
 
 

 

LANDSSTYRET 

24.-25. AUGUST 2019 

 

REFERAT 
 

 

  



Tid og sted: Universitetsgata 20 i Oslo. Møtet ble satt lørdag 24. august kl. 10:10. Møtet 

ble hevet søndag 25. august kl. 13:45.  

Til stede: Alex Ramstad (leder), Andreas Eggesvik (nestleder), Ingvil Holthe Enoksen 

(Bergen), Ingrid von Harling Lien (Kristiansand), Marte Holm Simonsen 

(Oslo), Albert Andersen Øydvin (Oslo), Marianne Meling Kvamsøe 

(Stavanger), Lilly Marie Spjelkavik Hansen (Tromsø), Torkil Hvidsten 

(generalsekretær) og Aurora Marie Nome (påtroppende generalsekretær). 

 

Albert og Ingvil var ikke til stede under behandlingen av sak 3.9 

 

Helene Lunder Eriksen fra Utvalg for Palestina deltok under behandlingene av 

sak 3.2 og 3.3 

 

Meldt forfall: Ingen 

 
 
  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 
0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

     

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden    
 

Vedtak: 

Den utsendte sakslista ble godkjent med én endring: Sak 2.1 Gjennomgang av foreløpig 

regnskap NKS 2019 utgikk. Oppdatert regnskap sendes LS per epost. 

 

0. Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling    

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden   

0.3 Valg av møteleder og referent    

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 14. -15. juni  

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene   

1.3 Invitasjoner etc siden sist LS   

1.4 Orientering om Forbundet og Kirkevalget  

 

2. Økonomi 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Status vervekampanje og semesterstart 

3.2 Møte med Utvalg for Palestina   

3.3 Planlegge besøk fra PYEM   

3.4 Forbundshelga     

3.5 Ledersamling under Forbundshelga  

3.6 Orientering om arbeidet med årstemaet  

3.7 Skolering og diskusjon WSCF   

3.8 WSCF-E European Regional Assembly 

3.9 Innledende diskusjon, ny treårsplan  

3.10 Valg av medlemmer til Huskomiteen 

 

4. Personalsaker 

4.1 Orientering om ansettelsesprosess org.rådgiver 

4.2 Orientering om endringer i personalansvar 

Enstemmig vedtatt 

 

  



0.3 Valg av møteleder og referent     
 

Vedtak: 

Landsstyret velger Alex Ramstad Døsvik som ordstyrer og Torkil Hvidsten som referent.  

 

Alex har meldt forfall under deler av møtet. Andreas Eggesvik fungerer som ordstyrer i hans 

fravær. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
  



1. Referater og orienteringer 
 
1.1 Godkjenning av referat fra LS 14. -15. juni   
 

Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt 

 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene    
 

Orientering fra Bergensforbundet 

Bergensforbundet har stått på stand to ganger, og hatt et kick off-arrangement der det ikke 

kom noen nye. Skal ha én stand til. Skal ha temakveld om feminisme kommende uke, som har 

fått en del oppmerksomhet og vi håper drar en del folk. Har laget et bra semesterprogram. 

 

Orientering fra Kristiansandsforbundet 

Ingrid orienterte fra Tromsøforbundet: 

Har stått på stand to dager ved studiestart. Var ganske mange interesserte på stand, men ingen 

møtte opp på introduksjonskveld. Det skaper litt dårlig motivasjon. Godt samarbeid med 

studentpresten, som gjerne vil hjelpe Forbundet i gang.  

 

Orientering fra Osloforbundet 

Marte orienterte fra Osloforbundet: 

Osloforbundet har stått på stand ved foreningsdagene både ved UiO og HiO, og har 40 

personer som har skrevet seg opp som interesserte. Veldig bra semesterstartsmesse. 

Forholdsvis mange nye, blant annet mange internasjonale studenter, og alle virka veldig gira 

på å bli med videre.  

 

Orientering fra Stavangerforbundet 

Marianne orienterte fra Stavangerforbundet: 

Lider litt under at folk i styret har liten tid. Har hatt stand to dager under fadderuka, men 

kunne bare stå på ettermiddagen, og da var det ikke folk på området. Deltok på 

Studentprestens stand, og de hadde bestemt at det bare skulle deles ut felles materiell. Må 

revurdere neste år om vi skal være med på studentprestens opplegg eller lage eget opplegg.  

 

Skulle hatt et arrangement kommende tirsdag, men dette utgår. Det er vanskelig å drive 

lokalforbund når man ikke har et fast sted å være.  

 

Jobber med å få en samarbeidsavtale med Studentorganisasjonen i Stavanger, som gjør at vi 

kan bruke Tappetårnet, som er et lokale ved UiS.  

 

Orientering fra Tromsøforbundet 

Lilly Marie orienterte fra Tromsøforbundet: 

Tromsø kristelige studentforbund har ved semesterstart deltatt på «Velkommen til Tromsø», 

som er et arrangement hvor mange kirker og kristne organisasjoner i byen samarbeider om en 

felles facebook-kalender og et felles kick-off. Det ble ingen tradisjonell stand på kick-off som 

ble avholdt 16. august, men vi fikk gjort mange nye bekjentskaper, og det å være synlig som 

organisasjon i en slik sammenheng kan nok bidra til at vi når ut til enda flere i fremtiden. 

 



21. august stod vi stå stand på StudExpo på UiT, dette er en arena for å møte mange nye 

studenter, og her håper vi å treffe mange nye potensielle forbundere. Samme dag hadde vi 

også introduksjonskveld klokken med gratis pizza. Dette ble arrangert i Kirkens Bymisjons 

lokaler som vi har fått lov til å leie til redusert pris. 

 

22. august hadde vi arrangementet «Erfaringer fra Palestina – et land under okkupasjon», der 

vi skal lærte mer om hvordan det er å leve under okkupasjon. Her samarbeidet vi også med 

Palestinakomiteen i Tromsø, og i tillegg holdt en representant fra Krafttak for Gaza en appell.  

 

29. august arrangerer vi igjen bibel i bukta, der vi griller i Telegrafbukta i Tromsø og 

diskuterer en bibeltekst eller et annet tema. 

 

Orientering fra Trondheimsforbundet 

Ingvild Yrke fra styret i TKSF hadde sendt ut følgende orientering: 

Deler av interimsstyret har flyttet, men de som bor i Trondheim nå er: Tea, Ann Kristin, Liv, 

Ingvild og Ingrid. 

 

Andrine, Jan Arne og Marte har flyttet fra byen som planlagt.  

 

Interimsstyret skal sitte frem til 13. september da vi har ekstraordinært årsmøte midt i en 

bibel&børst. Da skal vi konstituere et styre som sitter frem til ordinært årsmøte i februar. 

 

I løpet av fadderuken har/skal vi stå på stand 4 ganger. Vi har oppstartsarrangement med 

informasjon om Forbundet 28. august og messe&fest 30. september. Fokus de neste ukene er 

rekruttering. Håpet er at noen i interimsstyret og noen nye blir et ordentlig styre etter 13. 

september. 

 

Trondheimsforbundet har denne høsten flyttet hovedtyngden av arrangement til fredag og 

legger opp til en rytme på annenhver fredag. Da veksler vi mellom bibel&børst og 

messe&fest. Dette skal være ryggraden i aktiviteten og det som byens studenter kan venne seg 

til som fast. I tillegg skal vi ha noe ekstra sprell på andre dager. Palestinabesøk, introkveld og 

høstens temakveld. Hvor mye aktivitet det blir i uka kan styrene variere etter overskudd, men 

fredagene skal være det faste. En grunn for å bruke fredag som fast dag er at vi konkurrerer 

med mye annet på onsdag, men fredag er mer åpen og konkurrerer mer med Laget heller. I 

tillegg passer de arrangementene vi vil at skal være bærebjelken, best som 

fredagsarrangement. 

 

De fire bibel&børst som vi har i høst bruker hvert sitt kapittel fra andaktsboka «Gud til 

hverdags» som utgangspunkt og innsteg til samtale. Vi brukte et kapittel i vår og det fungerte 

bra. En enkel måte «å invitere en gjest» på, og dermed bruke bibel&børst til å lære noe og la 

seg utfordre av noen som har tenkt mer enn oss. Tidligere har vi slitt med at vi ikke kommer 

noe lenger enn der vi allerede er når vi har bibel&børst, og hvorfor skal vi møtes da? Så et 

annet hovedfokus i tillegg til rekruttering, vil denne høsten være å finne det innholdet som 

gjør at man ser at man trenger Forbundets fellesskap og egenart, og at vi som gamle og nye 

forbundere vet hva dette er. Og at det er lett for nye so kanskje skal inn i styret å forstå hva 

slags organisasjon, fellesskap og aktiviteter de er bedt om å drive. Dette håper vi kan være en 

nasjonal samtale. 

 

Liturgigruppa jobber med en messeliturgi som kan være fast, kort og ledes av lekdamer når vi 

har messe&fest. I tillegg håper vi at flere etterhvert får lyst til å leke med liturgi og at det i 



hvert fall er én eksperimentell messe i halvåret. Den stille messa vi hadde i vår, ble holdt 3 

ganger utover eksamenstiden fordi det var ønske om det. Det ble gjort fordi det ga oss noe å 

samles om dette. Og det er jo det beste grunnlaget for aktivitet. 

 

Studentprestene bruker fortsatt våre lokaler annenhver onsdag. To nye prester som vi må bli 

kjent med. 

 

Mange nye inn i forbundskollektivet, så vi må dra de inn i fellesskapet.  

 

Vi skal også reklamere for forbundshelg de neste ukene.  

 

Og vi har lagt opp til at vi kan velge en observatør til landsstyret 13. september.  

 

 

1.3 Invitasjoner etc siden sist LS     
 

Trygg i bønn (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn). Markering i etterkant av 

terroren mot moskeen i Bærum. 

Bærum, 11. august – Aurora og Torkil representerte Forbundet. 

 

Markering: Nei til muslimhat! Nei til terrorisme! 

Oslo, 14. august – Vi tilsluttet oss denne 

 

Markering av at Oslo er blitt med i ICAN Cities Appeal (Oslo ordfører og ICAN Norge) 

Oslo Rådhus, 21. august – Alex representerte Forbundet  

 

Medlemsmøte i Norges Fredsråd 

Oslo, 27. august – Aurora deltar for Forbundet 

 

Lobbykurs (VOFO) 

Oslo, 3. september – Vi prioriterer ikke dette 

 

Norges Sosiale Forums Mellomårsforum  

18.-21. september – Vi prioriterer ikke dette da det kolliderer med utveksling og 

Forbundshelg. 

 

Høring: Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige 

(Helsedepartementet) 

Høringsfrist 31. oktober – Vi prioriterer ikke dette 

 

Konferanse: «Ren og rettferdig – himmelen verdig?» Om fellesskap, tilgivelse og 

seksualitet (Kirkelig Ressurssenter) 

Oslo, 28. november, 2450,- kroner – Ikke prioritert pga pris 

 

 

  



1.4 Orientering om Forbundet og Kirkevalget   
 

Alex orienterte om arbeidet som er gjort fra sentralt om dette: 

I høst er det valg i Den norske kirke. Flere forbundere stiller til valg for Åpen Folkekirke, så 

vi kommer til å fremme de av våre medlemmer som stiller til valg der, og da også Åpen 

Folkekirke. 

 

Det er viktig for oss å være en stemme som drar i en progressiv retning innenfor 

kristendommen. Vi ser at Åpen Folkekirke helhetlig er den lista til kirkevalget som er mest 

progressiv, og dette legger grunnlaget for at vi ønsker å oppfordre til å stemme på dem, og 

våre kandidater. Likevel vil vi fortsatt kunne være med på å være kritiske og fortsette å dra 

Åpen Folkekirke i en videre progressiv retning. 

 

 

2. Økonomi 
 
2.1 Gjennomgang av foreløpig regnskap NKS 2019   
 

Saken utgikk da vi ikke har fått oppdatert regnskap fra regnskapsfører. Torkil ettersender 

oppdatert regnskap til landsstyret så snart det foreligger, med mulighet for å stille eventuelle 

spørsmål på LS-møtet i september. 

 

 

  



3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Status vervekampanje og semesterstart  
Aurora innledet til saken: 

Alle lokalforbundene, unntatt Bergensforbundet, er nå ferdig med sine stands. Nå gjelder det å 

sette inn støtet på arrangementene. Viktig å følge opp alle som har skrevet seg på liste. Viktig 

å spørre folk om de vil bli medlemmer.  

 

Foreløpig fire nye medlemmer (to i Oslo, en i Stavanger, en i Tromsø) 

 

Albert: Tenke andre arenaer for verving enn stand: Faddergruppe, fester, sosiale nettverk.  

Lilly Marie: Snakke med studentprester og andre prester om å invitere folk til 

forbundsarrangement.  

Marte: Ta kontakt med den lokale kirka og få dem til å poste noe på Facebook eller lignende.  

Andreas: Viktig å være imøtekommende på arrangement. Bevisst på å engasjere de nye som 

kommer, og ikke bli hengende i «vennegjeng-stemninga», uansett om det er én eller mange 

nye medlemmer.  

Torkil: Veldig få melder seg inn på stand. Enda færre melder seg inn uten å ha blitt spurt om 

det. Forslag: Sende mail til interesserte og invitere på gratis kaffe under lunsjen i kantina en 

dag.  

 

3.2 Møte med Utvalg for Palestina     
Utvalget består per nå av Regine Aspmo Kjærran (leder), Helene Lunder Eriksen, Marita 

Skaar og Cecilie Therese Hansen. Aurora Marie Nome fungerer som sekretær for utvalget.   

 

Utvalget har i år i praksis kun bestått av utvekslingskomiteen, og det er utvekslingen som har 

utgjort arbeidet til utvalget. Utveksling til Palestina ble gjennomført i månedsskiftet 

juli/august. Det jobbes med en film fra Palestina, som kan vises både på lokale arrangement 

og på Forbundshelga.  

 

Landsstyret ba utvalget om å gjennomføre en evaluering av utvekslingsopplegget (både i 

Palestina og i Norge) i etterkant. Foreløpige innspill fra Helene og Aurora er at Journey for 

Justice fungerer godt som opplegg ved at man får mye kunnskap og god innsikt i 

okkupasjonen. Så er det viktig å få til egne møter med PYEM ved siden av dette programmet. 

JfJ bidrar ikke til det spesifikke temaet for utvekslingen, så det må ordnes ved siden av. Viktig 

å møte PYEM, besøke Kvinnesenteret og andre forbundsrelaterte instanser.  

 

Landsstyret tok opp at det er viktig at kunnskap og engasjement fra utvekslingen spres til 

resten av organisasjonen. Ved senere utlysninger kan vi godt være tydeligere på at det 

forventes at man skal delta i solidaritetsarbeid i regi av Forbundet i etterkant. 

Latinamerikagruppenes solidaritetsbrigader er et eksempel til etterfølgelse, der det er et 

tydelig opplegg etterpå som det forventes at de skal gjennomføre. Det kan også være en idé å 

gi de som reiser et benevnelse, á la «brigadister». 

 

 

  



3.3 Planlegge besøk fra PYEM     
 

Helene Lunder Eriksen fra Utvalg for Palestina innledet til saken: 

I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det: 
 […] 3.2 [Utvalg for Palestina skal] Gjennomføre utveksling med PYEM hvert år. […] 

 

Årets tema er dobbelt bevegelsesbegrensing: «Hvordan leve under okkupasjon med 

funksjonsnedsettelse?» Utvalg for Palestinas utvekslingskomité gjennomførte i juli/august sin 

utvekslingstur til Palestina med fokus på dette. Nå gjenstår siste del av utvekslingen med 

PYEM, da de kommer til Norge fra 14. til 23. september.  

 

Målet er at PYEM skal besøke flest mulig lokalforbund. Det er fire deltakere fra PYEM og 

utvalget vil derfor dele PYEM-gruppa i to. Den første gruppa vil sendes til lokalforbund der 

medlemmer av utvekslingskomiteen holder til. Det betyr at gruppe 1 har temakveld i 

Osloforbundet den 17., Stavangerforbundet den 18. og Tromsøforbundet den 19. september. 

Deretter reiser gruppe 1 sammen med forbundere i Tromsø til Forbundshelga. Gruppe 2 reiser 

med Aurora for å holde temakveld i Kristiansandsforbundet den 17., i Trondheimsforbundet 

den 18. og i Bergensforbundet den 19. september.  

 

På temakveldene vil det informeres om Kvinnesenteret i Abu Dis. Det vil oppfordres til å gi 

en donasjon og det vil være salg av broderier derfra. 

 

På grunnlag av evalueringen fra fjorårets utveksling, legges det opp til at PYEM ankommer 

de ulike lokalforbundene på ettermiddagen og har temakveld samme kveld. Formiddagen 

etter, planlegges det sightseeing før PYEM drar videre til neste lokalforbund. På denne måten 

PYEM møtt lokalforbundet raskt og det blir enklere å sosialisere dagen etter.  

 

Videre er det et mål å samarbeide med Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) på 

lokalforbundstemakvelder. Dette er opp til lokalforbundet selv å bestemme. Alle 

lokalforbundsarrangementene er meldt inn som arrangementer under Kirkeuka for fred i 

Palestina og Israel.  

 

PYEM-deltakerne avslutter utvekslingen sin på Forbundshelga. Da utvekslingskomiteen var i 

Palestina, arrangerte de i samarbeid med PYEM, en aktivitetsdag med oppgaver som fremmer 

mangfold og samhold. Utvalget ønsker å arrangere en lignende aktivitetsdag på 

Forbundshelga. I tillegg er utvalget i prosess med å invitere deltakere fra NHFU med på 

denne på Utøya.  

 

Erfaringer fra fjorårets utveksling sier at det er viktig med en klar ansvarfordeling mellom 

Utvalg for Palestina og lokalforbundene. Derfor foreligger det et forlag til vedtak om 

ansvarfordeling. 

 

Vedtak: 

Ansvarsfordeling, lokale arrangement ifbm utveksling NKS og PYEM: 

 

Lokalforbund: 

- Ordne lokale og det praktiske rundt temakvelden  

- Sightseeing i respektive lokalforbundsbyer 

- Invitere NHFU og evt. andre samarbeidsorganisasjoner til temakvelden (om ønskelig) 

 



Utvalg for Palestina 

- Innhold på temakvelden (PYEM) 

- Invitere NHFU til Forbundshelga 

Planlegge/legge til rette for aktivitetsdag på Forbundshelga 

 

Utvalg for Palestina er ansvarlig for å orientere lokalforbundene om ansvarsfordelingen. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

3.4 Forbundshelga  
 

Marianne innledet til saken: 

Arrangementskomiteen består av Marianne, Lilly Marie og Ingrid. 

 

Siden sist møte har vi publisert nettsidesak og Facebook-arrangement om Forbundshelga. 

Temaet for helga er «Stopp hatprat, rasisme og høyreekstremisme». Dette er også tema for 

plenumssamling på lørdag.  

 

Prisen er satt 500,- kroner (250,- kroner før 7. september). Dette inkluderer reise, opphold og 

mat.  

 

Innspill til innledere til plenumssamtale er så langt Cora Alexa Døving, Sindre Bangstad, 

Birte Nordahl, Sumaya Jirde Ali, Sofia Rana, noen fra Salam Norge og Steffen Krüger. 

Landsstyret kom med innspill til komiteen: 

Landsstyrets innspill til programmet: 

Albert: Kan spørre Antirasistisk senter om å stille med noen til panelsamtalen.  

 

Torkil: Kjempeviktig at panelet ikke består av bare hvit majoritetsbefolkning. 

 

Ingvil: Vi har tidligere diskutert om vi skal invitere AUF. Det er aktuelt når temaet er 

høyreekstremisme, og det er på Utøya. For eksempel Ina fra AUF.  

 

Albert: Det går an å spørre de som driver Utøya om å orientere om Utøyas historie og 22. juli. 

 

Ingvil: Vi bør besøke minnesmerket på Utøya.  

Torkil: Kan kanskje bytte ut morgenbønn lørdag med minnesmarkering. 

 

Albert: Hadde vært kult om PYEM kunne snakka om Kairos og frigjøringsteologi 

 

Torkil: Kan resirkulere fjorårets verksted om Forbundets teologiske tradisjon om det er 

manko på verksteder.  

 

Albert: Vil gjerne holde sangkveld med sanger  

 

Ingvil: Teologisk verksted ved Halvor Moxnes (f.eks. Frans av Assisi eller skeiv teologi) 

Torkil: Foreslår at teologisk verksted lenker seg opp mot temaet for Forbundshelga. Halvor 

Moxnes eller Birte Nordahl.  

 

Marianne: Ønsker å holde buttonsverksted 

 



Marte: Utvalg for likestilling ønsker å holde gudstjenesteverksted med fokus på inkludering i 

gudstjenesten.  

 

Ingvil: Ønsker å ha to arrangementer om årstemaet. Ett av dem er et arrangement om hvorfor 

temaet er viktig, der vi ønsker å invitere Rosa kompetanse. Ønsker minst en halvtime i 

plenum. Temaet beveger seg fra en kampanje for å kutte statsstøtte til mer en 

holdningskampanje. Det andre er et verksted for å utvikle en kampanje 

 

Ingvil: Ønsker å ha en prest til stede som er tilgjengelig for samtaler. Birte Nordahl eller en av 

studentprestene i Oslo.  

 

Albert: Sangkveld er verksted dersom det ikke blir strikkeverksted. Hvis ikke, blir det 

aktivitet på kvelden. 

 

 

Landsstyrets forslag program: 

Parallelle verksteder, bolk 1: 

Seminar om Forbundets historie (trenger innleder)    

Buttonsverksted (Marianne)       

Kampanjeverksted, årstema (Ingvil/Albert)   

Teologisk verksted om temaet for helga (Halvor Moxnes eller Birte Nordahl)  

 

Parallelle verksteder, bolk 2: 

Ledersamling (Aurora)       

Gudstjenesteverksted (Utvalg for likestilling og Teologismia) 

Kairos Palestina (PYEM)? 

Sangkveld (Albert) / strikkeverksted (Markus) 

 

Sangkveld kan gjøres lørdag kveld om det ikke blir verksted. 

 

Senere kom det også forslag fra Torkil om å ha et aktivismeverksted om temaet for 

panelsamtalen, sånn at det blir to plenumsopplegg som begge følges opp av muligheten for å 

(planlegge å) gjøre noe praktisk. 

 

Lørdag etter lunsj: 30 minutter om årstemaet med Rosa kompetanse (eller andre). Ingvil og 

Albert er ansvarlige. 

 

Lørdag kveld: 

Aktivitetsverksted med PYEM og Utvalg for Palestina  

 

Landsstyrets diskuterte landsstyrets ansvar og sosiale rolle under Forbundshelga: 

I Arbeidsprogrammet står det at: 

1.3.3 [Landsstyret skal] Ha et bevisst forhold til alkoholkultur og seksuell trakassering under 

Forbundshelga. Det skal alltid være minst to som er bestemt å være edru tilstede, og 

Forbundet skal tilby alkoholfri alternativ til fest og festmiddager. Organisasjonens 

retningslinjer for seksuell trakassering skal gjøres kjent for alle deltagere på begynnelsen av 

helga. 

 



Albert: Fint å ta opp retningslinjer mot seksuell trakassering på formøtet. Viktig at LS er 

oppmerksomme, og da særlig fredag kveld, før vi har hatt formøter. Alle deltakere skal ha 

snakket med en LSer. Skrive ut/henge opp retningslinjer mot seksuell trakassering.  

 

Ingvil: Kan godt ta litt tak i formøtene vi har i Forbundet. Mer fokus på seksuell trakassering, 

hersketeknikker etc. Ikke bare bli kjent-leker.  

 

Torkil: Foreslår at Ingvil og Albert er blant dem som holder formøter.  

 

Albert: Kan godt skolere andre som vil holde formøter fredag kveld.  

 

Torkil: Må ha et engelsk tilbud til ikke-norsk-språklige 

Albert: Kan være tolk 

Marianne: Kan også være tolk  

 

Torkil: Foreslår at komiteen pålegger f.eks. fire LSere å være edru fredag og fire LSere å være 

edru lørdag. 

 

Lilly Marie: De som er edru må også ta særskilt sosialt ansvar.  

 

Landsstyrets innspill til mobilisering: 

LS må dele Forbundshelga på Facebook. 

Lokalforbund må dele eventet.  

Lokalforbund må invitere medlemmer og interesserte direkte ved epost.  

Snakke om Forbundshelga ved innledning til alle arrangement.  

Understreke at 250,- kroner dekker ALT – inkludert reise. 

 

 

3.5 Ledersamling under Forbundshelga    
Aurora innledet til saken: 

I Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 heter det: 

1.1.8     [Landsstyret skal] Arrangere samling for lokalstyreledere under Forbundshelga. 

 

Dette er en årlig samtalebasert samling på 1-2 timer, der lokalforbundslederne kan dele tips og 

erfaringer og ta opp utfordringer de måtte ha. De vil bli bedt om å komme med innspill til ting 

de vil ta opp i forkant. Vi tar gjerne imot innspill fra LS (og da særlig lokalforbundsledere i 

LS) på om det er temaer som burde vies særlig oppmerksomhet.  

 

Generalsekretær er delegert ansvaret for å holde samlingen. I og med at dette er i Auroras 

opplæringsperiode, vil Aurora og Torkil forberede samlingen sammen, mens Aurora vil ha 

hovedansvaret for å holde den. 

 

Aurora ba om innspill fra LS, særlig fra lokalforbundslederne som sitter i LS, om hvilke 

temaer det er verdt å samtale om på ledersamlinga: 

 

Landsstyrets innspill: 

Andreas: Rekruttering. Hvordan skape en god rekrutteringskultur, og hvordan gjøre dette til et 

felles ansvar.  

 



Marianne: Snakke om hvordan ledere kan kommunisere med andre ledere også utenom 

ledersamlinga på Forbundshelga.  

 

Albert: Hvordan motivere og engasjere folk. Det mellommenneskelige aspektet. Kanskje 

invitere noen fra dugnads-/frivillighetsarbeid, type fotballag etc.  

 

Lilly Marie: Motivere og engasjere frivillige. Det mest slitsomme med å være leder er det 

overordna ansvaret for å planlegge hva som skal bli gjort. Jeg må først tenke hva som kan 

gjøres før man kan delegere noe til styret, og da ender man gjerne opp med å gjøre ting sjøl. 

Så: Hvordan delegere? 

 

Marianne: Jeg sliter med «Hva søren er det vi gjør i Forbundet?» Tips om aktiviteter og annet 

man kan gjøre.  

 

 

3.6 Orientering om arbeidet med årstemaet    
 

Ingvil innledet til saken: 

På forrige landsstyremøte ble det bestemt at Ingvil og Albert skulle fortsette å jobbe med 

saken angående kristne skolers diskriminering av homofile. I denne saken er vi nå kommet til 

at det skal planlegges et arrangement på forbundshelg hvor temaet skal diskuteres. Det ble 

også planlagt at arrangementet på forbundshelg skal danne grunnlag for kampanjen vi skal ha 

på nyåret om dette temaet.  

 

De siste månedene har landsstyret jobbet med, diskutert og skolert seg i denne saken, men 

ettersom dette ikke er gjeldene for hele organisasjonen mener vi at det er en god idé å ha to 

arrangementer på forbundshelgen.  

 

Det første arrangementet vil være en skolering hvor vi informerer om hvorfor vi ønsker å 

jobbe med dette temaet. Her ønsker vi å invitere Rosa kompetanse til å snakke om hvordan et 

regelverk som hindrer homofile å være lærere på visse skoler kan være til skade for elevene 

på disse skolene etc.  

 

Det andre arrangementet vil være en workshop hvor vi sammen planlegger kampanjen. Her 

skal deltakerne komme med forslag til hva som kan stå i en flyer, eventuelle slagord for 

kampanjen, forslag til arrangementer lokalforbundene kan gjennomføre, og gjerne en kort 

tekst som sier noe om hvorfor vi som organisasjon ønsker å gjennomføre en slik kampanje. På 

dette arrangementet vil det også settes ned en gruppe som vil få ansvar for å lage materiell til 

kampanjen.  

 

Hensikten med disse to arrangementene er å gi organisasjonen tilhørighet til den kommende 

kampanjen, og gi alle som ønsker å påvirke hvordan kampanjen skal være muligheten til det.  

 

Ingvil og Albert er ansvarlige for begge arrangementene under Forbundshelga.  

 

 

3.7 Skolering og diskusjon WSCF     
 

Torkil ga en innføring i WSCFs struktur og nyere historie. Landsstyret kom med spørsmål og 

diskuterte innledningen. 



 

3.8 WSCF-E European Regional Assembly    
 

Alex innledet til saken: 

European Regional Assembly (ERA) er “årsmøtet” i WSCF-Europe (WSCF-E, 

“Europaforbundet”). Det arrangeres hvert andre år. I 2019 avholdes møtet i København, 3.-8. 

oktober.  

 

WSCF-E skal også avholde et årlig Staff & Officers Meeting, der ansatte og/eller ledelse fra 

forbundene rundt om i Europa møtes. I år er disse to møtene slått sammen. Fra Forbundet 

sender vi Alex Ramstad Døsvik, Albert Andersen Øydvin og Aurora Marie Nome. 

 

Det kom tydelig fram på forrige ERA at vedtektene og den demokratiske gjennomføringen av 

møtet ikke holder standeren vi i Norge er vant til og søker. 

 

Forbundet har sett seg nødt til å se på vedtektene ril Europaforbundet, for å prøve og endre 

disse til å begynne å nærme seg den standeren vi har og er vant med i Norge. Vi satte ned en 

arbeidsgruppe bestående av Alex Ramstad Døsvik, Audun Stranden og Andrine Elnes 

Rabbevåg, samt Torkil Hvidsten for å komme med forslag til endringer på dagens vedtekter.  

 

Landsstyrets diskusjon: 

Det var i forkant av LS-møtet også kommet inn en rekke forslag til vedtektsendringer fra ERC 

(styret i WSCF-E). Disse ble gjennomgått av LS. De fleste forslagene ser ut til å inneholde 

veldig mye tekst men få reelle endringer. Vi er i utgangspunktet positive til forslaget om å få 

på plass en valgkomité før ERA, noe vi foreslo på sist ERA. 

 

 

3.9 Innledende diskusjon, ny treårsplan    
 

Andreas innledet til saken: 

Treårsplanen Forbundet operer med nå er for perioden 2017-2020. Dersom organisasjonen 

fortsatt ønsker å ha en treårsplan etter 2020 må landsmøtet (LM) 2020 vedta en ny treårsplan. 

For at treårsplanen skal være best mulig, er det viktig at landsstyret (LS) legger frem et godt 

forberedt utkast for LM 2020.  

 

Vår kommende organisasjonsrådgiver har forhåpentligvis tiltrådt stillingen sin innen LM 

2020. Det er lagt opp til at organisasjonsrådgiveren også skal bidra med innspill til utkastet til 

treårsplan 2020-2023. 

 

For å arbeide strukturert og målrettet har Forbundet de siste seks årene hatt to treårsplaner. 

Målet med dette har vært å få et oversiktsbilde over situasjonen i organisasjonen, og gjøre det 

mulig å legge en plan for hovedsatsningsområdet for de neste tre årene nødvendig for å styre 

Forbundet.  

 

Treårsplanene har bestått av to deler: en beskrivelse av organisasjonen og målsettinger. 

Beskrivelsen av organisasjonens situasjon har også innebåret en kort analyse utfordringer og 

behov. Målsettingene har være forsøkt formulert konkrete og målbare.  

 

Treårsplanen 2014-2017 hadde fokus på å styrke formelle strukturer og medlemsvekst. 



I 2013 var Forbundet lite, med bare 88 betalende medlemmer. Det var ikke noen bred kultur 

for å være medlem blant dem som var aktive på arrangement i organisasjonen. Forbundet 

manglet også strukturer for å sikre demokrati i praksis. Noen av målene for treårsplanen 2014-

2017 var derfor:  

- Styrke lokalforbundenes innflytelse i alle ledd i organisasjonen. 

- Makt og ansvar skal i hovedsak ligge i de demokratisk valgte verv og organer. 

- Alle aktive lokalforbund skal delta på Landsmøtet og i Landsstyret. 

- Lokalforbundene skal være tydelig demokratisk organisert, med årsmøter, allmøter og 

valgte styrer. 

- Alle aktive lokalforbund skal ha et årsmøtevalgt styre. 

- Makten i Forbundet skal ligge hos de som er valgt av organisasjonen til å ha makt. 

- Forbundet skal være et bevisst inkluderende miljø som aktivt motarbeider også 

ubevisste sosiale privilegier i egne rekker. 

- Utarbeide et skoleringsopplegg som gir skolering i styrearbeid og grunnleggende 

organisasjonskunnskap, og som tilbys alle som velges som styremedlemmer i 

Forbundet. 

- 200 betalende medlemmer ved utgangen av 2015 

- Etterstrebe jevn kjønnsfordeling og en god feministisk praksis. 

 

Treårsplanen 2017-2020 har fokus på synlighet. 

I 2017 hadde Forbundet tydelige demokratiske strukturer med økt bevissthet i organisasjonen 

på fordelingen av makt og aktivitet i flere lokalforbund. Det var fremdeles et behov for å øke 

medlemsmassen og å utvidere organisasjonen med flere lokalforbund. Der treårsplanen 2014-

2017 hadde fokus på å bygge organisasjonen innenfra, introduserte treårsplanen 2017-2020 et 

større fokus på promotering og ekstern kommunikasjon. Det ble konkretisert i tre hovedpunkt: 

«standvirksomhet», «sosiale medier» og «logo og profileringsmateriell». Noen av målene fra 

denne treårsplanen var:  

- 300 betalende medlemmer ved utgangen av 2019 

- Ved utgangen av 2019 skal vi ha 7 fungerende lokalforbund. Med «fungerende 

lokalforbund» menes lokalforbund som har et styre på minst tre personer, aktivitet 

hvert semester og som er representert i LS/LM. 

- Vi skal stå på stand og være synlige i studentmiljøet der vi har lokallag. 

Lokalforbundene har her et spesielt ansvar 

- Forbundet skal være aktivt, synlig og tilstede på sosiale medier 

- Det skal utvikles en ny logo og sikres at vi har en helhetlig profil som gjør Forbundet 

lett gjenkjennelig på nett og når vi står på stand. 

 

Etter denne treårsperioden har vi nå blitt bedre på bruk av sosiale medier, vi tilbyr standkurs, 

og har fått ny logo og mye kult profileringsmateriell.  

 

Treårsplaner ser ut til å være nyttige 

Etter treårsplanen 2014-2017 hadde mange av utfordringene beskrevet blitt adressert, og 

mange av målene var nådd. Uten dette dokumentet hadde trolig målrettet vært vanskeligere. 

Nå som treårsplanen 2017-2020 snart går ut, er mange av målene i den planen også nådd.  

I tillegg til treårsplan har Forbundet et arbeidsprogram som går over to år. Nytt 

arbeidsprogram tar alltid utgangspunkt i treårsplanen, og målene og utfordringene blir der 

adressert gjennom forsøksvis konkrete arbeidsoppgaver. 

 

Fordelen med en treårsplan er at man får tid til arbeidet med å tenke langsiktig og strategisk. 

Uten et slikt dokument kan fort dette bli nedprioritert av alle andre oppgaver som skal gjøres.  



 

Organisasjonens utfordringer per 2019 

Under er det beskrevet noen utfordringer som finnes i organisasjonen nå. Alle utfordringene 

går på ulike vis utover styrken til lokalforbundene. 

 

Nå i 2019 har Forbundet mange små lokalforbund som sliter med rekrutteringen nødvendig 

for å holde seg aktive. Det er derfor nødvendig å ha fokus på å styrke disse, for å unngå at de 

blir lagt ned. 

 

Kjønnsbalansen i organisasjonen er ujevn, og det er en stor overvekt av kvinner. For å jevne 

ut kjønnsbalansen kan det være nødvendig å gå gjennom rekruteringskanalene og 

virkemidlene våre, for å se hvordan vi kan appellere til flere kjønn samtidig.  

 

Medlemmene av Forbundet har svært lite variert etnisitet. Det er også en stor majoritet som 

tilhører Den norske kirke, og det er lite variasjon i funksjonsnivå i organisasjonen. Her er det 

mange som gjerne skulle ha hørt om forbundet, og mye potensiale for vekst. 

 

Det er lite kommunikasjon mellom lokalforbund. De lokale forbundene, spesielt styrene 

kunne ha godt av å kommunisere mer med hverandre. Det er ikke mye aktivitet i gruppa 

«Aktiv i Forbundet» på Facebook, og den blir ikke brukt uoppfordret av noen av 

medlemmene.  

 

Landsstyrets diskusjon: 

Marianne: Som organisasjonen skal vi utvikle et større repertoar av arrangementer og ting å 

tilby nye medlemmer.  

 

Aurora: Strekke oss etter å ha enda flere betalende medlemmer. F.eks. 400 medlemmer ved 

utgangen av 2022. 

 

Marte: Hvordan skal vi nå disse unge mennene? 

Torkil: Vurdere hvilke saker vi profilerer oss på. Vi profilerer oss mye på kjønnsrettferdighet, 

som kanskje appellerer mer til kvinner enn menn. Også se på hvilke aktiviteter vi 

gjennomfører. Det er mye håndarbeid men litt LAN-party i Forbundet. Prinsippene gjelder 

også for hvordan vi skal redusere den hvite dominansen i Forbundet.  

Marte: Temakveld om maskulinitet, f.eks. «den kristne mannsrollen». Actionfilm-kvelder. 

Torkil: Synlighet og profilering er viktig. Jobbe med å finn kjønnsbalanse og hudfargebalanse 

i profileringsmateriell, SoMe og annet. Invitere f.eks. menn og utvekslingsstudenter til å lage 

arrangementer de er interessert i.  

Aurora: Hvordan kan vi jobbe med å få en mer tverrkirkelig medlemsmasse? 

Andreas: Utvekslingsstudenter kan bidra med annerledes kirkebakgrunn. 

Torkil: Samarbeide med organisasjoner utenfor DnK. Være bevisste på hva slags liturgier vi 

bruker. Kan holde lovsangkvelder, få pinsevennene i organisasjonen til å holde tidebønner etc.  

 

 

Aurora: For å bedre kommunikasjonen mellom lokalforbund, hadde det vært en idé å hatt 

flere samlinger for lokalforbundsledere i løpet av året, eventuelt opprette 

kommunikasjonsplattform som Facebook-grupper eller annet.  

Torkil: Vi har Larsbu, det er mulig å arrangere f.eks. hytteturer på tvers av lokalforbund.  

Marianne: Kan ha Skype-møter på tvers av lokalforbund.  

 



Andreas: Et mål kan være å bli en litt mer aktivistisk organisasjon. 

Marte: Et av de mest mannetunge arrangementene vi hadde i Osloforbundet i min tid som 

leder, var et aksjonsverksted. 

Aurora: Vi kan knytte oss opp mot internasjonale konferanser, klimatoppmøter etc.  

Torkil: WSCF har også spennende konferanser. Senere år har mange lokalforbund blitt flinke 

til å sette av penger til å subsidiere medlemmer som skal delta, men vi har i liten grad en 

kultur for å reise på dette.  

Aurora: Kan bli enda synligere i aktivistmiljøer i Norge. Flere samarbeidsarrangementer med 

organisasjoner vi er enige med. Gjøre ting i praksis, ikke bare prate om ting.  

 

Marianne: Kan vi fokusere på kultur? 

Marte: Kan samle folk og gå på konsert eller annet.  

Aurora: Kan kombinere temakveld med musikkinnslag e.l. 

 

Vedtak: 

Andreas, Marte og Aurora er komité for videre arbeid med treårsplanen. Ny 

organisasjonsrådgiver innlemmes i komiteen når denne er ansatt. Komiteen tar med seg 

innspillene fra dette møtet og legger fram forslag til plan til LS-møtet i november. Nytt forslag 

legges fram på LS-møtet i januar. Andreas er leder for komiteen.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

3.10 Valg av medlemmer til Huskomiteen  
 

Aurora innledet til saken: 

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som eier og forvalter 

eiendommer på vegne av NKS. 

 

Organisasjonen ledes av et styres som kalles «Huskomiteen» som skal bestå av inntil 8 

medlemmer. Det er landsstyret i NKS som velger medlemmer til dette styret. Valgperioden er 

på seks år. Medlemmene er valgt inn på ulike tidspunkt, sånn at det byttes ut/gjenvelges to 

medlemmer hvert andre år.  

 

Det daglige arbeidet i NSKF utføres av styrets AU, som består av: 

- styreleder i NSKF (Olav Nomeland)  

- ansatt eiendomsforvalter (Ranveig Aamodt/Helena Lilja Markan)  

- én representant for NKS (generalsekretær) 

 

Huskomiteens rolle er i svært liten grad å engasjere seg i byggmessige utfordringer og drift. 

Styret møtes én til to ganger i året og legger føringer for de store linjene rundt økonomi og 

prioriteringer. Huskomiteen velger selv styreleder. Dette gjøres årlig. 

 

Ved utgangen av 2019 utløper Henry Elters periode som styremedlem. Han ønsker ikke 

gjenvalg. Det samme gjelder Hannah Chetwynd (med vara Tone Marie Falch). Det vites ikke 

om disse ønsker gjenvalg.  

 

I tillegg mangler Hanne Cecilie Widnes (valgt fram til og med 2020) en vara. 

 

Landsstyret må dermed velge to styremedlem og tre varamedlemmer.  

 



Det anbefales at dette gjøres på møtet i november. På dette møtet kan LS delegere til en 

komité å innstille på styremedlemmer, og diskutere hvilke kriterier en skal se etter i 

kandidatene. 

 

Marte foreslo Audun Stranden  

Andreas foreslo Torkil Hvidsten 

 

Ingvil: Kan være lurt med regionale styremedlemmer, med oppgave å inspisere lokale 

eiendommer.  

 

Albert: På et tidspunkt bør landsstyret diskutere i hvilken grad forbundskollektivene skal ha 

medbestemmelsesrett, uttalelsesrett til Huskomiteen etc. 

 

Vedtak: 

Landsstyret setter ned en komité bestående av Aurora Marie Nome og Andreas Eggesvik som 

skal innstille på nye styremedlemmer i NSKF til LS-møtet i november. Komiteen tar med seg 

innspillene fra dette LS-møtet i arbeidet. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 26.08.2019 

Torkil Hvidsten 

 

Godkjent i landsstyret 21.09.2019 


