LANDSSTYRET
20.-21. JANUAR 2018
REFERAT

Tid og sted:

Universitetsgata 20, 20.-21. januar. Møtet ble satt lørdag kl. 10:23 og hevet
søndag kl. 15:58.

Til stede:

Audun Stranden (leder), Ingvild Yrke (1. nestleder), Marius Jakobsen
Magnussen (2. nestleder), Frøydis Indgjerdingen (Osloforbundet), Frida Sofie
Øyen (Osloforbundet), Andrine Elnes Rabbevåg (Trondheimsforbundet),
Andreas Eggesvik (Trondheimsforbundet) og Torkil Hvidsten
(generalsekretær)
Frøydis Indgjerdingen ikke til stede under behandling av sakene 0.1-0.3 og 1.1.

Meldt forfall: Einar Østerhagen (Osloforbundet), Louise Gaard (Stavangerforbundet),
Andreas Gaard (Stavangerforbundet), Malin Tveterås (Stavangerforbundet),
Tone Reinertsen (Stavangerforbundet), Regine Aspmo Kjærran
(Tromsøforbundet), Trygve Leithaug (Trondheimsforbundet), Ann-Elén
Leithaug (Trondheimsforbundet).
Gjester:

Per Høyland (organisasjonsutvikler) var til stede under behandling av sakene
3.1, 3.2 og 3.4.

Saker til behandling

0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak:
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0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
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1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 4.-5. november
1.2 Orientering fra lokalforbundene

Torkil
Lokale representanter

2. Økonomi
2.1 Regnskap NKS 2017
2.2 Fordeling av leieinntekter U20 til lokalforbundene
2.3 Tentativt budsjett NKS 2018

Torkil
Torkil
AU

3. Organisasjonssaker
3.1 Evaluere semesterstart
3.2 Status årsmøter i lokalforbund
3.3 Nye styreinstruktører
3.4 Ny logo
3.5 Opprettelse av Internasjonalt utvalg?
3.6 Internasjonal forbundskonferanse/-samling i Norge
3.7 Landsmøtet 2018
3.7.1 Forretningsorden
3.7.2 Saksliste og dagsorden
3.7.3 Landsstyret årsberetning 2017-2018
3.7.4 Lovendringsforslag – LS’ sammensetning
3.7.5 Revidering av Prinsipprogram
3.7.6 Revidering av Kjønnsrettferdig plattform
3.7.7 Opprettelse av Utvalg for likestilling

0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Audun Stranden ble valgt til ordstyrer.
Torkil Hvidsten ble valgt som referent.
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1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 4.-5. november
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
1.2 Orientering fra lokalforbundene
Orienteringene fra lokalforbundene var denne gangen sendt ut på epost i forkant, og ble ikke
gjennomgått under møtet.
Oslo Kristelige Studentforbund
Vi er i ferd med å spikre på plass vårprogrammet, og gleder oss til å stå på stand til uka.
Vi starter semesteret med en knallåpning 25.1 på Litteraturhuset: Ny Debatt: "Skal kirken
være politisk?" Med stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV), Stefan Heggelund
(stortingsrepresentant H), Olaus Trygve Bjuland (nestleder Krfu), og med prest Birte Nordahl
som ordstyrer.
Deretter kjører vi på 26.1 med Semesterstartsmesse med prest Steinar Ims fra mellomkirkelig
råd, pluss skikkelig bra musikere.
Så kjører vi Intro-kveld med taco, deretter Bibel & boller, kultfilmkveld og en rekke andre
favorittarrangementer. Årsmøtet blir 23. februar, og vi begynner å få på plass gode kandidater
til det nye styret, fra mange forskjellige utdanningsinstitusjoner.
Vi har lagt vekt på å finne arrangementer med minst mulig alkoholfokus, i solidaritet med
politiske partier. Vi er opptatt av å gi studentene et godt og trygt sted å bli kjent med nye
mennesker, uten drikkepress eller sexpress.
Stavanger Kristelige Studentforbund
Stavangerforbundet har semesterplanen klar og har allerede hatt en stand og et arrangement.
Med 9 deltakere ble dette arrangementet vellykket. En av de oppmøtte har sagt at hun skal
melde seg inn. Dessverre sliter Stavangerforbundet med at to av medlemmene flytter de to
neste semestrene. Flere av medlemmene i lokalstyret og landsstyret ønsker ikke å stille til
gjenvalg. Alle aktive medlemmer har fått spørsmål om de ønsker å ha noen verv neste år, men
det er foreløpig ikke mange nok til å utgjøre et lokalstyre og ingen har gitt uttrykk for å delta
på hverken LS eller LM.
Tromsø Kristelige Studentforbund
Tromsøforbundet har til nå hatt en veldig lang juleferie, men etter et kort møte med leder som
endelig har kommet tilbake til Norge, har vi endelig kommet i gang. Starter i uke 4 med
introduksjonskveld. Grunnet travle timeplaner til styret, blir det færre arrangementer dette
semesteret enn forrige, dette er for å opprettholde forbundet i Tromsø uten at det skal gå på
bekostning av helse til styremedlemmene.
Etter forrige LS møte, ble det nevnt at det er dårlig oppmøte blant medlemmene i
Tromsøforbundet når det kommer til arrangementer. Dette har ikke endret seg til nå, men vi
håper på bedre respons etterhvert. Vi er veldig heldig som får mye hjelp utenfra, men det er

mange tiltak som må bli gjort, noe som er vanskelig til tider for oss her i Nord. Vi jobber så
godt vi kan og prøver å gjøre det beste ut av det for at Nordens Paris skal ha lokalforbund.
Trondheim Kristelige Studentforbund
Siden forrige Landsstyremøte har følgende arrangementer funnet sted i Trondheim:
Før nyttår: Messe og fest, Temakveld om makt, Strikk og ligg, Juleavslutning med grøt.
Etter nyttår: Film- og sosialkveld, Nyttårsgalla.
Forrige semester var preget av mange temakvelder, som viste seg å være mye jobb å arrangere
for styret. Derfor har de lagt opp et litt roligere program i år, med litt færre temakvelder og
mer sosialt. I tillegg fortsetter samarbeidet med Studentprestene som før, Studentprestene i
Trondheim har brettspillkveld, filmkveld eller «Friends and Food» i Singsakerbakken 13 de
onsdagene Trondheimsforbundet ikke har egne arrangementer.
Semesterprogrammet for våren er ferdig spikra, og Erik i styret har laga fin plakat:
Styret har også ordnet med standtillatelser, og har planer om å stå på stand på både Dragvoll
og Gløshaugen campus. De ville helst ha stått flere ganger, men det har vist seg litt
utfordrende å få folk til å stå på stand.
Ellers er de i gang med å tenke fremover mot Årsmøtet, og har begynt å oppfordre/spørre folk
om å stille til verv. To fra det gamle styret kommer til å stille til gjenvalg i nytt styre.

2. Økonomi
2.1 Regnskap NKS 2017
Torkil gjennomgikk foreløpig regnskap for 2017. Landsstyret tok regnskapet til orientering.

2.2 Fordeling av leieinntekter U20 til lokalforbundene
Lokalforbundenes viktigste årlige inntekter kommer fra utleie av lokaler i Universitetsgata 20.
Det er NSKF som eier Universitetsgata, og formelt leier Osloforbundet storsalen og
biblioteket av NSKF, for så å leie disse ut igjen. Det er de ansatte som administrer alt av
utleie. Leieinntektene fordeles så på lokalforbundene. Det er landsstyret som fordeler disse
inntektene i januar hvert år, basert på de forventede leieinntektene for inneværende år.
Netto leieinntekter fra U20 i 2017 utgjorde 108 457,- kroner. Dette var 22 457,- kroner bedre
enn budsjettert.
2017 ble et hektisk år for utleie. Vi mistet to av tre faste leietakere (Norsk Musikkskole og
Det oromiske samband). Det gjorde at vi lenge lå an til å gå langt dårligere enn budsjettert, og
ble nødt til å intensivere utleie til fester, studentjulebord og lignende. Dette er utleie som
krever en del oppfølging og arbeidstid, og også er belastende for lokalene. For 2018 har vi
skaffet to nye faste leietakere (den etiopiske baptistmenigheten Emmanuel United Church og
Forlagsbransjens fagskole), i tillegg til at vi fortsetter samarbeidet med Norsk Arkivråd. Disse
vil genere mer inntekter enn de tidligere faste leietakerne. De ansatte har derfor bestemt seg
for å gå bort fra utleie til fester (unntatt når det er forbundere/forbundsvenner som ønsker å
leie lokalene), og heller konsentrere oss om de faste leietakerne, i tillegg til utleie til møter og
konferanser. Vi er trygge på at vi vil tjene minst like mye på denne modellen som i år der vi
har konsentrert oss om fest-utleie.
Med det inntektsnivået vi har nå, har lokalforbundene nok midler til normal drift. I praksis
fører økte leieinntekter nå til en opphopning av penger på bok i lokalforbundene. Særlig
gjelder dette i Osloforbundet. Tidligere har landsstyret sagt at eventuelle leieinntekter utover
det landsstyret har anslått skal gå til Osloforbundet (som også løper risikoen dersom
leieinntektene skulle bli lavere enn anslått). Siden LS alltid budsjetterer ganske forsiktig, har
dette ført til at Osloforbundet har fått stadig større egenkapital. Nå har de godt over 150 000,kroner på bok. Dette tilsvarer omtrent sju års drift av lokalforbundet.
Generalsekretær foreslo derfor at leieinntekter utover det landsstyret har budsjettert skal gå til
NKS og brukes på Forbundshelga påfølgende år. Forbundshelga er et tilbud til alle
lokalforbundene, og pengene blir dermed brukt til aktivitet, heller enn å bare stå på en
bankkonto. Dersom leieinntektene mot formodning skulle bli lavere enn forventet, vil dette
tas fra egenkapitalen til Osloforbundet. Styret i Osloforbundet ble orientert i forkant av møtet
og har ikke protestert mot forslaget.

Vedtak:
LS vedtar følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2018:
Bergen :
Oslo:
Stavanger:
Tromsø:
Trondheim:

14 000,25 000,12 000,12 000,27 000,-

Om netto leieinntekter overskrider de budsjetterte 90 000,- skal overskuddet overføres til NKS
og øremerkes til Forbundshelga 2019. Et eventuelt underskudd i forhold til budsjett vil dekkes
fra Oslo Kristelige Studentforbunds egenkapital.

2.3 Tentativt budsjett NKS 2018
Torkil la fram AUs forslag til tentativt budsjett som også legges fram som budsjettforslag for
landsmøtet i mars.
Det kom inn ett endringsforslag til budsjettet:
Endringsforslag 1:
3102 Prosjekt Palestina: Økes fra 105 000 til 106 000. Sette inn en fotnote som sier Egenandel
1500,- kroner for 4 deltakere)
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyret vedtok tentativt budsjett for NKS 2018 (se vedlegg).
Enstemmig vedatt.

3. Organisasjonssaker
3.1 Evaluere semesterstart
Audun innledet om hvordan lokalforbundene ligger an med semesterstarten:
Ved oppstart av vårsemesteret forventes det er at lokalforbundne både har forberedt et
semesterprogram for hele semesteret, og er synlige på campus de første ukene. Arbeidet med
å lage semesterplan bør helst begynne i god tid før jul og være ferdigstilt før semesteret
begynner.
I år kan det virke som om flere av lokalforbundene ikke har vært så godt forberedt som de bør
være, og at de var sent ute med å sluttføre programmet. Til tross for dette har alle
lokalforbundene med unntak av Bergen nå utarbeidet program for vårsemesteret.
Oslo, Stavanger og Trondheim har stått eller planlegger å stå på stand.
Fra kontoret har det vært forsøkt å følge opp lokalforbundene gjennom å eposter med
påminnelser og huskelister for hva som må gjøres rundt semesterstart, i tillegg til at alle
lokalforbundene har blitt oppringt.
Landsstyret diskuterte hva som kan gjøres for å gjøre semesterstarten bedre/lettere for
lokalforbundene framover:





Tilby lokalforbundene kursing i stand.
Lage ark med «dette svarer du på ulike spørsmål du kan møte på stand».
Terskelen for å stå på stand bør bli lavere. Litt mange i lokalforbundene tror kanskje at
man må være veldig «flink» for å stå på stand, mens i virkeligheten er det viktigste å
være synlige og til stede og gi organisasjonen et «ansikt».
Det kan være lurt å ha et arrangement med lav terskel tidlig i semesteret, jmf
Osloforbundets «Ny debatt» på Litteraturhuset.

3.2 Status årsmøter i lokalforbund
Bergen:
Oslo:
Stavanger:
Tromsø:
Trondheim:

Dato ikke satt.
23. februar.
27. februar.
28. februar.
21. februar.

Alle de lokale styrene har fått tilsendt informasjon om årsmøtene og hvordan de går fram med
tanke på innkallinger, sakspapirer osv.

3.3 Nye styreinstruktører
Styreinstruktørene er det øverste leddet i Forbundets skoleringsopplegg. De skal holde
styrekurs, kan holde introduksjonskvelder og kan fungere som «mentorer» for lokalforbundet
de er styreinstruktør for.
Styreinstruktørene deltar på en skoleringssamling, som i år holdes 2.-4. februar.

Styreinstruktørene er ideelt sett forbundere som akkurat er ferdige med lokale verv, og som
kan bringe erfaringer og kompetanse videre til de nyvalgte lokale styrene. Av formell
bakgrunn er det forventet at styreinstruktørene selv har deltatt på introduksjonskveld og
styrekurs. Siden ordningen fortsatt er fersk, har landsstyret lempet noe på disse kravene
tidligere, for i det hele tatt å få styreinstruktører. Man kan ikke være styreinstruktør for et
styre man selv sitter i.
Fra fjorårets kull av styreinstruktører fortsetter:
Amalie Kvamme fortsetter som styreinstruktør for Bergen
Ingvild Yrke fortsetter som styreinstruktør
Merete Endresen fortsetter som styreinstruktør
Det kom inn tre søknader fra potensielle styreinstruktører:
Eilif Tanberg
Louise Bekkelund Hole
Marius Jakobsen Magnussen
Audun Stranden
I innstillingen var Louise Bekkelund Hole, Marius Jakobsen Magnussen og Audun Stranden
foreslått som nye styreinstruktører. Det ble understreket at når Eilif Tanberg ikke var innstilt,
har det ingenting med hans personlige egenskaper å gjøre. Men han er veldig ung og fersk i
Forbundet. Eilif blir helt sikkert en glimrende styreinstruktør en dag, men akkurat nå er har
organisasjonen mer bruk for engasjementet hans andre steder.
Vedtak:
Louise Bekkelund Hole, Marius Jakobsen Magnussen og Audun Stranden utnevnes til nye
styreinstruktører.
Enstemmig vedtatt.

3.4 Ny logo
Per Høyland la fram de nyeste forslagene til logo for NKS, og tilbakemeldingene fra
høringsrunden i lokalstyrene.
LS samlet seg om å gå videre med forslag nummer to, Graderte striper.
Landsstyret kom så med innspill til eventuelle endringer i dette logoforslaget:
 Forsøke å reversere fargene i svart-hvitt-versjonen. Eventuelt teste gråtoner.
 Gjøre teksten større og/eller tydeligere.
 Landsstyret ønsker en enkel teknisk løsning for å kunne legge på saksaktuelt filter,
f.eks. regnbue-/Palestinaflagg etc.
 Noen ønsker å forsøke å fjerne separeringen av elementene, mens andre igjen synes
det er fint at stripene går helt gjennom.
 «U» og «n» i «Forbundet» bør være like vide. Bunnen av R-en bør gjøres mindre
kvadratisk.
 Fonten i «Forbundet» og «Norges Kristelige Studentforbund» bør gjøres noe likere.

Landsstyret diskuterte hvordan lokalforbund skal inkorporeres i logoen. Skal det f.eks. stå
«Stavangerforbundet», «Osloforbundet», eller «Forbundet», med (fullt) navn på
lokalforbundet under?
Landsstyret ser at det kan trenges retningslinjer for bruk av logoen. Dette bør det kommende
landsstyret vedta.
Landsstyret ber Per undersøke hva det vil koste å få hele «Forbundet»-logoen som font.
Landsstyret diskuterte hvorvidt logoen skal vedtas på landsmøtet eller i landsstyret. Her forelå
det to ulike forslag til vedtak.
Forslag 1:
Landsstyret ønsker å jobbe videre med skissealternativ nr. 2, Graderte striper.
Organisasjonsutvikler videreformidler de konkrete tilbakemeldingene fra diskusjonen til
VON.
LS innstiller endelig på ny logo (til landsmøtet) på LS-møtet i februar.
Fire stemmer
Forslag 2:
Landsstyret ønsker å jobbe videre med skissealternativ nr. 2, Graderte striper.
Organisasjonsutvikler videreformidler de konkrete tilbakemeldingene fra diskusjonen til
VON.
LS vedtar logo i februar.
Tre stemmer

Vedtak:
Landsstyret ønsker å jobbe videre med skissealternativ nr. 2, Graderte striper.
Organisasjonsutvikler videreformidler de konkrete tilbakemeldingene fra diskusjonen til
VON.
LS innstiller endelig på ny logo (til landsmøtet) på LS-møtet i februar.

3.5 Opprettelse av Internasjonalt utvalg?
Torkil la fram AUs tanker om opprettelse av et internasjonalt utvalg:
Forbundet har i flere år vært en opposisjonell stemme internt i WSCF. Vi har jobbet for bedre
økonomistyring, mer åpenhet og demokrati, og konkret en omorganisering av ansattstrukturen i WSCF. (Se forslag til NKS’ årsberetning for flere detaljer.)
Nåværende leder av NKS, Audun Stranden, er nå aktuell som medlem av ExCo, som tilsvarer
«landsstyret» i WSCF. Hvis han faktisk velges inn der, vil han trenge et apparat rundt seg for
støtte og for å ha noen å diskutere saker med. AU har derfor foreslått å opprette et
«Internasjonalt Utvalg» som skal ha som funksjon å følge opp kontakten med WSCF og
medlemsforbund som støtter vårt arbeid.

Det er foreløpig ikke klart hvordan valget til ExCo går, og det avventes derfor til februar med
å fatte endelig vedtak i saken. På dette møtet ønsker AU primært å høre om LS mener ideen er
verdt å gå videre med, og om LS i så fall er enig/uenig i det foreslåtte mandatet for utvalget.
Utkastet til instruks for Internasjonalt Utvalg:
Internasjonalt Utvalg (IU) er en fast sammenslutning i Norges Kristelige Studentforbund, i henhold til gjeldende
vedtekter for NKS.
IU får sin instruks fastsatt av Landsmøtet og rapporterer til Landsstyret mellom Landsmøtene.
IUs arbeid retter seg mot NKS’ arbeid og forpliktelser internt i World Student Christian Federation (WSCF) og
er ikke ansvarlig for generelt internasjonalt engasjement eller bilateralt samarbeid NKS utfører.
Sammensetning av Internasjonalt Utvalg
Alle medlemmer av NKS som velges til varige, formelle verv i WSCF blir automatisk en del av utvalget.
Leder og generalsekretær i NKS er medlemmer av utvalget uten møteplikt. Generalsekretær kan ved leilighet
fungere som sekretær for utvalget når dette er avklart med leder i NKS.
Øvrige medlemmer av utvalget velges i tråd med NKS’ vedtekter.
Internasjonalt Utvalgs arbeidsoppgaver
 Å holde kontakten med WSCF
 Å følge opp NKS’ reformarbeid internt i WSCF
 Å arrangere en årlig samling/konferanse for forbund i WSCF vi ønsker å samarbeide med for å bygge
en mer organisert intern opposisjon i WSCF.

Landsstyret ba Audun Stranden og Marius Jakobsen Magnussen om å ta saken videre til LS i
februar.

3.6 Internasjonal forbundskonferanse/-samling i Norge
Audun innledet om planene om en internasjonal forbundssamling i Norge våren 2017:
Under European Regional Assembly (ERA) i høst, og på et møte i Sverige mellom Forbundet,
KRISS (Sverige) og SCM Hong Kong, fikk våre ERA-delegater Marius Jakobsen Magnussen
og Audun B Stranden kontakt med flere av søsterorganisasjonene våre som støtter vårt arbeid
for å demokratisere WSCF.
ERA gjorde flere oppmerksomme på hvor lite demokratisk WSCF er. Det oppstod derfor et
ønske om å knytte kontakt mellom organisasjoner i WSCF for å styrke samarbeidet mellom
organisasjonene og jobbe for strukturelle endringer WSCF. Våre søsterorganisasjoner i
Sverige (KRISS), Nederland (SSR-NU) og Danmark (SCM Denmark) har alle uttrykt ønske
om en form for samling/utveksling.
AU har tenkt at om vi klarer å skape en årlig samling, vil dette være verdifullt både på grunn
av egenverdien i at vi «kommer nærmere» vårt internasjonale nettverk – og ved at vi kan
samordne opposisjonen internt i WSCF. AU har derfor tatt initiativ til å planlegge en slik
samling i Norge denne våren.

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.
Samlingen er tenkt holdt på Finse dersom de inviterte forbundene/gjestene har råd til å
delfinansiere togbilletter (€ 70). Hvis ikke holdes samlingen i Oslo/Universitetsgata 20. NKS
dekker opphold i Norge. Reise til Norge og rent «sosiale utgifter» dekkes av gjestene selv.
Vedtak:
NKS arrangerer en konferanse for NKS, KRISS, SSR-NU og SCM Danmark. Dette skjer en
helg raskt etter NKS’ landsmøte.
Det settes av inntil 10 000,- kroner til konferansen. Vi ber alle inviterte organisasjoner om å
stille med 1-3 representanter, som skal ha eller være påtenkt nasjonale verv i sine
organisasjoner. Fra NKS deltar det så mange som budsjett og kapasitet tillater.
Audun Stranden og Marius Jakobsen Magnussen er ansvarlig for gjennomføring av
konferansen, i samarbeid med landsstyret. Landsstyret velger ut deltakerne fra Forbundet.
Enstemmig vedtatt.

3.7 Landsmøtet 2018
3.7.1 Forretningsorden
Ingvild la fram forslag til forretningsorden for landsmøtet. Hun presenterte særlig tre
problemstillinger LS ble bedt om å se på:
1. Skal LM stemme aktivt eller passivt for kommiteenes innstillinger?
2. Skal det ved delvoteringer (voteringer over forslag 1a og 1b, før forslag 1(a eller b)
settes opp mot forslag 2) benyttes simpelt eller absolutt flertall?
3. Og hvordan voteres det slik at LM er sikre på å ha fått flertall?
Landsstyret diskuterte disse problemstillingene og forslaget til forretningsorden generelt, og
samlet seg om følgende innstilling på forretningsorden:
Vedtak:
Landsstyret innstiller på følgende forretningsorden til landsmøtet:
1. Landsmøtet (LM) ledes til enhver tid av en møteledelse som velges ved møtets start.
Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk.
Eventuelle spørsmål om inhabilitet meldes og avgjøres av LM ved en saks begynnelse.
2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens
anvisninger under møtets gang.
3. Landsmøtet kan i begynnelsen av møtet utnevne komiteer for å lette saksbehandlingen.
Komiteen gjennomgår innkomne forslag, avklarer hvor forslag eventuelt står i strid med
hverandre, og kan innstille på forslag til vedtak.

4. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til
vedtak fra Landsstyret (LS) eller de(n) saksansvarlig(e) LS har utpekt.
5. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes muntlig under debatten om gjeldende sak og
leveres møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles.
6. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg
maksimalt tre minutter. Replikk maksimalt ett minutt. Innlegg og replikker holdes fra
talerstolen.
7. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, sette ytterligere begrensninger på taletid og
anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg
under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem
forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten, eller for å utjevne fordelingen av talere
basert på for eksempel kjønn eller geografi.
8. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for
saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak,
oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering.
9. Stemmetegn avgis ved opprekking av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater
krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte.
10. Endelige beslutninger fattes med absolutt flertall dersom ikke NKS’ vedtekter eller
Landsmøtet krever noe annet. Ved del-voteringer som leder opp til endelig vedtak, benyttes
simpelt flertall. Endelige avstemninger foretas i plenum. Ved alle avstemninger skal
delegatene gis mulighetene til å aktivt stemme for og mot (kontra) til forslaget.
11. Dersom stemmeberettigede delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må
møteledelsen gis beskjed, slik at vara kan ta plass.
12. Medlemmer av Landsstyret har tale- og forslagsrett. Varaer for delegater har tale- og
forslagsrett inntil de eventuelt trer inn som delegat. Da vil de også har stemmerett.
Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett når det er ønskelig. Gjester kan ikke gis
forslags- eller stemmerett.
Enstemmig vedtatt.

3.7.2 Saksliste og dagsorden
Torkil la fram forslag til saksliste (med ansvarsfordeling) og dagsorden.
Landsstyret kom med innspill til dagsorden:
 Budsjett må plenumbehandles.
 Fredagen bør gjøres mer «aktiv». Kafédialog fredag?
 Om ikke dagsorden sendes ut med 1. innkallingen, må start- og sluttidspunkt komme
tydelig fram.
 Søndag: Legge inn «lesing av endringsforslag» under frokosten.
 Valg: Leder av utvalg velges før valg av landsstyre.
 Det bør komme tydeligere rammer rundt festmiddagen. Gjerne ha en konferansier og
med avslutning klokka 24.

Vedtak:
Landsstyret innstiller på foreløpig forslag til saksliste til landsmøtet (flere saker kan komme):
1. Konstituering
1.1 Åpning og opprop

Audun

1.2 Godkjenning av innkalling

Torkil

1.3 Valg av møteledelse

AU

1.4 Godkjenning av forretningsorden

Torkil

1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden

Torkil

1.6 Valg av referenter

AU

1.7 Valg av protokollunderskrivere

AU

1.8 Valg av tellekorps

AU

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer

AU

2. Referat fra LM 2017
2.1 Referat fra Landsmøtet 2017 til godkjenning

Torkil

3. Årsmeldinger 2017 og rapporteringer
3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2017-2018

AU

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering

Lokale styrer

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering

Ansatte

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd

Torkil

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa

AU

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering

BIFFE

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering

NSKF

3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt

Einar og Frøydis

3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering

Per

3.10 Årsberetning fra Utvalg for Kirkepolitikk

Katrine Intelhus Lind-Solstad

4. Regnskap for 2017
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS

Torkil

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering

Lokale styrer

4.3 Regnskap BIFFE til orientering

BIFFE

4.4 Regnskap NSKF til orientering

NSKF

5. Budsjett 2018
5.1 Budsjett for NKS 2018

AU

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering

Lokale styrer

6. Vedtekter
6.1 Endringsforslag, NKS’ vedtekter

Torkil

7. Organisasjonssaker
7.1 Revidering av Prinsipprogram

Andrine

7.2 Revidering av Kjønnsrettferdig plattform

Regine

7.3 Opprettelse av Utvalg for likestilling

Marius

7.5 Ny logo

Audun

8. Valg
8.1 Valg av leder av NKS for ett år

Valgkomiteen

8.2 Valg av 1. nestleder for NKS for ett år

Valgkomiteen

8.3 Valg av 2. nestleder for NKS for ett år

Valgkomiteen

8.4 Valg av LS-representanter for ett år

Valgkomiteen

8.5 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2019

Valgkomiteen

8.6 Valg av revisor for NKS for ett år

Valgkomiteen

8.7 Valg av leder for Utvalg for Palestina

AU

8.8 Valg av leder for Utvalg for kirkepolitikk

AU

8.9 Valg av leder for Utvalg for likestilling

AU

Generalsekretær legger fram forslag til dagsorden på LS-møtet i februar.
Enstemmig vedtatt.

3.7.3 Landsstyret årsberetning 2017-2018
Ingvild la fram AUs utkastet til landsstyrets årsberetning. Landsstyret kom med innspill.
Kapittel 1 – Om arbeidet i landsstyret
Må nevnes at Bergen har vært uten representant da lokalforbundet var inaktivt ved LM2017.
Angående variabelt oppmøte gjennom perioden:
Flere LS-representanter har også lokale verv, og disse kommer noen ganger i konflikt. Legge
inn setning om at det er viktig å delta på første samlingen. Tidspunkt for denne bør sendes til
alle innstilte LS-representanter og varaer i god tid før landsmøtet. Landsstyrets Facebookgruppe kan brukes mer aktivt, gjerne med møteplan som «sticky post». Denne erfaringen er
også en del av landsstyrets innstilling til nye sammensetning og noe endret arbeidsform som
legges fram for landsmøtet.
Kapittel 2 – Organisasjonsutvikling; Promotering og ekstern kommunikasjon:
Legge inn oversikt over når vi har vært i media, samt statistikk over saker på nettsider, treff på
Facebook etc.
Kapittel 3 – Medlemsutvikling:
Grafen for «Totalt» og «Stavanger» bør ha mer ulike farger.
Kapittel 9 – Arbeidsprogram:
1.5.3 og 1.5.4 bør omformuleres.
2.9.1: Kommentar om at det bør bli bedre rutiner lokalt for at LS-representantene og
lokalstyrene møtes.
2.9.3: Vi hadde et kort overlappingsmøte rett etter landsmøtet 2017.
Generelt:
Beretningen må få sidetall så det blir lettere å orientere seg i diskusjonen.
Ingvild er saksansvarlig for årsberetningen som skal vedtas på LS-møtet i februar.

3.7.4 Lovendringsforslag – LS’ sammensetning
Torkil innledet til saken.
I arbeidsprogrammet for 2017-2019 heter det:
2.9.4 [Landsstyret skal] utrede og legge frem forslag til endret sammensetning av landsstyret på landsmøtet i
2018. Herunder antall representanter fra hvert lokalforbund, sammensetning av Arbeidsutvalget og stemmerett
på landsmøtet.

Landsstyret har jobbet med dette i store deler av perioden. Landsstyret har tidligere avvist å
gjøre endringer i stemmeretten under landsmøtet. På sist LS-møte ble det klart at ingen i LS
ønsker å opprettholde et AU på tre personer.
Sentrale problemstillinger på dette møtet var om vi skal ha et AU og om LS ha 1 representant
eller 1-2 representanter fra hvert lokalforbund? Og hvis det siste, hvordan skal dette i så fall
fordeles?
Landsstyret ønsker å avvikle AU som organ slik det eksisterer i dag. Det skal fortsatt være en
leder og en nestleder, men disse skal i større grad være «integrert» i landsstyret.
Landsstyret ber generalsekretær utforme forslag til ny vedtektsendringer basert på de
vurderinger og innspill LS har kommet med i dette møtet.
Vedtektene har i dag et «gulv» på fire medlemmer i landsstyret LS ønsker å beholde dette. I
en eventuell situasjon der vi har færre enn fire lokalforbundet, ønsker LS at de ekstra
representantene som trengs for å «fylle opp» landsstyret tildeles de største lokalforbundene.
Dette må skrives inn i forslagene til vedtektsendringer.
Landsstyret ønsker i februar å stemme over følgende forslag:
Forslag 1: Landsstyrets størrelse
Forslag 1A:
Alle lokalforbund har 1 representant i landsstyret.
Forslag 1B:
Alle lokalforbund har 1 representant i landsstyret. Lokalforbund med mer enn 75 medlemmer
kan ha inntil 2 representanter i landsstyret.
Forslag 2: Valg av leder og nestleder
Forslag 2A:
Landsmøtet velger leder og nestleder blant landsstyrets medlemmer.
Forslag 2B:
Landsmøtet velger leder og nestleder i tillegg til de lokalt valgte landsstyrerepresentantene.
Landsstyret ønsker å innstille på at endringene vedtas allerede fra 2018. Vedtektene åpner for
at dette kan gjøres med ¾ flertall.

3.7.5 Revidering av Prinsipprogram
Andrine innledet til saken og la fram forslag til omstrukturert Prinsipprogram og tre
problemstillinger til landsstyret:
- Bør Prinsipprogrammet ha en innledning som forklarer hva det er?
- Bør det legges inn et avsnitt om at vi er en kristen organisasjon for studenter, ikke en
organisasjon for kristne studenter?
- Bør det tilføyes noe mer generelt om demokratisk organisering?
Landsstyret diskuterte problemstillingene spesielt og prinsipprogrammet generelt.
Landsstyret ønsker at
 formålsparagrafen ikke skal siteres i Prinsipprogrammet, men at det skal henvises til
den i forbindelse med en innledende formulering om hva Prinsipprogrammet er.
 det tilføyes noe om demokratisk organisering. Her kan det tas utgangspunkt i kapittelet
om «organisatoriske grunnverdier» fra den første treårsplanen som ble vedtatt på
landsmøtet i 2014 brukes.
 det legges inn et avsnitt om at vi er en kristen organisasjon for studenter, ikke en
organisasjon for kristne studenter.
 Landsstyret ønsker i utgangspunktet å slå sammen Prinsipprogrammet med Teologisk
Plattform og evt Kjønnsrettferdig plattform og Grunnlagsdokument for
Palestinaengasjement. Det foreslås til saksbehandlingen av Prinsipprogrammet på
landsmøtet at det kommende landsstyret utreder dette fram mot landsmøtet i 2019.
Andrine er saksansvarlig videre og legger fram forslag til vedtak på LS-møtet i februar.

3.7.6 Revidering av Kjønnsrettferdig plattform
Landsstyret foretok en redaksjonell endring i plattformen: Setningen «Tradisjonell tenkning
om manns- og kvinnerollen rammer også alle dem som ikke er bekvemme med å kalle seg
enten mann eller kvinne.» ser ut til å havnet som andre setning i avsnittet Kvinnefrigjøring
heller enn Rettferdighet for alle kjønn, der det naturlig hører hjemme. Setningen flyttes derfor
dit.
Deler av landsstyret ønsker å spisse avsnittet Rettferdighet for alle kjønn og få inn noen flere
markørord, deriblant nevne heteronormatitivitet eksplisitt.
Deler av landsstyret ønsker å vurdere hvorvidt begrepet «Kvinnefrigjøring» bør byttes ut.
Flertallet i landsstyret ønsker å beholde meningsinnholdet i kapittelet om Kvinnefrigjøring.
Marius og Regine lager endringsforslag i tråd med det ovennevnte, som de sender LS på
epost. Forslagene tas opp til avstemning på LS-møtet i februar, etter at de har vært diskutert
over epost.

3.7.7 Opprettelse av Utvalg for likestilling
Marius la fram utkast til instruks for Utvalg for likestilling.
I Arbeidsprogrammet for perioden heter det:
2.9.6 [Landsstyret skal] Utrede og foreslå mandat for en likestillingsgruppe (fast sammenslutning) til landsmøtet
2018. Likestillingsgruppa skal arbeide med likestillings- og inkluderingsspørsmål i et bredt perspektiv.

Marius orienterte om at han og flere i og utenfor Forbundet har et engasjement for å sitte i
utvalget, men at de primært har oppfattet det som et utvalg som skulle arbeide for likestilling i
et skeivt perspektiv.
Flertallet i landsstyret oppfatter at «likestillings- og inkluderingsspørsmål i et bredt
perspektiv» innbefatter alle likestillings-punktene i Arbeidsprogrammet:
1.5 Kjønn og likestilling:
1.5.1 Etterstrebe jevn kjønnsfordeling og kjønnsrettferdig praksis.
1.5.2 Legge til rette for å delta på markering av Pride, 8. mars og liknende arrangementer.
1.5.3 Jobbe for å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnivå.
1.5.4 Etterstrebe etnisk mangfold og flerkulturell representasjon blant medlemmene i organisasjonen.

Landsstyret diskuterte hvordan denne situasjonen skulle håndteres, og det kom forslag om å
opprette to ulike utvalg:
Forslag 1, fra Marius:
Marius og Frøydis lager utkast til mandat for et utvalg for likestilling (evt legge til «og
inkludering») som skal jobbe med likestilling i et bredt perspektiv, jmf Arbeidsprogrammets
punkt 1.5.
Forslaget sendes LS i god tid før LS i februar, og kan diskuteres på epost.
Vedtatt med fire stemmer
Forslag 2, fra Andrine:
Marius og Frøydis lager utkast til mandat for to utvalg: Ett utvalg for likestilling (evt legge til
«og inkludering») som skal jobbe med likestilling i et bredt perspektiv, jmf
Arbeidsprogrammets punkt 1.5, og ett utvalg for seksualitet og kjønnsrettferdighet.
Forslagene sendes LS i god tid før LS i februar, og kan diskuteres på epost.
Tre stemmer. Avvist.
Vedtak:
Marius og Frøydis lager utkast til mandat for et utvalg for likestilling (evt legge til «og
inkludering») som skal jobbe med likestilling i et bredt perspektiv, jmf Arbeidsprogrammets
punkt 1.5.
Forslaget sendes LS i god tid før LS i februar, og kan diskuteres på epost.

Oslo, 22. januar 2018
Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 17.02.18

Vedlegg: 2.3 Tentativt budsjett NKS 2018
Regnskap 2016

Regnskap 2017 Budsjett 2018

INNTEKTER
Kontingenter og egenandeler
3100 Forbundshelg - egenandel
3130 Medlemskontingent
3150 Forbundsvenner
Ofringer og gaver
3200 Offergaver
3210 Interne gaver/ofringer
AKT
3300 Reklameinntekter AKT
3301 Abonnement AKT
Øvrige inntekter
3105 Otto Løvenskiolds legat - årets uttak
3120 Salg av hefter og materiell

-5 100

-4 701

-12 000

1

-13 051

-15 861

-15 000

2

-56 600

-56 389

-60 000

-25 131

-38 294

-40 000

-22 325

-2 295

-10 000

-30 000

-15 000

-30 000

-250

0

0

-47 226

-9 050

0

3

0

0

0

-12 000

-12 000

-12 000

0

-39

0

-40 600

-45 989

-30 000

4

-30 000

-30 000

5

0

-27 556

-32 000

3101 Infostøtte, Forbundshelg

0

0

0

3102 Prosjekt Palestina

0

0

-106 000

3103 Støtte fra K-Stud

0

-1 200

-3 000

3104 Kirken på Pride

0

0

0

-259 783

-258 373

-379 000

3302 Annonseinntekter, nettsider
3310 Diverse inntekter
3320 Reisedekning ansatte, fra NSKF
3321 Støtte til Forbundshelga, fra NSKF
3220 MVA-refusjon
Ekstern støtte

Sum inntekter

6

KOSTNADER
Lønnskostnader
5011 AU-honorarer

72 492

71 585

72 000

0

73 998

0

9 540

18 834

0

0

-157 614

-18 000

0

0

1 000

1 480

200

2 000

83 512

7 003

57 000

6705 Regnskap

28 648

29 115

30 000

6740 Revisjon

38 000

39 000

40 000

6755 Lisenser

5 158

5 387

6 000

34 177

21 174

20 000

571

1 127

1 000

9 815

8 815

10 000

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker

0

0

500

6850 Annonser

0

266

2 000

116 367

104 883

109 500

3 400

2 000

0

0

0

6750 Kontingenter

25 353

27 134

29 000

6795 Gave WSCF

0

0

0

6820 Trykksaker

0

9 050

6 005

0

5012 Lønnskostnader
5410 Arbeidsgiveravgift
Motkonto 5011
5960 Gaver til ansatte
5990 Andre personalkostnader
Lønnskostnader

7

8

Kontor og administrasjon

6860 IT-kostnader
6950 Porto
6791 Offersøknader

Kontor og administrasjon

9

Organisasjon
6720 Overføringer lokalforbund
6721 Organisasjonsutvikling

6890 Interne møter/reiser
6900 Telefongodtgjørelse, leder

3 500 10

0 11
0

2 000

2 000

7141 Landsmøtet

21 858

29 660

7142 Landsstyremøtene

48 000

58 788

5 322

7 443

10 000

7149 AU diverse
7146 Møter i andre utvalg

0
32 000 12
60 000

339

813

2 500

7148 Forbundshelga

72 185

102 958

100 000

7147 Styreinstruktørkurs

19 790

10 392

204 252

250 237

256 000

5012 Lønn/honorar AKT

15 000

15 000

10 000

6715 AKT layout osv

10 000

30 000

20 000

6821 AKT trykk

36 939

22 112

25 000

286

0

2 000

13 390

11 752

15 000

75 615

78 864

72 000

Organisasjon

19 000 13

AKT

6822 AKT annet
6760 AKT til medlemmene
AKT

Prosjekter og internasjonalt arbeid
7143 Internasjonale reiser

1 056

13 398

0

0

12 800

2 000

7150 Kirken på Pride

8 310

0

7154 Ungdommens Kirkemøte

1 298

2 389

3 000

23 464

17 787

128 000

34 595

49 835

0

2 370

1 691

2 101

0

230

1 173

1 186

2 000

37 459

55 723

45 000

Driftskostnader

540 670

514 497

667 500

DRIFTSRESULTAT

280 887

256 124

288 500

-2 273

-934

-1 500

-281 642

-292 966

-300 000

-283 915

-293 900

-301 500

-3 029

-37 776

-14 000

7151 Nordisk samarbeid
7152 Prosjekt Palestina

Prosjekter og internasjonalt arbeid

15 000 14
0
110 000 15
0

Annen driftskostnad
7140 Tjenestereiser, sekr.
7500 Utgående kollekt
7770 Bank- og kortgebyrer
7777 Kostnader ved innkreving av kontingent
7790 Annen kostnad
Annen driftskostnad

30 000 16
10 000 17
3 000 18
0

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Finansinntekter
8050 Annen renteinntekt
8051 Renteinntekter fra NSKF
Finansinntekter og finanskostnader
ÅRSRESULTAT
NOTER:
1 Tilsvarer snittpris på 300,- kroner ved 40 deltakere.
2 Medlemskontingenten holdes på 50,-/100,- kroner.
3 Tilsvarer 6820. Vil justeres opp til LM når vi vet mer om kostnadene. Påvirker ikke resultatet.
4 Tilsvarer 7140.
5 Årlige overføringer etter salg av Haugtun
6 Inkluderer 1500,- kroner i egenandel fra deltakere.
7 Lederhonorar på 6000,- /mnd
8 Inkluderer lunsjmøter/representasjon
9 Inkluderer annonsering på nett og sosiale medier
10 Overføring til lokalforbund for nye medlemmer. Budsjettert med 70 nye medlemmer.
11 Tilsvarer 3105. Vil justeres opp til LM når vi vet mer om kostnadene. Påvirker ikke resultatet.
12 Inkluderer reiseutjevning fra lokalforbund på 1000,- kroner per delegat.
13 Styreinstruktørkurs, ledersamling, evt reise til styrekurs for instruktører
14 Inkl. internasjonalt møte i Norge
15 Budsjettert med støtte fra LNU. Se 3102.
16 Tilsvarer 3320
17 Tilsvarer 3210
18 Inkluderer kostnader til Vipps (i 2017 ført under 7777)

