  
Konrad Owe Roykiewicz, styremedlem i Tromsøforbundet, hadde sendt inn følgende 
orientering: 

Tromsøforbundet fikk nytt styre januar 2020. Konrad Roykiewicz og Silvia Consonni ble 
valgt som nytt styre. 

Vi i Tromsøforbundet har ikke rukket å ha fysiske arrangement dette semesteret, ettersom 
koronapandemien satte en stopper for alt av sammenkomster. 

27. februar representerte Konrad Tromsøforbundet på møte med studentprestene og andre 
ledere/representanter for religiøse/livssyn organisasjoner ved UiT. På kvinnedagen, 
representerte Silvia Tromsøforbundet i 8. marstoget. 9. mars hadde vi et styremøte, hvor vi 
diskutere og fordelte ansvarsoppgaver i Tromsøforbundet. Vi laget en liste over hvilke 
arrangement vi ønsker å ha framover (eks. temakvelder, spillkvelder, kirkevandring osv.) samt 
ble enige om hvem av oss som skulle ha ansvaret for de ulike sosiale mediaplattformene til 
Tromsøforbundet. Vi har vært aktive på sosiale medier etter dette. Silvia, Kennedy Akrong og 
Ida Trælnes representerte Tromsøforbundet på NKS- landsmøtet. 

 

Trondheimsforbundet:  
Synne Anbjørg Dagestad, leder i Trondheimsforbundet, hadde sendt inn følgende orientering: 

Trondheimsforbundet har arrangert bibel og brie hvor mange møtte og vi fikk fine samtaler. 
Vi hadde planlagt noen kule arrangement fram mot mai, men siden vi måtte avlyse de har vi 
startet med digital edition av Bibel og Børst. Dette fungerer godt og vi har fått tilbakemelding 
om at vi bør fortsette med dette. Vi skal også ha temakveld 24. april på whereby, med 



foredrag fra en av studentprestene. Vi har fått noen nye medlemmer gleder oss til vi kan 
møtes i S13 igjen. 

 
 
1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 
Barne- og ungdomstinget (LNU) 
Nett, 23. april (9:00-12:00) – Henriette deltok 
 
SLUGs årsmøte  
Zoom, 28. april (10:30-12:30) – Ikke prioritert 
 
Årsmøte K-stud 
Epost, mai – Aurora deltar 
 
Konferanseforum (Norges Sosiale Forum) 
Zoom, 7. mai (17-18:30) – Silvia vil delta 
 
Partnermøte (ICAN Norge) 
Zoom, 13. mai (15:00-16:30) – Fortsatt mulig å delta  
 
Nagasaki og Hiroshima 75 år (ICAN Norge) 
Oslo, 6. og 9. august - Fortsatt mulig å delta 
 
Aurora la til dette om nyinkomne invitasjoner:  
 
Opprop om Gazastripen og Covid-19 (Fellesutvalget for Palestina) 
Blokaden av Gaza gjør håndtering av Covid-19 vanskelig.  
Vi er tilsluttet 
 
 
Annet 
Eco-Justice Working Group (WSCF-E) 
WSCF-E (Europaforbundet) har ønsker å starte en Eco-Justice Working Group 
(Arbeidsgruppe for klimarettferdighet). Hvis noen syns at det virker spennende, oppfordres 
dere til å si ifra til Aurora, så kan hun videresende mer informasjon om dette.   
 
Aurora la til dette:  
 
Samarbeidsarrangement med Uro i Paulus 
Sofienberg og Paulus menighet i Oslo har en serie intervjukvelder som kalles Uro i Paulus. 
Der foregår det intervjuer med aktuelle gjester om temaer som skaper en uro i tiden, en uro i 
sinnet, en uro i samfunnet. Nå skal de ha en samtalekveld om hva corona gjør med oss. 
Forbundet har kasta seg med som medarrangør på dette, og Eilif skal bli intervjuet. Det skal 
også sosialantropolog og forsker Thomas Hylland Eriksen. Musiker Lewi Bergrud skal spille.  
Førstkommende onsdag 29. april kl. 16.30, skal det være et felles planleggingsmøte mellom 
oss og Uro i Paulus-komiteen. Det foregår på nett, så her er det mulig å delta fra hele landet. 
Det vil handle om tematikk og eventuelle flere gjester. Her kan LSere som er interesserte 
delta. 
 



Landsstyret tok dette til orientering.  
 
 
1.4 Orientering om arbeidet mot General Assembly Invitasjoner siden sist LS 
 
Kristian innledet til saken: 
Nå som General Assembly er utsatt til 2021 så har vi snakket med vårt søsterforbund i 
Sverige. Vi hadde planer om å møtes for å bli bedre kjent og jobbe fremover mot GA. 
Ettersom det ikke blir noe nå, så setter vi prosessen på vent. 
Så fort vi vet noe nytt om når det blir, så starter vi arbeidet i god tid slik at vi er godt 
forberedt. 
 
Landsstyret tok dette til orientering.  
 
 
2. Økonomi 
 
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2020 
 
Aurora gjennomgikk regnskapet til og med mars 2020.  
 
Diskusjon:  
 

- Eilif: Vi har en treig regnskapsfører, og det fører til forsinkelser.  
- Aurora: Vi kan vurdere å eventuelt bytte regnskapsfører og gå over til et nyere 

regnskapssystem ved neste årsskifte. 
 

- Aurora: Uro i Paulus har spurt om støtte til filming. Vi har råd fordi vi bruker lite penger i 
år, men det er vanskelig å bestemme hvilken post vi skal ta fra. Det eneste som er relevant 
er «annen kostnad», men der har vi ikke så mye å gå på.  

- Kristian: Det er mulig å ta penger fra lokalforbund. Osloforbundet har masse penger som 
kan brukes på dette. Aurora følger opp.  

 
Landsstyret tok regnskapet til orientering.  
 
 
3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Diskusjon om nytt landsmøte 
 
Eilif innledet til saken:   
Landsmøtet (LM) i mars 2020 ble kortere og mindre utfyllende enn vanlig, da det ble holdt 
over Whereby. Mange viktige diskusjonssaker ble sendt videre til landsstyret, uten at de ble 
diskutert ordentlig. Dette gjelder saker med stor betydning for NKS` utvikling, for eksempel 
treårsplanen 2020-2023. Vi trenger at slike dokumenter har et tydelig preg av å være 
demokratisk behandlet, med god forankring i Forbundets medlemsmasse.  
 
Spørsmålet er derfor: Skal vi åpne for et nytt, fysisk LM så snart det lar seg gjøre, eller f.eks. 
på Forbundshelga, slik at viktige saker kan få en grundigere behandling? 
 



Dette vil kunne gi medlemmene en større mulighet til å påvirke hvordan Forbundet skal 
utvikles de neste årene. Samtidig er det mye arbeid med et evt. nytt LM, og de sakene som 
ikke ble behandlet godt nok i år, kan oversendes til LM 2021, som da vil bli mer omfattende 
enn vanlig. I tillegg er landsstyret valgt for å kunne ta stilling til Forbundets utvikling og drift 
mellom landsmøtene, også hvis landsmøtet har vært mangelfullt på grunn av at det ble 
arrangert digitalt.  
 
Vedtak: 
Landsstyret mener at det ikke er nødvendig å arrangere et nytt landsmøte i 2020. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3.2 Framdriftsplan LS 2020-2021 
 
Aurora gjennomgikk forslag til framdriftsplan. Alle representanter kunne melde seg til 
saksansvar, men ingen gjorde det. 
 
Vedlegg til denne saken: 
Framdriftsplan LS 2020-2021 
 
Diskusjon:  
 

- Kristian: Viktig å ikke ha et for omfattende landsstyremøte på Forbundshelga. 
- Aurora: Vanlig med 1-2 timers møte på Forbundshelga. 
- Kristian: Det å jobbe med Forbundshelga virker spennende. 
- Eilif: Det er mulig å melde seg som ansvarlig ved en seinere anledning. 

 
 
Vedtak: 
Den utsendte framdriftsplanen ble godkjent uten endringer (se vedlegg). 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3.3 Velge AKT-redaktør  

Henriette innledet til saken:  
I NKS Arbeidsprogram 2019-2021 står det følgende: 
Landsstyret skal:  
1.5 Akt 
1.5.1 Ha en AKT-redaktør som driver bloggen «kristenogprogressiv.no» gjennom året. 
1.5.2 Gi ut ett nummer av AKT i trykket versjon hvert år.  
1.5.3 Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne. 

På landsstyremøtet i mars 2020, ble følgende vedtatt: 
LS setter ned en komité bestående av Eilif Tanberg, Henriette Smeby, og Mathias Helseth som skal 
lyse ut vervet som AKT-redaktør og lage en innstilling på dette til LS-møtet i april. 

Vervet har nå vært lyst ut i to omganger. Komiteen har tatt dirkete kontakt med to aktuelle 
potensielle søkere der ingen av disse har søkt. Det er kun kommet inn én søknad, og den kom 
for noen dager siden.  
 



Dermed utsettes selve valget til seinere. Den ene søknaden som har kommet inn vurderes ikke 
nå, men tas med videre i prosessen. Her på dette møtet, tas en diskusjon om hva som skal 
gjøres videre for å få inn flere søkere.  
 
Vedlegg til denne saken: 
Retningslinjer for AKT 
 
Diskusjon:  
 
- Eilif: Viktig å si at det har vært et veldig vanskelig arbeid. Vi må nok tenke litt nytt. 
- Henriette: AKT er ikke så veldig synlig i Forbundet, få med eierskap og kjennskap til 

AKT. Forbunderne er dårlige til å bruke AKT som plattform. Vi må jobbe med å 
promotere AKT videre.  

- Eilif: Konrad, hva er ditt forhold til AKT? 
- Konrad: Ikke noe direkte forhold til det, bortsett fra å få det i posten.  
- Solveig: Mange tenker det samme som Konrad. Det at det kun kommer én gang i året, 

gjør at det glemmes. Men vi har kristenprogressiv.no som er en kul plattform. Mange 
forbundere kan hive seg på og skrive meninger der, og dermed ikke bare redaktør. Det er 
veldig enkelt å få sin egen mening publisert. Fram til man får tak i en AKT-redaktør, bør 
alle forbundere publisere artikler på kristenprogressiv.no nå framover.  

- Konrad: Mulig å dele på vervet på 2 stk.? 
- Eilif: Leder kan være involvert, så man får støtte vervet.  
- Aurora: Det er viktigere at to stk. får muligheten til å være redaktører sammen i stedet for 

at leder skal være involvert, hvis man er to stk. som har lyst til å dele på det.  
 
Komiteen bestående av Mathias Helseth, Henriette A. Smeby og Eilif Tanberg, tar 
diskusjonen til orientering og fortsetter sitt arbeid. 
 
 
3.4 Velge årstema 

Ingrid innledet til saken:  
I arbeidsprogrammet 2019-2021 står det: 
Landsstyret skal 
1.1 Styrke lokalforbundene 
1.1.11 Utvikle programmateriell for årstemaet, for bruk i lokalforbundene. 
1.4 Landsmøtet 
1.4.4 Legge frem for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i én 
landsstyreperiode.  
 
Landsstyret utarbeidet to forslag til årstema som i utgangspunktet skulle behandles på 
landsmøtet i 2020. De to forslagene er «Et liv før døden» som omhandler psykisk helse og 
diverse veldedighetsarbeid, og «Å bevare Guds skaperverk», som vil sette organisasjonens 
fokus på klimasaken, og hva vi kan gjøre for å gjøre verden, og Forbundet, litt grønnere.  
 
Fordi Landsmøtet ikke rakk å behandle alle saker på sakslista på det korte landsmøtet i år, ble 
følgende vedtak fattet:  
Landsmøtet vedtok å oversende ubehandlede saker til landsstyret, der landsstyret bestemmer hvordan 
disse sakene videre skal behandles. Landsstyret ser på muligheten for å arrangere et fysisk landsmøte 
i 2020. 
 



Dermed er det opp til landsstyret å velge årstema for 2020-2021. Forslag til årstema er som 
følger:  
 
Et liv før døden 
Som kristne er det lett å legge sterkt fokus på livet etter døden. Viktigheten med kristen tro 
begrunnes ofte med evig liv etter døden, og kristne oppfordres i stor grad til å drive 
misjonsarbeid for å la flere kristne til slutt komme til himmelen. Det er viktig at vi som 
kristne ikke glemmer å også vektlegge kristendommens innvirkning på livet før døden. Det er 
i beste hensikt å legge ekstra fokus på hvordan kristendommen kan bedre livet, både for seg 
selv og andre. I stedet for å fokusere på å bedre seg selv for å leve godt etter døden, kan vi 
fokusere på å leve et godt liv. Mental helse er et svært aktuelt tema som er mye diskutert i 
mediene, og svært relevant for studentmassen. Med et økende antall unge som rapporterer å 
slite med diverse psykiske lidelser er det uten tvil et tema som vil engasjere mange, og 
muligens være til hjelp for flere. Årstema et liv før døden kan brukes til å sette lys på kristen 
tros innvirkning på mental helse. Her kan det arrangeres temakvelder, workshops om 
helsebedring og foredragskvelder.  
Et liv før døden kan også tolkes som å være til hjelp for andre. Det vil være viktig å legge 
vekt å hjelpe andre i fattigdom og undertrykkelse, og ikke bare fokusere på misjon. Her kan 
man fokusere på å hjelpe folk både langt unna gjennom veldedighetsorganisasjoner, eller 
hjelpe folk i nærområdet. Lokalforbund kan stille opp til frivillig arbeid, holde 
innsamlingsaksjoner, temakvelder og problemsopplysning om egne hjertesaker, eksterne 
foredragsholdere og diverse workshops. Arbeidet NKS gjør for kvinnesenteret i Palestina er et 
eksempel på arbeid som kan knyttes til dette årstemaet. Det er stor valgfrihet for lokalforbund 
å velge saker som selv engasjerer medlemmene og styret i de aktuelle byene.   
 
Å bevare Guds skaperverk  
Vi har alle et ansvar for å ta vare på jordkloden. Som kristne har vi et ansvar for å ta vare på 
Guds skaperverk. Klimasaken er en sak som mange lokalforbund har jobbet med før, og med 
et årstema som forsøker å sette fokus på miljøet vil vi kunne spre det til alle lokalforbund. 
Denne saken er stadig like aktuell, og er spesielt i vinden nå som skolestreik for klimaet og 
Greta Thunberg får såpass mye plass i mediene. Den Norske Kirke har nylig gått ut med støtte 
til klimastreikende ungdom, Teologenes klimakamp har skrevet brev til statministeren, og det 
er mange andre kristne organisasjoner som bidrar til å sette klimasaken i fokus, det kan også 
forbundet være med på. Med klima og miljø som fokusområde, kan vi arbeide for at vi selv 
kan bli en grønnere organisasjon, samtidig som vi tar ansvar for å fremme klimasaken, og 
gjøre det vi kan for at verden blir et bedre sted for de som kommer etter oss.  
 Det finnes allerede en god del materiale lokalforbundene kan bruke, som for eksempel 
«Bærekraftsboka – FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro». Dette er en bok som er gitt ut av 
blant annet KFUK-KFUM og Den Norske Kirke, og er en god, gjennomarbeidet ressurs der 
både klima og kristen tro blir satt i fokus. Denne boka kan man bruke som utgangspunkt på 
både en bibel & børst, eller en temakveld, tillegg er det mulig for lokalforbundene å lage 
strandryddeaksjoner, plukke søppel i naturen sammen, eller samarbeide om arrangement med 
diverse miljøorganisasjoner i de aktuelle byene.  
 
Forslag 1 (fra Henriette og Kristian):  
Landsstyret velger «Å bevare Guds skaperverk» som årstema som skal være organisasjonens 
fokusområde fram til landsmøtet i 2021. 
 
 
Vedtak:  



Landsstyret velger «Å bevare Guds skaperverk» som årstema som skal være organisasjonens 
fokusområde fram til landsmøtet i 2021. 
Enstemmig vedtatt.  
 

 

3.5 Velge Forbundshelgkomité  

Aurora innledet til saken:  
Landsstyret (LS) har ansvar for at det årlig arrangeres Forbundshelg. Dette er nedfelt i 
Arbeidsprogrammet 2019-2021 under 1.3. 
 
På LS-møtet i november 2019, vedtok LS at Forbundshelga arrangeres på Utøya, 11.-13. 
september 2020.  
 
Komite: 
For å sikre at forberedelsene til Forbundshelga blir effektive og gode, foreslås det at 
forberedelsesansvaret delegeres til en komite. 
Landsstyret vil da velge inn medlemmer i denne komiteen. Erfaringsmessig er det fornuftig at 
gruppa ikke består av for mange medlemmer. Det å ha engasjement rundt forbundshelga i de 
ulike lokalforbundene er viktig, samtidig kan det være negativt for små lokalforbund om deres 
ressurser brukes på å arrangere nasjonale arrangement.  
 
Innspill: 
Landsstyret står som ansvarlig for forbundshelga, og kan legge til rette for komiteen, ved å 
komme med innspill. Her kan man foreslå punkter på programmet og verksteds-innspill. 
Vedlagt ligger forslag til program-mal. 
 
Vedlegg:  
Program-mal for forbundshelga 
 
Vedtak: 
Landsstyret velger Synne Anbjørg Dagestad, Kristian Sløgedal og Henriette Smeby til 
medlemmer av Forbundshelgkomiteen. Henriette velges som leder av komiteen. 

Landsstyret vedtar vedlagt mal for forbundshelg som retningslinjer for komiteen. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 27.04.20 
Aurora Marie Nome 
 
 
Godkjent i landsstyret 23.05.20 


